
Mk 7, 24 – 30 

 

 

 (24) Wybrał się stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do 

pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać        

w ukryciu.  

(25) Wnet bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była 

opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła Mu do nóg,  

(26) a była to poganka, Syrofenicjanka rodem, i prosiła Go, żeby złego 

ducha wyrzucił z jej córki.  

(27) Odrzekł jej: Pozwól wpierw nasycić się dzieciom; bo niedobrze jest 

zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom.  

(28) Ona Mu odparła: Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają                    

z okruszyn dzieci.  

(29) On jej rzekł: Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją 

córkę.  

(30) Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch 

wyszedł. 

 

Wiara Syrofenicjanki  - (Mk  7, 24-30) 

Dr Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 35" Wyd. Biblos 

 

Po sporach o tradycję Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu; odszedł od swoich braci w 

wierze, których przywódcy już dawno postanowili Go zabić (Mk 3,6), i udał się do pogan - 

Tyr i Sydon były głównymi miastami Fenicji.  

 

W Starym Testamencie znajdujemy sporo wzmianek na ich 

temat. I choć na początku są one ukazywane w pozytywnym 

świetle - król Tyru pomagał w budowie świątyni 

jerozolimskiej (np. 1 Krl 5) - to później stały się one wręcz 

symbolem pogaństwa, a więc nic dziwnego, że prorocy 

zapowiadali ich zagładę (np. Iz 23; Jr 25,22; 27,3; 47,4; Jl 4,4) 

 



Chociaż Jezus niejednokrotnie powtarzał, że został posłany do owiec, które poginęły z 

domu Izraela (por. Mt 15, 24), to jednak sam zapoczątkował misję wśród pogan.  

Nie jest wykluczone, że celowo udał się na zamieszkałe przez nich ziemie w tym właśnie 

momencie, to znaczy po podaniu w wątpliwość słuszności ślepego utrzymania się tradycji. 

Być może był to akt symboliczny, mający pokazać, że poganie również należą do Boga i że 

nie można ich traktować jako gorszych, nieczystych. 

 Motyw zmiany przez Jezusa miejsca pobytu powtarza się w Ewangelii św. Marka. 

W okolice Tyru i Sydonu Jezus udał się jednak nie po to, aby nauczać czy uzdrawiać, 

lecz po to, aby się ukryć, przy czym nie wynikało to u Niego z obawy o swoje życie, ale 

raczej z potrzeby zapewnienia sobie miejsca odosobnienia, w którym mógłby swobodnie 

porozmawiać z Ojcem. 

Jego obecność nie na długo pozostała jednak tajemnicą, gdyż o Jego przybyciu 

dowiedziała się pewna kobieta. U Marka czytamy: "Usłyszała o Nim" (Mk 7, 25), co 

oznacza, że ktoś musiał poinformować ją nie tylko o samej obecności Jezusa w tym 

miejscu, ale także o Jego wcześniejszej działalności, m.in. o cudach, których dokonywał. 

Wiemy bowiem, że ludzie zamieszkujący okolice Tyru i Sydonu często podążali za 

Jezusem wraz z tłumem, który Go słuchał (Mk 3,8; Łk 6, 17). Tyle wystarczyło pogance, 

aby uwierzyła, że może On jej pomóc, wiara bowiem rodzi się z tego, co się słyszy                    

(Rz 10, 17). 

Marek nie podaje zbyt wielu informacji o kobiecie; dowiadujemy się tylko, że była 

"Syrofenicjanką rodem" (Mk 7, 26) oraz że jej córeczka była opętana przez ducha 

nieczystego (Mk 7, 25). 

Zjawiła się one w domu, w którym Jezus przebywał, i upadła Mu do nóg w geście 

uznania Jego wyższości i własnego uniżenia. Najpierw więc wyraziła swoją wiarę w moc 

Jezusa, aby następnie prosić Go o wypędzenie złego ducha z dziecka. 

W judaizmie rozpoczęcie  rozmowy przez kobietę z nieznajomym mężczyzną uchodziło 

za zachowanie gorszące. Ona była jednak poganką, więc zapewne nie zdawała sobie  z tego 

sprawy, ale można przypuszczać, że nawet gdyby było inaczej, nie dbałaby o to ze względu 

na powód, dla którego się do Niego zwróciła. 

Nie wiadomo też, czy Jezus przebywał w domu Żyda czy poganina, więc trudno 

powiedzieć, czy zachowanie kobiety zbulwersowało kogokolwiek.  

Niemniej, z żydowskiego punktu widzenia prośba Syrofenicjanki skazana była na 

odrzucenie, ponieważ reprezentowała ona niejako trzy formy nieczystości. Była 

poganką, kobietą, a wreszcie matką opętanego dziecka. Gorliwy wyznawca religii 

Mojżesza z całą pewnością nie uznałby jej za godną wysłuchania. 



Odpowiedź Jezusa: "Pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabrać 

chleb dzieciom a rzucić psom" (Mk 7, 27) - może brzmieć dla nas zaskakująco, a nawet 

bulwersująco, ponieważ w sposób bardzo dosadny podkreśla, że to Żydzi są 

uprzywilejowani pod względem łask rozdawanych przez Boga. 

Z jednej strony, na oznaczenie Żydów użyty został tu grecki rzeczownik teknon, który 

zarówno w Septuagincie, jak i w Nowym Testamencie służy na określenie ich jako dzieci 

Boga, a z drugiej, poganie zostali porównani do psów, zwierząt dla Izraelitów nieczystych. 

Może to szokować, zwłaszcza w ustach Jezusa. 

Syrofenicjanka nie dała się jednak tak łatwo zniechęcić: w rozmowie z Jezusem 

 wykazała się głęboką wiarą, ponieważ gdyby jej nie miała, nie starałaby się 

przekonać Mistrza z Nazaretu, aby dokonał cudu - bo właśnie tego od Niego 

oczekiwała. Jednocześnie  

 wykazała się bystrością, formułując kolejną wypowiedzianą przez siebie kwestię 

w zgodzie z sensem alegorii, jaką posłużył się Jezus: "Tak, Panie, lecz                           

i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci" (Mk 7, 28). 

Poganka nazwała Go "Panem" (gr. Kyrios), co świadczy, że patrzyła bardziej 

przenikliwie niż Jego uczniowie, którzy jeszcze nie tak dawno zdradzili, że nie orientują się, 

jaka jest Jego prawdziwa tożsamość (Mk 6, 50).  

Zaskakujący jest fakt, że w dziele Markowym tytuł "Pan" w odniesieniu wprost do 

Jezusa jest używany niemal wyłącznie przez Niego samego (Mk 2.28; 11,3; 12,36-37), a 

jeśli chodzi o inne postaci, to został użyty tylko raz, i to właśnie  przez tę pogańską kobietę. 

Można jedynie mówić o podobnej sytuacji, to znaczy o scenie pod krzyżem, w której to 

poganin, rzymski żołnierz, nazwał Jezusa "Synem Bożym" (Mk 15, 39). Także tu otwarty 

na prawdę poganin znalazł się w opozycji do zatwardziałych przywódców żydowskich i 

wątpiących uczniów Jezusa.  

Jednym z tematów teologicznych Ewangelii św. Marka jest panowanie Jezusa; w takim 

też kontekście pojawia się w niej tytuł "Pan" (do już wymienionych fragmentów należy 

dołączyć cytat w orędziu Jana Chrzciciela z Księgi Izajasza - Mk 1,3 i przypowieść o 

potrzebie czujności - Mk 13,35).  

Użycie tego tytułu w omawianej perykopie włącza ją również w tematykę panowania 

Jezusa i stopniowego objawiania Jego tożsamości mesjańskiej. 

Odpowiedź Syrofenicjanki była bardzo zręczna: skoro Jezus porównał pogan do psów, to 

ona ich dzieci porównała do szczeniąt, które podczas posiłków skrzętnie wykorzystywały 

dziecięcą niezdarność, zjadając to, co upuściły ona na posadzkę. 



Tym samym dała do zrozumienia, że Żydzi niczego nie stracą, jeśli z tego, co tak 

naprawdę sami odrzucają - a w tym przypadku chodzi nie tyle o okruszyny, ile cały chleb - 

skorzysta jej dziecko. Wiara pozwoliła kobiecie uznać siebie i wszystkich pogan za psy, za 

szczenięta, czyli za niegodnych łaski Bożej, a jednocześnie zobaczyć w Jezusie tego, który 

okazuje swoją miłość wszystkim bez wyjątku. 

Tym samym wskazała na szansę tkwiącą we wcześniejszej - wydawałoby się odmownej - 

odpowiedzi Jezusa. 

To utwierdziło Go w przekonaniu, że poganka zasługuje na to, aby uczynił jej to, o co 

prosi, gdyż od razu jej odrzekł: "Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją 

córkę" (Mk 7, 29). Dostrzegł w jej słowach głęboką wiarę, jakiej brakowało faryzeuszom i 

uczonym w Piśmie, a także Jego uczniom. 

Kobieta ponownie wykazała się wielką wiarą, gdyż uwierzyła Jezusowi na słowo i poszła 

do domu, gdzie zastała swoją córeczkę wolną od złego ducha. 

Istotny jest tu fakt, że tym razem, po dokonanym egzorcyzmie, dziewczynka została 

nazwana "dzieckiem" (Mk 7, 30). Wynika z tego, że zajęła uprzywilejowane miejsce 

pośród dzieci Bożych, co można odnieść do pogan w ogóle. 

 Dla Boga bowiem wszyscy ludzie są tak samo ważni. 

Swoją pozytywną reakcją na prośbę Syrofenicjanki Jezus wezwał swoich wyznawców, 

aby postępowali tak samo wobec każdego człowieka, który stanie na ich drodze. 

Wśród swoich rodaków, na przykład w Nazarecie, Jezus nie mógł zdziałać żadnych 

cudów, ponieważ nie znalazł w nich wiary (Mk 6,5). Wiara Syrofenicjanki była natomiast 

tak wielka, że mógł dokonać cudu na odległość.  

Kobieta ta uwierzyła, że wystarczą choćby "okruszyny" Jego mocy,                                

aby jej dziecko wyzdrowiało. 

Jest to jedyny cud w Ewangelii św. Marka, którego Jezus dokonał na odległość. Jest to 

również egzorcyzm opisany w taki sposób, jakby był uzdrowieniem. Jezus nie tylko uwolnił 

córkę Syrofenicjanki od złego ducha, ale włączył ją także do grona tych, którzy mogą 

dostąpić zbawienia dzięki Jego ofierze. 

 

 

 

 

 



 

 

"Wybrał się stamtąd i udał w okolice Tyru i Sydonu" (Mk 7, 24) 

Może dlatego "odszedł" [w okolice Tyru i Sydonu], że faryzeusze zgorszyli się, gdy 

usłyszeli, że "nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale to, co z ust 

wychodzi". Już nieraz "odszedł" z powodu tych, których podejrzewał o złe wobec 

siebie zamiary [...]. Prawdopodobnie unikał zgorszonych Jego nauką faryzeuszy, 

ponieważ na mękę oczekiwał odpowiedniejszego i ściśle oznaczonego czasu [...]. 

Może ktoś powiedzieć, że nazw "Tyr" i "Sydon" użyto na oznaczenie pogan: tak więc 

odszedł od Izraela i udaje się do kraju pogan [...]. Według Marka "Jezus wybrał się 

stamtąd i udał w okolice Tyru" - do zgromadzenia pogan, aby ci spośród 

mieszkańców owych okolic, którzy uwierzyli, mogli być zbawieni, gdy z owych 

okolic wyjdą [...].  

I na pewno należy sądzić, że każdy z nas, gdy grzeszy, znajduje się w krainach 

"Tyru" lub "Sydonu" lub na ziemi faraona i Egipcjan, lub w jakimkolwiek kraju 

leżącym poza dziedzictwem Boga, gdy zaś z grzechu nawróci się do cnoty, wychodzi 

z krain, gdzie panuje zło i zdąża do krain, które są częścią Boga (Orygenes, 

"Komentarz do Ewangelii Mateusza" 11,16). 

 

 Beda Czcigodny: wiara Syrofenicjanki 
 
 
 
 

 

 

 Jezus odszedł stamtąd i zszedł w okolice Tyru i Sydonu.  
 

Pozostawił tych, którzy Go oskarżali, i zstąpił w okolice zewnętrzne, pogańskie. 

 

 I oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic wołała: Ulituj się nade 

mną, Panie, synu Dawida.  
 

Ta kobieta oznacza Kościół przychodzący do Pana z dawnego domu próżnego sposobu 

postępowania. 

 

http://patres.pl/beda-czcigodny-wiara-syrofenicjanki/
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 Moja córka jest dręczona przez demona.  
 

Oczywiście oznacza to Kościół już wierzący, który błaga boską litość za swoje ludy, aby 

zostały uwolnione od błędu. Tak samo córką jest każda dusza, będąca w Kościele, ale 

zaprzedana oszustwom złych duchów, za którą zaniepokojona matka Kościół oręduje u Pana, 

aby podczas gdy ona sama nie jest w stanie uczynić tego własnymi wysiłkami, On ją 

wewnętrznie pobudził natchnieniem do poznania prawdziwego światła. W sposób duchowy 

zaś córka dręczona przez demona oznacza zanieczyszczone brudnymi wadami sumienie 

jakiegokolwiek człowieka, którego oczyszczenia należy domagać się od litościwego Stwórcy 

przez nieustanne lamenty. 

 

 A On nie odpowiedział jej ani słowem.  
 

Nie chciał odpowiedzieć, aby nie dać wrażenia, że zaprzecza własnej wypowiedzi, gdy rzekł: 

„Nie idźcie na drogi pogan” i nie stworzyć okazji w ten sposób do oskarżeń. Duchowo zaś 

oznacza to, że jeśli pierwsze łzy Kościoła nie otrzymają tego, o co się prosi, należy nawiedzać 

Pana często usilnym wołaniem i przyzywać wsparcia Jego świętych, aby oni błagali Pana, by 

wysłuchał Kościoła. A może być i tak, że jeśli człowiek nie odwróci umysłu od swojego 

zamiaru , nigdy nie zostanie pozbawiony owocu błagania. 

 

 Odeślij ją, ponieważ woła za nami.  
 

Tak postąpili uczniowie nie znając tajemnic Pana, albo poruszeni miłosierdziem wobec 

Syrofenicjanki, albo mając już dość jej natarczywości, aby często i głośno nie wołała za Nim 

jak za nielitościwym lekarzem. Ponieważ Marek mówi, że ta kobieta przychodziła do Pana do 

domu, a Mateusz, że wołała za Nim, gdy chodził, należy to tak rozumieć, że kobieta najpierw 

przyszła do Jezusa, gdy był w domu, ale gdy tam nie otrzymała odpowiedzi, szła za Nim, gdy 

wyszedł, aż zasłużyła na wysłuchanie. Jak czytamy dalej: 

 

 Zostałem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela.  
 

Nie dlatego, że nie został posłany do pogan, ale dlatego że najpierw posłany został do Izraela, 

aby po nieprzyjęciu przez nich Ewangelii Jego przejście do pogan zostało usprawiedliwione. 

 

 Nie jest dobrze zabrać chleb dzieciom i rzucić psom. A ona rzekła: ‘ Tak, 

Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów’.  
 

Pod postacią tej kobiety przepowiadana jest cudowna wiara Kościoła, jego cierpliwość i 

pokora: wiara, którą uwierzyła, że jej córka może być uratowana; cierpliwość, dzięki której 

wytrwała w błaganiach chociaż tyle razy była odrzucana; pokora, przez którą porównała się 

nie z psami, ale ze szczeniętami. Stołem zaś jest Święte Pismo, z którego szczenięta nie jedzą 

skórek chleba dzieci, ale okruchy. Ponieważ ci, którzy wśród pogan byli odrzuceni, gdy 

nawrócili się na wiarę, poszukują w Pismach nie zewnętrznej litery, ale duchowego sensu, 

którym mogą się nasycić. A jedzą pod stołem, ponieważ podporządkowują wysiłki serca i 

ciała wypełnieniu boskich nakazów. 

 

 Kobieto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz.  
 

W tej kobiecie pochwalona jest wiara pogan, która natychmiast przez przylgnięcie do 

doskonałego przepowiadania Apostołów wysłużyła sobie i swoim zbawienie. 



 

 I w tej godzinie jej córka została uzdrowiona.  
 

Ze względu na pokorne i wierne słowa matki, działanie demoniczne opuściło córkę. Daje nam 

to do zrozumienia, że przez wyznanie uczynione podczas chrztu niemowlęta zostają 

uwolnione od diabła, chociaż jeszcze same z siebie nie mogą uczynić nic dobrego lub złego. 

 

Beda Czcigodny, Komentarz do Ewangelii Mateusza 

 

 

1. Jezus, mimo że w okolicach Tyru i Sydonu zamierzał pozostać w ukryciu, nie 

odprawił Syrofenicjanki, która dowiedziała się o Jego obecności i zwróciła się do 

Niego z prośbą, przedkładał bowiem miłość do człowieka nad własne potrzeby. Pod 

koniec ziemskiego życia już nie szukał odosobnienia, ale pragnął pozostać z ludźmi 

na zawsze, dlatego dał nam swoje Ciało i Krew.     

                        

    Również więc teraz pozostaje ukryty - pod postaciami eucharystycznymi - ale 

jednocześnie jak niegdyś pozostaje dostępny dla tych, którzy do Niego przychodzą. 

 

2. Syrofenicjanka jest przykładem tego, jak zbawienny jest dialog z Jezusem. 

Gdyby zniechęciła się pierwszą Jego odpowiedzią, to zły duch nie opuściłby jej 

córki. Ona jednak nie poddała się i kontynuowała rozmowę z Jezusem.  
 

      My także nie możemy zniechęcać się, gdy nam się wydaje, że nasza modlitwa 

nie została wysłuchana. Potrzeba nam wówczas wytrwałości, jaką wykazała się 

Syrofenicjanka. 

 

3. Jezus wystawił wiarę Syrofenicjanki na próbę. Wiedział doskonale, że kobieta 

wierzy w Jego moc, gdyż w przeciwnym razie nie szukałaby u Niego ratunku dla 

dziecka, ale chciał się przekonać, jak silna jest jej wiara. I ona przeszła przez tę 

próbę zwycięsko. 
 

      Czy my także jesteśmy w stanie ufać Jezusowi nawet wtedy, kiedy napotykamy 

na większe i mniejsze przeciwności? Czy raczej oddalamy się od razu od Niego i 

próbujemy na własną rękę znaleźć wyjście z sytuacji?  

      Powinniśmy uczyć się od Syrofenicjanki postawy zaufania Jezusowi. Jeśli nie 

zniechęci nas pierwsze niepowodzenie i nie porzucimy pokładanej w Nim nadziei, 

to i my wyjdziemy z tej próby wiary zwycięsko. 

 

 



14 – 1993 

W pierwszych dniach swej działalności publicznej Jezus ukazał swoją miłość i moc 

Bożą, dokonując cudów i wypędzając złe duchy. Mimo to większość Żydów, szczególnie 

ich przywódców, nie chciała uznać w Nim kogoś posłanego od Boga. Jezus czynił 

wymówki nie nawróconym miastom, w których dokonał najwięcej cudów i znaków Bożej 

mocy: „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie 

działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i popiele by się 

nawróciły” (Mt 11,20-21).  
 

 Udał się Jezus w okolice pogańskiego miasta Tyru i Sydonu (Mk 7,24.31).  

 

W Tyrze spotkał kobietę, której wiara kontrastowała z brakiem wiary wielu członków 

narodu żydowskiego. Dzięki wielkiej miłości Boga do wszystkich ludzi ci, którzy nie byli 

dotąd częścią narodu wybranego, zostali teraz wybrani przez Pana. Stanowiło to zapowiedź 

zaproszenia, jakie później zostało skierowane do wszystkich ludzi. 
 

Wiara okazana przez Syrofenicjankę ostro kontrastuje z postawą faryzeuszów i uczonych 

w Piśmie, którzy pokładali nadzieję we własnej wiedzy i którzy z powodu zatwardziałości 

serc nie byli w stanie przyjąć Jezusa. Kobieta, słysząc o cudach dokonywanych przez 

Jezusa, uwierzyła w Niego. Jej umysł pojął prawdę o Jezusie i rozpoznała w Nim Pana.  

Bóg wynagrodził jej wiarę, wyzwalając jej córkę spod panowania ducha nieczystego                

(Mk 7,29-30). 
 

To wydarzenie zaprasza nas do przyjrzenia się naszej wierze.  

 Czy trwamy przy Jezusie jako naszej jedynej nadziei?  

 Czy wierzymy, że w Nim możemy odnieść zwycięstwo nad grzechem, drogami 

tego świata i otaczającymi nas mocami zła?  
 

Kiedy jesteśmy nękani przez pokusy, kiedy przeżywamy próby i trudności, wołajmy do 

Pana w duchu wiary: „Jezu, ratuj!” Bóg Ojciec przekazał Jezusowi całą moc i władzę.            

On ma moc nas zbawić, uwolnić i uzdrowić, niezależnie od sytuacji, w jakiej się 

znajdujemy. 

 

„Dziękuję Ci, Ojcze, że posłałeś swego Syna, by był On naszym zbawieniem                         

i ratunkiem. Spraw, abym wzrastał w wierze i zakorzeniając się w Twoim słowie 

rozpoznawał Twa obecność w moim życiu. Pomóż mi trwać przy Tobie, wiedząc, że mnie 

kochasz i masz względem mojego życia wspaniały plan.” 

      

 

 

 



46 - 1996 

 

Jezus udał się do Fenicji, w okolice Tyru i Sydonu. Było to terytorium pogańskie, 

położone około 60 km na północny zachód od Nazaretu, na wybrzeżu Morza Śródziemnego. 

Kobieta, która przyszła do Jezusa z prośbą, była poganką tak z racji urodzenia (jako 

Syrofenicjanka), jak i z racji wyznawanej religii. Pojawienie się Jezusa w tej pogańskiej 

okolicy było znakiem, że przyszedł On do wszystkich ludzi, zarówno do Żydów, jak i 

pogan. 
 

 W dzisiejszym fragmencie Jezus ukazuje prawdę o uniwersalności orędzia 

Ewangelii.  
 

Z wymiany zdań pomiędzy Jezusem a kobietą może nam się wydawać, że Jezus poniżył 

ją, nazywając pogan „psami” (Mk 7,27). W tamtych czasach jednak słowo to było często 

używane przez Żydów na określenie pogan. Zwracając się w ten sposób do kobiety, Jezus 

wystawił na próbę jej wiarę. Nazywając ją poganką, ukazał prawdę o jej życiu, a ona 

przyjęła ją z pokorą. 
 

Kobieta zwróciła się do Jezusa nie tylko w wielkiej potrzebie, ale także z głęboką wiarą. 

Upadła Mu do stóp i błagała, aby uzdrowił jej córkę. Odpowiedź kobiety na słowa Jezusa 

(Mk 7,28) świadczyła, z jak wielkim utęsknieniem oczekiwała pomocy i ratunku od Jezusa. 

Widząc wiarę tej kobiety, Jezus uzdrowił jej córkę. 
 

Każdy człowiek potrzebuje Jezusa. 
 

Rasa, narodowość, wyznanie czy pochodzenie nie mają tu żadnego znaczenia. Jezus zaś 

przyjmuje wszystkich przychodzących do Niego; nie odrzuca nikogo. Ewangelia nie czyni 

żadnych wyjątków - wszyscy szukający Jezusa szczerze na pewno Go znajdą i zostaną przez 

Niego nasyceni. Czy mamy wiarę podobną do wiary tej kobiety? Czy przychodzimy do 

Jezusa w naszych potrzebach i prosimy, aby nas nasycił? 
 

Dzisiejszy urywek Ewangelii jest także wyzwaniem dla nas jako głosicieli 

Dobrej Nowiny. Czy uznajemy to, że wszyscy ludzie tak samo potrzebują Chrystusa? Czy 

nie jesteśmy zbyt wybiórczy w podejmowaniu decyzji, komu głosić Ewangelię? Niezależnie 

od tego, czy ktoś nam się podoba, czy też nie, czy wydaje się otwarty, czy zamknięty na 

Jezusa z powodu swojego życia – Jezus pragnie przygarnąć tę osobę tak samo jak 

wszystkich ludzi. Musimy o tym pamiętać, ilekroć głosimy orędzie zbawienia w Jezusie. 
 

„Przyjdź, Duchu Święty, pomóż nam dostrzec, jak bardzo potrzebujemy Jezusa.                

On jest jedynym, który może nas uzdrowić i wyzwolić. Prowadź nas, gdy będziemy dzielili 

się z innymi prawdą Ewangelii Jezusa Chrystusa. Udziel nam mocy i daru słowa, abyśmy 

mogli głosić prawdę o Jezusie i o chwale królestwa Bożego.” 

 



      

69 – 1998 

Wiedziała, że złe duchy nie zważają na ludzka pozycję – że przynależność rasowa ani 

religijna nie ma dla nich znaczenia. Dlatego nie chciała dopuścić, by jej własna wiara 

zachwiała się z powodu uprzedzeń. Jej zdecydowane poszukiwanie pomocy wypływało              

z desperacji, z bólu matki, która musi patrzeć dzień za dniem na cierpienia córki, której nie 

potrafi pomoc.  

Gdy zatem żydowski rabbi pojawił się w jej mieście, różnice kulturowe czy 

narodowościowe nie mogły jej powstrzymać. Oto nadarzał się ktoś, kto mógłby jej pomoc. 

Nie potrzebowała wiedzieć nic więcej. 

Zdumiewa nas być może siła woli, jaką okazała Syrofenicjanka, rzucając się do stóp 

Jezusa, aby błagać o miłosierdzie dla swojej córki. Nie miała prawa spodziewać się pomocy 

od pobożnego Żyda – była przecież kobietą, a na dodatek poganką! Słyszała jednak o tym 

Nauczycielu i o Jego mocy wypędzania złych duchów. W rozpaczliwej miłości 

macierzyńskiej nie cofnęłaby się przed niczym, aby przynieść ulgę swemu dziecku. Jezus 

nie zawiódł jej nadziei. 
 

 W świecie starożytnym – inaczej niż dziś – ludzie mieli pełną świadomość 

istnienia złych duchów i ich niszczącego wpływu na ludzkie życie.  
 

Wiele spośród cudów Jezusa wiązało się z uwalnianiem tych, którzy byli w niewoli złego 

ducha i przeżywali z tego powodu fizyczne lub psychiczne cierpienia (zob.Mk1,21-28;5,1-

20;9,14-29). Stanowiło to nieodłączną część Jego misji: „Syn Boży objawił się po to, aby 

zniszczyć dzieła diabła” (1J3,8). 

Syrofenicjanka poznała swoją własną bezradność w obliczu zła; uwierzyła jednak w 

Tego, który był mocniejszy od niej.  

My także – czy jesteśmy tego świadomi, czy nie – doznajemy wciąż ataków ze strony 

złych duchów. Nasz przeciwnik, diabeł, „jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć” 

(1P5,8). Może czujemy się przytłoczeni poczuciem bezsilności lub zniechęcenia, może 

dręczą nas pokusy gniewu lub braku przebaczenia albo przytłaczają troski codziennego 

życia.  

 Pozwólmy Jezusowi, aby nas uwalniał z więzów diabła i przywracał nam 

radość płynącą z bycia dziećmi Boga. 

 

„Najdroższy Jezu, nasz Przyjacielu i Zbawco, przyjdź, by okazać nam swoją moc i 

miłosierdzie. Wybaw cały swój lud spod władzy Złego i umocnij nas, abyśmy mogli 

głosić Twoją wolność innym.” 

      

 

 

 



79 – 1999 

Jak wielką moc ma wiara! 
 

Mimo że miasta Tyr i Sydon leżały poza granicami Izraela, nawet tam ludzie słyszeli o 

cudach dokonywanych przez Jezusa i oczekiwali Jego przyjścia. Pewna kobieta, której 

córka była opętana przez złego ducha, zwróciła się z nadzieją do owego żydowskiego 

cudotwórcy. Było to posunięcie bardzo odważne, a nawet zuchwałe. W jej czasach kobiety 

nie miały prawa rozmawiać z nieznajomymi, a ona przecież zwróciła się do nieznajomego, i 

to do Żyda, chociaż wiedziała, że jako poganka (Mk 7,26), uważana jest przez Żydów za 

nieczystą. 

Wystawiając jej wiarę na próbę, Jezus powiedział do niej: „Niedobrze jest zabrać chleb 

dzieciom, a rzucić psom” (Mk 7,27). Słowa Jezusa zapewne jej nie zdziwiły, bo takiego 

potraktowania mogła się spodziewać od żydowskiego rabina.  

Odpowiadając jednak na wyzwanie rzucone jej przez Jezusa, nie straciła wiary w Niego, 

ale odpowiedziała z pokorą i odwagą: „Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z 

okruszyn dzieci” (Mk 7,28). 
 

 Oto przykład wiary dla wszystkich pokoleń!  
 

Nic nie zdołało przeszkodzić tej kobiecie w zbliżeniu do Mesjasza – ani jej niska pozycja 

społeczna, ani fakt, że była poganką, ani nawet nieprzychylna z początku postawa Jezusa. 

Uwierzywszy, nie doznała zawodu, gdyż po powrocie do domu „znalazła dziecko leżące 

na łóżku, a zły duch wyszedł” (Mk 7,30).  

Postawa Syrofenicjanki była wyraźnym przeciwstawieniem zatwardziałości serca, jaką 

okazali wcześniej faryzeusze, napominając Jezusa za to, że nie stosuje się do ich zwyczajów 

(Mk 7,1-13). Na swój sposób owa kobieta rzuciła wyzwanie ludzkim uprzedzeniom – 

podobnie jak Jezus, który napominał przywiązanych do pustej tradycji przywódców Izraela 

– i dowiodła słuszności swej wiary. 
 

 Czy zatem ktokolwiek z nas może uważać, że nie jest godzien zbliżyć się do Jezusa? 

 

 Nie jesteśmy czyści ani sprawiedliwi w oczach Boga, ale Syrofenicjanka również nie 

odznaczała się tymi cechami. Dzięki Jezusowi wszyscy mamy wolny przystęp do tronu 

Bożego. On przebywał wśród nas, wziął nasze grzechy na siebie i uwolnił nas spod władzy 

szatana. Nikt nie jest wyłączony spod Jego panowania. Nie zapominajmy, że Jezus kocha i 

pragnie zbawić każdego człowieka. 

 

„Panie, dziękuję Ci, że przyszedłeś na świat, aby uzdrowić ludzkość podległą 

władzy złego ducha. Niech wychwalają Cię na wieki ludzie wszystkich ras, języków i 

narodów!” 

 



     91 - 2000 

 Syrofenicjanka ukazuje nam dwie cechy, które podobają się Jezusowi:                 

wiarę i wytrwałość.  
 

Ta niewiasta – poganka – nie uznała odmowy Jezusa za Jego ostateczną odpowiedź. Jak 

wielka była jej wiara! Chciała tylko „okruszyny” uzdrawiającej łaski Jezusa (Mk 7,28). 

Wierzyła, że wystarczy ona dla uzdrowienia jej córeczki. Jej odpowiedź wzruszyła Jezusa.  

Dlaczego? Bowiem pogańska kobieta okazała wiarę, która toruje drogę Jego 

uzdrawiającej mocy. W ten sam sposób i my możemy doświadczyć działania Boga w 

naszym życiu. 

Dziś nadarza się sposobność, by ocenić stan naszej wiary. Czy wierzymy, że wystarczy 

nawet jedna „okruszyna” otrzymana od Jezusa, by w naszym życiu i życiu naszych 

najbliższych przesunąć góry? A może obawiamy się, że Bóg nie interesuje się do końca 

naszymi potrzebami? Czy wierzymy, że wzywa nas On po imieniu i spogląda na nas z 

miłością? Czy wierzymy, że Jego krew usunęła wszystko, co stało na przeszkodzie do 

naszego zjednoczenia z Nim, i że przez przyjęcie Jezusa do swego serca stajemy się nowym 

stworzeniem? 
 

 Zapytajmy siebie, jak bardzo jesteśmy wytrwali w swoich modlitwach.  
 

Czy prosimy Jezusa tylko raz, po czym rezygnujemy, gdy nasza prośba nie została 

natychmiast wysłuchana? Czy może przeciwnie, nie przestajemy pukać do drzwi Jezusa? 

Syrofenicjanka musiała dwukrotnie zwrócić się do Jezusa, aby jej prośba została spełniona.  

 

O ileż więcej otrzymamy od Niego, jeśli będziemy Go nieustannie błagać! On chce, 

abyśmy nie ustawali w modlitwie: byśmy prosili, szukali i kołatali (Łk 18,1-8).  

Zawsze nam odpowie! 
 

Zbadajmy swoją wiarę i wytrwałość.  

 Jeśli brakuje nam wiary, wołajmy do Pana: „Zaradź memu niedowiarstwu”              

(Mk 9,24).  

 Jeśli nasza wiara jest słaba, ćwiczmy się w niej, aby ją umocnić. 
 

 Bóg chce uczynić dla nas i przez nas wiele więcej, niż jesteśmy sobie w stanie 

wyobrazić.  
 

 Nie będzie granic dla działania Boga w nas, jeżeli tylko oddamy Mu nasze serca. 
 

„Panie Jezu, umocnij moją wiarę. Pomóż mi przychodzić do Ciebie ufnie i wytrwale. 

Pomóż mi dzięki łasce wiary pokonać wszelkie przeszkody, jakie stoją na drodze do 

Ciebie!” 

    



135 – 2004 

"Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę". (Mk 7,29) 

 

Jezus wielokrotnie powtarzał swoim uczniom, że nie został posłany do pogan, ale do 

Żydów, aby wezwać ich do powrotu do Boga (Mt 5,17; 10,5-6; J 1,31). Jednak kiedy 

pogańska kobieta poprosiła go o uzdrowienie córki, przekroczył nakreślone sobie cele i 

spełnił jej prośbę. Mamy tu więc do czynienia z kolejnym przykładem tego, jak  

Jezus „łamie reguły” dla dobra królestwa Bożego. 
 

Oczywiście Jezus nie był anarchistą. Wierzył i nauczał innych, że Bóg ustanowił pewne 

reguły, aby prowadzić i chronić swój lud w jego drodze do życia wiecznego. Jednak mają 

one pełnić rolę naszego przewodnika, a nie ciemiężyciela.  

 Dlaczego więc Jezus postąpił wbrew przyjętym regułom i pomógł tej pogance?  
 

Otóż na kartach Ewangelii często widzimy Jezusa czyniącego cuda w odpowiedzi na 

głęboką wiarę proszącego (Mt 8,10-12; Łk 7,44-50; Mk 5,30-34). 

Nie jesteśmy niewolnikami, lecz dziećmi! Jako dzieci, możemy cieszyć się wolnością – 

wolnością od grzechu (Hbr 2,14-15), wolnością wyrażania naszej wiary poprzez miłość            

(Ga 5,1.6), wolnością życia według Ducha (Rz 8,2.4), a nawet wolnością naśladowania 

Jezusa w Jego gotowości czynienia więcej, niż nakazywałoby to rygorystyczne 

przestrzeganie reguł. 
 

Doświadczenie wykazuje, że kiedy idziemy za Jezusem, On stawia przed nami wciąż 

nowe okazje „łamania” dla Ewangelii rozmaitych reguł czy ograniczeń, które sami sobie 

niejednokrotnie narzuciliśmy.  

Może, na przykład, pomimo braku doświadczenia w tej dziedzinie, poczujesz się 

wezwany do posługi w więzieniu. Albo stwierdzisz, że Pan daje ci pragnienie współpracy z 

lokalnym schroniskiem dla bezdomnych, chociaż nigdy wcześniej nie miałeś nawet ochoty 

wychylać nosa ze swego bezpiecznego osiedla. Pewna kobieta po siedemdziesiątce 

odczytała w sobie powołanie do nauczania religii. Pomimo podeszłego już wieku i braku 

młodzieńczej werwy, okazała się tak skuteczna katechetką, że zwyciężyła w ogłoszonym 

wśród dzieci plebiscycie na najlepszą nauczycielkę w szkole! Możliwości są nieograniczone 

– jeśli tylko my zechcemy przekraczać granice naszej wygody i przyzwyczajeń. 

Jezus nie odmówił błaganiom Syrofenicjanki. Podobnie i my jesteśmy wezwani, by w 

miarę swoich sił wypełniać prośby kierowane do nas. Dzięki wierze w Jezusa my także 

ujrzymy, jak Bóg dokonuje wielkich dzieł. Nie bójmy się więc podejmować  ryzyka, 

wierząc, że Bóg będzie przez nas działał. 
 

„Ojcze, dziękuję Ci za Twoją miłość i miłosierdzie, które mi okazujesz. Mocą Ducha 

Świętego ucz mnie stawać się Twoim świadkiem. Daj mi odwagę i mądrość, abym służył 

Twemu ludowi.” 

 



200 – 2010 

"Idź, zły duch opuścił twoją córkę". (Mk 7,29) 

 

Nie jest tajemnicą, że w wielu społecznościach starożytnych – nie wyłączając Izraela – 

kobiety traktowane były jako obywatele drugiej kategorii. Bóg nie patrzy jednak na kobiety 

w ten sposób, czego przykładem jest dzisiejsza Ewangelia. Syrofenicjanka wstawiająca się 

do Pana za swoją córką jest jedną z wielu kobiet na kartach Biblii, które wykazały się 

nadzwyczajną wiarą i otrzymały wielkie błogosławieństwo od Pana.  

Należały do ich grona także poganki – Rachab, nierządnica z Jerycha, która okazała 

pomoc Hebrajczykom w przededniu bitwy, oraz Moabitka Rut, odznaczająca się wielką 

wiarą w Boga i przywiązaniem do swojej żydowskiej teściowej, Noemi. 

Choć Jezus dał wyraźnie do zrozumienia, że Jego posłannictwo skierowane jest przede 

wszystkim do Żydów – na pogan przyjdzie czas później – niezrażona tym Syrofenicjanka 

dalej prosiła o uzdrowienie córki. Nie zdołała jej powstrzymać szorstka odmowa Jezusa. 

Ponownie wyraziła swoją potrzebę, a także wiarę w Jego moc uzdrawiania. A po kolejnej 

odmowie odparła z nadzwyczajną pokorą: „Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem 

jadają z okruszyn dzieci” (Mk 7,28). 
 

To, co wydarzyło się po tych słowach, jest zapisane w Biblii – Jezus uzdrowił jej córkę! 

Czyżby zmienił zdanie pod wpływem chwilowego kaprysu? To raczej mało 

prawdopodobne. Zareagował tak, jak to zwykle czynił na widok wytrwałej, pokornej wiary. 

Po prostu nie potrafił jej się oprzeć!  

 Przypomnijmy sobie kobietę cierpiącą na krwotok, która dzięki swojej wierze 

uzyskała u Jezusa uzdrowienie i pochwałę. Pewność, że Jezus ma moc ją uzdrowić, 

dała jej odwagę, aby Go dotknąć, choć z powodu swojej dolegliwości była nieczysta 

rytualnie.  

 Pomyślmy o niewidomym Bartymeuszu siedzącym przy drodze i jego dramatycznym 

wołaniu: „Synu Dawida, ulituj się nade mną!” (Mk 10,47). Wtedy Jezus również 

zatrzymał się i uzdrowił go. 

 

Żadna z tych osób nie była nikim szczególnym. Niektórzy nie należeli nawet do ludu 

wybranego. Wszyscy oni uczą nas, że i my możemy przyjść do Jezusa w pokorze. On jest 

łaskawym Zbawicielem, który słyszy każdego, także tego, kogo świat uważa za niegodnego 

zainteresowania. Nigdy więc nie traćmy nadziei! 

 

„Dobry i miłosierny Panie, jak to się dzieje, że moja słaba wiara porusza Twoje 

serce? Choć nie zasługuję na Twoją łaskę, wierzę, że możesz dokonać cudów w moim 

życiu i w życiu tych, za których się modlę.” 

 

 



223 – 2012 

"Zły duch opuścił twoją córkę". (Mk 7,29) 
 

Co za ulga! Wreszcie, po tylu błaganiach, kobiecie udało się nakłonić Jezusa, aby 

wyrzucił demona z jej córki. Zdawała sobie sprawę, że w świetle obowiązujących 

zwyczajów ona, poganka, nie miała po co zwracać się z prośbą do Jezusa, który przecież był 

Żydem. Jednak w swojej determinacji nie zważała już na nic. Wiedziała jedynie, że stoi 

przed człowiekiem, który może uzdrowić jej córkę. 

Zwykle podkreślamy wiarę tej kobiety. I do pewnego stopnia mamy rację. Zwrócenie się 

do Jezusa z taką sprawa wymagało wielkiego zaufania, niezachwianej wiary. Jednak wiara 

była zaledwie częścią sukcesu. Kobieta ta mogła wierzyć we wszystko, co tylko chciała, i 

nic by jej z tego nie przyszło, gdyby dała się zbić z tropu pozorną odmową Jezusa. Oprócz 

wiary potrzebna jej była również determinacja – i ewidentnie znalazła jej w sobie dosyć! 
 

Historia ta dowodzi, że  
 

 żyć wiarą to coś więcej, niż spoczywać bezpiecznie w Bożych dłoniach i ufać, 

że wszystko dobrze się ułoży.  

 Żyć wiarą to także znajdować w sobie determinację do przezwyciężania 

przeciwności, w oczekiwaniu na rozwiązanie, które, jak wierzymy, Bóg 

pragnie nam dać.  
 

Bywają sytuacje, w których trzeba połączyć wiarę ze zwyczajną siłą woli. 
 

Kiedy, na przykład, prosimy Pana o znalezienie pracy, a następnie spędzamy kolejne dni 

przeglądając ogłoszenia i jeżdżąc na rozmowy kwalifikacyjne, nie świadczy to o braku 

wiary. Podobnie nie jest oznaką słabości duchowej, gdy prosimy Boga o naprawę relacji z 

bliską osobą, a następnie jako pierwsi stawiamy krok na drodze do pojednania.  

 

Przeciwnie, Bóg pochwala takie wysiłki, ponieważ dowodzą one, że próbujemy żyć 

wiarą. Ufamy, że On nie pozostawi nas samych i będzie wspomagał nasze działania. 
 

Wszyscy mamy w swoim życiu obszary, w których będziemy musieli postawić pierwszy, 

a często również drugi i trzeci krok, zanim zobaczymy znaki Bożego działania. Podejmujmy 

te kroki mocni w wierze i ufni w Bożą Opatrzność. 
 

„Jezu, pomóż mi stawiać pierwsze kroki w wierze, z ufnością, że Ty poniesiesz 

mnie przez resztę drogi.” 

 

 

 

 



2018 
 

"Prosiła Go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki". (Mk 7,26) 
 

 Do najbardziej wzruszających fragmentów Nowego Testamentu należą te, 

w których rodzic błaga Jezusa, by dotknął jego dziecka.  

Tak wiele cudów – od wskrzeszenia dwunastoletniej dziewczynki po uzdrowienie 

chłopca cierpiącego na epilepsję – wydarzyło się dlatego, że rodzice przebili się przez 

tłum, by wstawić się za swoim dzieckiem. 

Syrofenicjanka z dzisiejszej Ewangelii jest kolejnym przykładem 

zdeterminowanego rodzica, który zwraca się do Jezusa, chociaż On sprawia wrażenie, 

jakby chciał, by zostawiono Go w spokoju. Prosi usilnie, aby uzdrowił jej córkę. Nawet 

gdy Jezus początkowo odmawia, kobieta nie rezygnuje, lecz błaga tak długo, aż wreszcie 

Jezus spełnia jej prośbę i uzdrawia dziecko. 

Od czasów Nowego Testamentu właśnie rodzice wywarli wielki wpływ na życie 

niezliczonych świętych. Św. Monika całymi latami modliła się o nawrócenie swego 

krnąbrnego syna, Augustyna, zanim wreszcie powrócił do Boga, a z czasem stał się 

jednym z największych Ojców Kościoła.  
 

W bardziej współczesnych czasach małżonkowie Zelia i Ludwik Martinowie 

wytrwale modlili się, by ich dzieci zostały świętymi. 
 

I rzeczywiście, wszystkie wstąpiły do zakonu, a najmłodszą, św. Teresę od Dzieciątka 

Jezus, czcimy dziś jako jedną z najbardziej umiłowanych świętych Kościoła. 
 

Wielu z nas zdaje sobie sprawę, ile zawdzięcza modlitwie rodziców. A nawet jeśli nie 

znałeś swoich biologicznych rodziców lub wasza relacja daleko odbiegała od ideału, bądź 

pewien, że masz duchowych rodziców, braci i siostry, którzy modlą się za ciebie przez 

cały czas.  
 

Czuwa nad tobą nie tylko twój Anioł Stróż, ale także święci, którzy sami 

przeżywali podobne problemy jak ty i dziś wstawiają się za tobą z wytrwałością 

Syrofenicjanki. Nie spoczną, dopóki nie uzyskają odpowiedzi na modlitwę, choć 

oczywiście może ona przyjść w zupełnie nieoczekiwany sposób. 
 

Dziękuj Panu za członków swojej biologicznej i duchowej rodziny, którzy wstawiają 

się za ciebie oraz służą ci radą i pomocą. Może niewiele o nich wiesz, może nawet nie 

masz pojęcia, kim są, ale mimo to mają oni wpływ na twoje życie. Dziękuj Panu za tych 

wojowników modlitwy. Być może to właśnie ich wytrwałość uczyniła cię tym, kim dziś 

jesteś. 
 

„Panie, dziękuję Ci za to, że dajesz nam ludzi, którzy wytrwale modlą się za nas”. 


