
Mt 15, 21 - 31 

 

(21) Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu.  

(22) A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, 

Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha.  

(23) Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili 

Go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami!  

(24) Lecz On odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela.  

(25) A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: Panie, dopomóż mi!  

(26) On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom.  

(27) A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze 

stołów ich panów.  

(28) Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, 

jak chcesz! Od tej chwili jej córka była zdrowa.  

(29) Stamtąd podążył Jezus dalej i przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam 

siedział.  

(30) I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, 

niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił.  

(31) Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, 

niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiara kobiety kananejskiej. Uzdrowienia nad jeziorem     
(Mt  15 , 21-31) 

Ks. dr  Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 42" Wyd. Biblos 

 

 

Perykopa, która jest przedmiotem naszych rozważań, opisuje spotkanie Jezusa                       

z potrzebującą pomocy kobietą. 

Mateusz napisał: "Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru                         

i Sydonu" (Mt 15,21). W ten sposób zaznaczył zmianę miejsca i czasu akcji w 

stosunku do poprzedniego fragmentu (na temat prawdziwej nieczystości - zob.                     

Mt 15,10-20). 

Biorąc pod uwagę jeszcze inne kryteria delimitacyjne (zmiana tematu                         

i wprowadzanie nowej postaci - kobiety), można traktować opowiadanie jako nową, 

odrębną jednostkę literacką. 

 

Jezus zmierzał do położonego na północ od Palestyny kraju Fenicjan. Tyr i Sydon 

to główne miasta tego regionu, położone nad brzegiem Morza Śródziemnego. 

Ich mieszkańcy niekiedy określali samych siebie (albo byli przez innych określani) 

mianem Kananejczyków). 

Kobietę z opowiadania nazywa się zatem albo Syrofenicjanką (tak w wersji 

Markowej1 - Mk 7,26), albo Kananejką. 

W Ewangelii św. Mateusza pojawia się zwrot "kobieta kananejska" (gyne 

Kananaia - Mt 15,22). 

Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z poganką, a jej kananejska 

tożsamość odsyła do wydarzeń z historii Izraela związanych z zasiedlaniem Ziemi 

Obiecanej w czasach Jozuego. Reprezentowałaby zatem lud, który od wieków był 

nieprzychylnie nastawiony do Izraelitów. 

Jezus udał się poza granice swojej ojczyzny, kobieta natomiast ruszyła w jego 

kierunku. Możemy sobie wyobrazić, że gdzieś w połowie drogi doszło do spotkania. 

Kananejka potrzebowała pomocy, gdyż jej córkę dręczył zły duch. 

 

 
1 Na temat pozostałych różnic między wersją Mateuszową i Markową zob. D. A. Hagner, Matthew 14-28, s. 439-
440; A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz. 2, s.83. 



Kiedy ujrzała Jezusa, zawołała: "Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida!"              

(Mt 15,22). Poprosiła o ratunek, posługując się zwrotem, który w nieco zmienionej 

formie funkcjonuje po dziś dzień w liturgii Kościoła: eleeson me, Kyrie (my modlimy 

się słowami: Kyrie elejson!). 

Określenie Jezusa mianem "Pana" nie oznacza tu uznania Go za Boga, lecz stanowi 

wyraz wielkiego szacunku względem Niego. Z kolei tytuł "Syn Dawida" stanowi 

podkreślenie Jego mesjańskiej tożsamości. 

Pamiętać ciągle musimy, że mamy do czynienia z poganką, ale jak widać, znała ona 

tego tak ważnego władcę dla historii Izraela. Skąd jednak wiedziała, że Jezus jest 

potomkiem Dawida? - na to pytanie nie znamy odpowiedzi. 

 

"A oto kobieta kananejska [...] wołała: <Ulituj się!>" (Mk 15,22) 

Aby opisane wydarzenia zrozumieć zgodnie z ich wewnętrzną logiką, zobaczmy [...], 

kim jest owa Kananejka. Jest rzeczą pewną, że wśród Izraelitów istnieli i nadal istnieją 

prozelici, ci, którzy wywodzą się z pogan, a którzy, przechodząc do przestrzegania 

Prawa, porzucili dawny sposób życia i niejako znaleźli przytułek  w domu obcego                   

i obowiązującego Prawa. Ziemie Kananejczyków były tam, gdzie się obecnie znajduje 

Judea. Ci mieszkańcy zostali bądź wyniszczeni wojną, bądź rozproszeni po sąsiednich 

okolicach, bądź wreszcie wzięci do niewoli, a jako zwyciężeni zachowali tylko nazwę, 

a nie ojczyznę. A zatem ten lud zmieszany z Żydami pochodził z pogan [...]. 

Słusznie można sądzić, że owa Kananejka, która jest obrazem prozelitów, wyszła ze 

swoich granic, to znaczy porzuciła pogaństwo i przyjęła imię drugiego narodu, i ona 

występuje z prośbą w sprawie córki, czyli w sprawie narodu pogańskiego. A ponieważ 

znała Pana na podstawie Prawa, dlatego nazywa Go Synem Dawida (św. Hilary                   

z Poitiers, "Komentarz do Ewangelii św. Mateusza", 15,3-4, tłum. E. Stanula) 

*** 

Kobieta kananejska daje nam przykład pokory i drogi pobożności. Pokazuje, w jaki 

sposób z pokory wznieść się do nieba. Pochodziła nie z narodu izraelskiego, skąd 

wywodzili się patriarchowie i prorocy, a także przodkowie według ciała naszego Pana 

Jezusa Chrystusa, jak również sama Dziewica Maryja, która Go urodziła [...]. 

Pochodziła z pogan, z okolic Tyru i Sydonu, które nie były miastami izraelskimi, 

chociaż blisko tego narodu położonymi. Stamtąd wyszła, by prosić o uzdrowienie 

swojej córki dręczonej przez demona. Wołała zatem, pożądając dobrodziejstwa, i                  

z mocą kołatała [do bramy]. A [Chrystus] zdawał sie nie zwracać na nią uwagi.                

Nie dlatego, by odmówić jej miłosierdzia, lecz aby wzmóc jej pragnienie. I nie tylko, 

aby rozpalić jej pragnienie, lecz także aby nadać wartość pokorze (św. Augustyn, 

"Kazania" 77,1, tłum. A. Żurek) 

 



Prośba kobiety spotkała się z milczeniem ze strony Jezusa. Można odnieść 

wrażenie, że Pan ją zignorował, całkowicie zlekceważył. 

Chwilę później interweniowali uczniowie, zwracając się do Mistrza:  

"Odpraw ją, bo krzyczy za nami!" (Mt 15,23). 

 

Istnieją dwie przeciwstawne wobec siebie interpretacje zwrotu "odpraw ją". 

Według pierwszej uczniowie zwrócili się do Nauczyciela, aby dał do zrozumienia 

natrętnej kobiecie, że nie może na Niego liczyć (jej głośne wołanie stawało się już 

irytujące), a według drugiej prosili Go, aby jej pomógł2. 

W pierwszym zatem znaczeniu wypowiedź apostołów zdradzałaby ich 

nieprzychylność względem Kananejki, w drugim stanowiłaby akt wstawiennictwa. 

Dopiero po interwencji uczniów Jezus przemówił:  

"Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela" (Mt 15,24). 

Stwierdzenie to różnie można rozumieć, w zależności od tego, jaką interpretację 

przyjmiemy, pierwszą czy drugą. 

❖ Jeśli nastawienie apostołów było nieprzychylne względem kobiety, to słowa 

Jezusa stanowiłyby aprobatę dla ich wypowiedzi.  

❖ Jeśli jednak wstawiali się za nią, to wypowiedź Mistrza miałaby być 

usprawiedliwieniem dla pozostawienia jej bez pomocy. Ona nie należała 

przecież do owczarni Izraela, a Jezus nie mógł wykroczyć poza Boży plan. 

 

Mamy tu nawiązanie do starotestamentalnego obrazu: pasterz - owce, za pomocą 

którego opisywano relacje Boga Jahwe względem narodu wybranego (psalmista pisze: 

"Posłuchaj, Pasterzu Izraela, ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa" - Ps 80,2). 

Można by się zastanawiać, czy chodzi tu o pojedynczych Izraelitów, którzy się 

pogubili na swojej drodze życia, czy też o cały lud, który sprzeniewierzył się 

zawartemu z Bogiem przymierzu. Druga hipoteza wydaje się bardziej przekonująca.  

❖ O zagubieniu owiec wspominał już prorok Izajasz. W imieniu swych rodaków 

wypowiedział słowa: "Wszyscyśmy pobłądzili jak owce" (Iz 53,6),  

❖ a o Bożej pomocy pasterza wzmiankowali Micheasz ("Zbiorę w jedno Resztę 

Izraela, umieszczę go razem jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę w środku 

pastwiska" - Mi 2,12) i  

❖ Zachariasz ("Bóg da im zwycięstwo jak klejnoty w koronie i poprowadzi swój lud 

niby trzodę" - Za 9,16). 

 
2 Zob. R. Popowski, wielki słownik grecko - polski Nowego Testamentu, s. 65-66. 



Teraz Jezus, który jest Mesjaszem, jawi się jako Pasterz Izraela. 

Jezus Chrystus został posłany przede wszystkim i w pierwszym rzędzie do swoich 

rodaków. Dał więc kobiecie do zrozumienia, że skoro jest ona poganką, to nie uzyska 

od Niego pomocy. 

Do wypowiedzianych przez siebie słów dołączyła wymowny gest. Czytamy, że 

"upadła przed Nim" (Mt 15,25). Użyty tu czasownik proskyneo oznacza akt 

najwyższej czci, jaką oddaje się królowi czy Bogu. 

Ewangelista Mateusz wyraził za jego pomocą:  

❖ reakcję Mędrców przybyłych do nowo narodzonego Jezusa (Mt 2,2.11). 

Chętnie też posługiwał się nim  

❖ w opowiadaniach o cudach (Mt 8,2; 9,18), a także  

❖ w opisach chrystofanii (Mt 28,9.17). 

 

Kananejka potraktowała Jezusa z największą czcią, oddając Mu pokłon i zwracając 

się do Niego po raz drugi za pomocą tytułu "Panie" (Kyrie). 

Jej determinacja stała się wyrazem wiary w to, że Jezus zechce i będzie potrafił jej 

pomóc. Nie usłyszała bowiem jak dotąd słów odmowy, dlatego cały czas żyła nadzieją 

na pozytywne potraktowanie. 

 

W odpowiedzi na skierowaną do Niego prośbę Jezus posłużył się wymownym 

porównaniem: "Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom" (Mt 15,26). 

Lepszym tłumaczeniem byłoby "pieskom" lub "szczeniętom", gdyż użyty tutaj 

grecki rzeczownik kynarios (w mianowniku liczby pojedynczej) to zdrobnienie od 

słowa kyon ("pies"). Termin ten występuje tylko w naszej perykopie, stanowi zatem 

tak zwany hapax legomenon w Ewangelii św. Mateusza. 

Wypowiedź Jezusa można by uznać za obraźliwą, tyle że ma ona charakter 

przysłowia3. Wyraźnie został w nim zarysowany podział na dzieci i na szczenięta. 

Dzieci obrazują synów Izraela, a psy - pogan. Chleb należy się dzieciom, a nie psom. 

Kobieta, akceptując to rozróżnienie, oświadczyła: "Tak, Panie, lecz i szczenięta 

jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów" (Mt 15,27). 

Izraelici porównywali niekiedy pogan do psów4, jakkolwiek same psy traktowali na 

ogół bardzo dobrze. Z wyjątkiem dzikich, błąkających się po okolicy i stanowiących 

zagrożenie, uznawano je za zwierzęta, które towarzyszą ludziom na co dzień                      

(Tb 6,1;11,4). 

 
3 Wymowę wypowiedzi Jezusa łagodzi J. Homerski. Zob. Ewangelia według św. Mateusza (Pismo Święte 
Nowego Testamentu III/1), s. 241 
4 Zob. D. A. Hagner, Matthew 14-28, s. 442. 



Zdrobnienie, jakiego użył Mateusz, świadczy o tym, że Jezus miał na myśli właśnie 

psy domowe. 

Jeśli zatem poganie porównani zostali do szczeniąt, to znaczy że Jezus nie 

zakwestionował ich przynależności do domostwa. Jeszcze co prawda nie korzystają                       

z przywilejów, jakie przynależne są dzieciom, ale już znajdują się w pobliżu stołu 

gospodarza. 

 

"I szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów" (Mt 15,27) 

"Szczenięta jedzą okruszyny". Okruszyny z wielkiej uczty, choć nie sycą, to jednak 

smakują. Odkąd tylko uwierzyliśmy, żywiliśmy się naukami apostolskimi jakby 

okruszynami. Skoro zaś postąpiliśmy w wierze, wówczas dopiero dopuszczono nas do 

obfitości niebieskiego chleba, abyśmy się nasycili owym chlebem, o którym mówi sam 

Pan w Ewangelii:  

"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba" (J 6,51).                

 A więc nie gardźmy okruszynami nauki, ponieważ i okruszyny pochodzą z chleba, 

dlatego nie powinniśmy deptać po okruszynach, abyśmy zasłużyli na karmienie 

chlebem (św. Chromancjusz z Akwilei, "Kazania" 24,1, tłum. S. Ryznar). 

 

Ostatnie zdanie perykopy zdradza nam, że kobieta została poddana próbie, z której 

wyszła zwycięsko. 

Jezus zwrócił się więc do niej z wyczuwalnym podziwem: "O niewiasto"                       

(Mt 15,28), i pochwalił jej głęboką wiarę.  

Oświadczył też: "Niech ci się stanie, jak chcesz!" (Mt 15,28). Całość wieńczy 

konstatacja ewangelisty o powrocie jej córki do zdrowia. 

Opowiadanie przypomina inny cud, którego beneficjentem również stał się poganin. 

Mowa tu o uzdrowieniu sług setnika z Kafarnaum (Mt 8,5-13). O nim powiedział 

Jezus: "U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary" (Mt 8,10). 

    Pokora zatem i ufność czynią z obojga bohaterów wzór wiary, 

mimo, że nie należeli oni do dzieci z domu Izraela, ale niczym szczenięta wyraźnie 

się do niego zbliżali. 

 

 

 

 

 



Kolejne kryteria delimitacyjne w Mt 15,29: zmiana 

❖ miejsca akcji (Jezus odszedł "stamtąd", udał się "dalej", aż dotarł "nad 

jezioro Galilejskie" [dosł. "morze" - thalassa], a konkretnie "na górę", 

której nazwy ewangelista nie podał) 

❖ czasu (kolejne w układzie chronologicznym wydarzenie) 

❖ postaci (tłumy, w tym ludzie chorzy) oraz 

❖ tematu (cudowne uzdrowienia) 

wskazują, że perykopa Mt 15,29-31 stanowi krótką, ale samodzielną jednostkę. 

 

Z ziem zamieszkiwanych przez Fenicjan Jezus powrócił do Galilei. 

Wzmianka o górze ma znaczenie, zwłaszcza w Ewangelii św. Mateusza. 

Ewangelista nawiązał tu (podobnie jak na początku Kazania na górze - Mt 5,1) do 

góry Synaj, na której Mojżesz otrzymał Boże Prawo, a następnie przekazał je 

oczekującemu u jej podnóża ludowi. 

Jezus został przez ewangelistę ukazany jako nowy/drugi Mojżesz, pouczający ludzi 

i ustanawiający prawa mocą Bożego autorytetu5. 

Na górze Zbawiciel nauczał też tłumy, co miało walor praktyczny ze względu na 

dobrą akustykę, tutaj jednak zachował On milczenie. Po prostu "siedział". Być może 

odpoczywał, raczej nie oddawał się modlitwie, bo przyjąłby inną postawę. 

 

Do siedzącego w milczeniu Mistrza przybyły liczne tłumy wraz ze swoimi chorymi 

(Mt 15,30). 

"Wszedł na górę. I przyszły do Niego wielkie tłumy" (Mt 15,29-30) 

Można powiedzieć, że na górę, gdzie siedzi Jezus, wchodzą nie tylko zdrowi, lecz ze 

zdrowymi także ludzie dotknięci różnymi cierpieniami. I może ta góra, na którą 

wyszedł i na której siedzi Jezus, jest tym, co powszechnie nazywa się Kościołem 

ustanowionym dzięki słowu Bożemu nad resztą ziemi i jej mieszkańcami [...].  

Wśród rzesz wchodzących na górę, gdzie siedzi Syn Boży, można widzieć ludzi 

ogłuchłych na głoszone słowo, ślepych na duszy i niewidzących prawdziwego światła, 

chromych - niezdolnych iść za rozumem, ułomnych - niezdolnych pracować zgodnie     

z rozumem [...]. Dopóki ludzie dotknięci takimi schorzeniami duszy, chociaż weszli 

razem z rzeszami na górę, gdzie był Jezus, znajdują się z dala od stóp Jezusa, nie 

zostają przez Niego uzdrowieni [...].  

 
5 Analiza struktury Ewangelii św. Mateusza pozwala wyodrębnić w niej pięć części, z których każda zawiera 
mowę Jezusa. Wydaje się to zamierzonym przez ewangelistę zabiegiem literackim, mającym upodobnić jego 
dzieło do Pięcioksiągu Mojżeszowego 



Zostaną przez Niego uzdrowieni, gdy będą przez rzesze położeni u Jego nóg.  

Gdy w zgromadzeniu, zwanym zwykle Kościołem, zobaczysz położonych za 

ostatnimi jego członkami, jakby u nóg ciała Jezusa, Jego Kościoła, katechumenów,               

z których każdy przyniósł ze sobą swoją głuchotę, swoją ślepotę, swoją chromość, 

swoje kalectwo [...], nie pomylisz się, jeśli powiesz, że ci ludzie [...] zostali położeni              

u Jego stóp i uzdrowieni (Orygenes, "Komentarz do Ewangelii według  Mateusza" 

11,18, tłum. S. Kalinkowski) 

 

Ewangelista wymienił chromych, ułomnych, niewidomych i niemych oraz "wielu 

innych". We wzmiance o natychmiastowym uzdrowieniu (Mt 15,31) znowu pojawiają 

się niemi, ułomni, chromi, niewidomi. 

Katalog cierpiących Mateusz umieścił również w Mt 11,5 (w scenie, w której Jezus 

wykazywał uczniom Jana Chrzciciela wypełnienie się zapowiedzi Izajaszowych). 

Znaleźli się w nim: niewidomi, chromi, trędowaci i głusi. 

Z kolei w Mt 8,16 znajdujemy wzmiankę o opętanych, których Jezus uwolnił od 

złych duchów i przywrócił im zdrowie. 

 

W Mt 15,30 czytamy, że wszyscy niedomagający zostali położeni "u Jego stóp". 

Przypomina to proskynezę (od czasownika proskyneo), jakkolwiek pojawia się tu 

inne słowo - rhipto ("rzucić", "położyć", "postawić"). Być może z racji swoich 

dolegliwości chorzy nie byli w stanie tego gestu uniżenia i czci względem Pana 

wykonać w sposób prawidłowy. 

 

W opowiadaniach o cudach (które stanowią odrębny gatunek literacki6) pojawia się 

zazwyczaj opis reakcji tłumów. W omawianym przez nas fragmencie mamy dwa 

czasowniki, które opisują postawę świadków: 

❖ "zdumiewali się" oni, widząc cudownie uzdrowionych, oraz 

❖ "wielbili" Boga Izraela. 

Niekiedy doświadczeniu mocy Bożej, jaka uwidaczniała się w czynach Jezusa, 

towarzyszyło wzbudzenie wiary w tłumach. Wiara również była warunkiem 

koniecznym dla zaistnienia cudu. 

 

 

 
6 Jest to tak zwana miracle story. 



Wiarą w moc Bożą wykazała się kobieta kananejska, odznaczali się nią również 

ludzie chorzy, których przyniesiono do nóg Jezusa (ewentualnie ich opiekunowie)7. 

 

1. "Odważna i uporczywa była również wiara kobiety kananejskiej.                          

Tej kobiecie, która przyszła, by prosić o uzdrowienie córki, Jezus przedstawił 

plan Ojca, w którym jego misja ograniczała się do zagubionych owiec z domu 

Izraela. Kananejka odpowiedziała z całą mocą swej wiary  i uzyskała cud" (Jan 

Paweł II, Audiencja generalna, 18 III 1998,4). 

 

2. Jeśli modlimy się o coś raz, drugi, trzeci i nie otrzymujemy od Boga tego, na 

czym nam bardzo zależy, to często wycofujemy się z poczuciem 

niewysłuchania, a czasem pretensji wobec Pana. W modlitwie błagalnej trzeba 

wytrwałości i konsekwencji. Św. Monika, "kobieta kananejska" z IV wieku, 

modliła się przez wiele lat o nawrócenie swego grzesznego syna. Uprosiła 

wielkiego świętego dla Kościoła - biskupa Augustyna z Hippony. 

 

3. Zdarza się, że niekiedy dotknięci jakimś trudnym doświadczeniem nie jesteśmy 

w stanie zrozumieć milczenia Boga.  

     Czy bierzemy pod uwagę, ż właśnie poddawani jesteśmy testowi wiary, tak 

jak wcześniej przechodzili go Hiob (który stracił wszystko i wszystkich)  

 i Abraham (który miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka)? 

 

4. Nie należy zniechęcać się niepowodzeniami w takiej czy innej życiowej 

sprawie, lecz trzeba zaufać Bogu i jego woli.  

   My mówimy codziennie "Bądź wola Twoja", On prędzej czy później powie 

nam: "Niech ci się stanie, jak chcesz!". 

 

 

 

 

 

 

 
7 W opowiadaniu o uzdrowieniu paralityka mowa jest o tym, że Jezus zwrócił uwagę na wiarę ludzi, którzy 
przynieśli chorego (Mt 9,2). A jeśli weźmiemy pod uwagę, jak bardzo natrudzili się przy tym (szczegóły 
znajdujemy w Ewangelii św. Marka), nie mamy wątpliwości, że ich determinacja była wyrazem wiary (Mk 2,3-4). 
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Uzdrowienia tłumów i córki kobiety kananejskiej (Mt 15, 21 - 31) 

 

 

ST: Rdz 10,15; Pwt 14,1 

NT: Mt 8,5-13; 10,5-6; 15, 34-36 II Mk 7,24-37 

KKK: Jezus jako Pan, 448-450; modlitwa z wiarą, 2610 

Lekcjonarz: 15,29-31; namaszczenie chorych; 15,29-37; środa pierwszego 

tygodnia Adwentu 

 

 [15, 21]  

Następnie Jezus wyprawia się poza Galileę, do nieżydowskich krain Tyru                          

i Sydonu. Są to dwa fenickie miasta na wybrzeżu Morza Śródziemnego, położone na 

północ od Palestyny. Zgodnie z etno - geograficznym postrzeganiem świata w Izraelu 

region ten był historycznie blisko powiązany ze starożytnymi Kananejczykami                  

(Rdz 10, 15-19).  

Kobieta, która pojawia się w tej relacji, zostaje zatem określona jako "kananejska" 

(w.22). 
 

[15, 22-24]    

Sława Jezusa jako uzdrowiciela i egzorcysty najwyraźniej Go wyprzedzała na tych 

terenach, bo mieszkająca tu matka, której córka była nękana przez złego ducha, 

rozpoznała Go i nalegała na Niego, by coś z tym zrobił. 

Z początku Jezus nie odezwał się w odpowiedzi na jej prośby, uczniowie zaś 

zaczęli się denerwować, że krzyczała ona o pomoc. 

Gdy Jezus wreszcie zareagował, wyjaśnił powody, dla których się nie angażował: 

Jego działalność była skierowana nie do obcych narodów, lecz do owiec, które 

poginęły z domu Izraela (zob. 10,5-6). 

❖ Lud Izraela, jako wspólnota będąca pierworodnym dzieckiem Pana  

(Wj 4,22: "A ty wtedy powiesz do faraona: To mówi Pan: Synem moim 

pierworodnym jest Izrael."),  

❖ jest pierwsza w kolejce do tego, by otrzymać błogosławieństwo Mesjasza  

(Dz 3,26: " Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, 

aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów."). 



[15, 25 - 26] 

Kobieta, nie zadowalając się tą odpowiedzią, padła Mu do nóg, czyli 

prawdopodobnie pokłoniła się przed Nim lub uczyniła porównywalny gest będący 

okazaniem czci8. Następnie ponawia swą prośbę za pomocą  słów: Panie, dopomóż 

mi. 

Uznając, że Jezus jest Panem, jest przekonana, że posiada On boską moc konieczną 

do uwolnienia dziewczynki od męczącego ją złego ducha. Jezus mimo to odmawia. 

Niewłaściwe jest, stwierdza, brać chleb dzieci i rzucać go szczeniętom. 

Jego priorytetem jest zaniesienie błogosławieństwa Izraelitom, będącym "dziećmi" 

Pana na mocy przymierza (Pwt 14,1: "Wy jesteście dziećmi Pana, Boga waszego.").  

Z kolei nie - Żydzi są określeni raczej jako będące zwierzętami domowymi 

szczenięta niż prawdziwi członkowie rodziny, nie znają bowiem Boga Izraela i Jego 

dróg. 

[15, 27 - 28] 

Wielu poddałoby się po tej drugiej nieudanej próbie uproszenia Jezusa o pomoc, 

lecz nie ta kobieta. Niezniechęcona, wciąż naciska, wykorzystując do tego elementy 

tej samej przypowieści. 

Tak, Panie, błaga, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich 

panów. 

Wreszcie Jezus odpowiada przychylnie, słowami żarliwej pochwały:  

O niewiasto, wielka jest twoja wiara.  

Jest On pod wrażeniem wytrwałości tej kobiety i nagradza ją, uwalniając jej córkę 

od koszmaru, jakim są demoniczne ataki. Od tej chwili córka kobiety była wolna od 

złego ducha. 

[15, 29 - 31] 

Wersety te stanowią zwięzłą relację o czynach Jezusa, podobną do tych już 

opisanych we fragmentach 4,23-25; 8,16-17; 9,35 i 14,34-36. 

W tej relacji wyjątkowy jest opis reakcji ludzi będących świadkami tego, jak 

działają uzdrowicielskie moce Jezusa: wielbili Boga Izraela, który to zwrot sugeruje, 

że wielu spośród nich nie było Żydami. 

 
8 W oryginale greckim Ewangelista użył tu czasownika proskyneo, "paść na twarz", "adorować" - chodziło o 
znak czci okazywany również bogom. Wyjaśnienie podane w tekście przez amerykańskich autorów jest o tyle 
istotne, że w angielskiej wersji zwrot ten brzmi dość ogólnie: did him hamage, czyli "oddała Mu hołd" - przyp. 
tłum. 



 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (15, 21-28) 

 

Wiele możemy się nauczyć, analizując słowa i czyny kobiety kananejskiej. 

Jest ona, między innymi, wzorem skutecznej modlitwy. 

Po pierwsze, warto zauważyć, że przychodzi do Zbawiciela z wiarą. Ani razu nie 

kwestionuje tego, że Jezus jest zdolny uwolnić jej córkę od złego ducha. Po prostu 

wierzy w Boską władzę Jezusa, trzykrotnie nazywając Go "Panem". 

Po drugie, okazuje ona wytrwałość w proszeniu Jezusa o pomoc. Ani Jego 

początkowe milczenie, ani Jego próba odrzucenia jej prośby nie zmniejszają jej 

uporczywości w dążeniu do uzyskania Jego wsparcia. Nie ustąpiła, dopóki nie 

otrzymała tego, do czego dążyła. 

Po trzecie, kobieta ta wykazuje się godną podziwu pokorą. Można się było 

spodziewać, że obrazi się na porównanie nie - Żydów do zwierząt domowych.                 

Lecz reakcja kobiety nie wskazuje na to, by jej duma doznała jakiegokolwiek 

uszczerbku. Zamiast zrazić się tą uwagą, akceptuje to, że nie ma prawa żądać czegoś 

od Boga Izraela czy Jego Mesjasza. 

Zdarzenie to pokazuje nam zatem, jakie nastawienie jest kluczowe dla modlitwy 

prośby. Jeśli zwracamy się do Pana Jezusa tak, jak uczyniła to kobieta kananejska, 

również możemy mieć nadzieję na Jego przychylną odpowiedź:  

"niech ci się stanie, jak pragniesz". 

 

 


