
Mt 8, 18 -27 

 

(18) Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę.  

(19) Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: Nauczycielu, pójdę za 

Tobą, dokądkolwiek się udasz.  

(20) Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn 

Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć.  

(21) Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i 

pogrzebać mojego ojca!  

(22) Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich 

umarłych!  

(23) Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie.  

(24) Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś 

spał.  

(25) Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy!  

(26) A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom 

i jezioru, i nastała głęboka cisza.  

(27) A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?  

 

 

Potrzeba wyrzeczenia. Uciszenie burzy                              

- (Mt  8, 18 - 27) 

Ks. dr  Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 40" Wyd. Biblos 

 

Interesujący nas fragment składa się z dwóch odrębnych perykop.  

❖ W pierwszej (Mt 8,18-22) Jezus mówi o wyrzeczeniach, na jakie musi się 

zdobyć Jego naśladowca.  

❖ Druga opowiada o uciszeniu burzy na Jeziorze Galilejskim (Mt 8,23-26).  

Są to epizody z pozoru niemające ze sobą związku, w rzeczywistości jednak oba 

mówią one o tym, z czym się łączy pójście za Jezusem.  



Poprzednie trzy perykopy (Mt 9,1-17) są relacjami z cudów, jakie dokonały się pod 

wpływem mocy Jezusowego słowa. Stanowiły one jednocześnie wezwanie do pójścia 

za Nim. Tylko ten, kto idzie za Jezusem, dociera „na drugą stronę / na drugi brzeg” 

(Mt 8,18), kończąc przeprawę, jaka jest udziałem każdego człowieka. W przeciwnym 

razie tonie. 

 

Na początku pierwszej perykopy czytamy:  

„Gdy Jezus zobaczył tłum dookoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę”           

(Mt 8,18).  

Odpłynięcie na drugą stronę oznacza przeprawę przez całe jezioro, na drugi jego 

brzeg. W świetle tradycji ewangelicznej, uznającej morskie odmęty za siedlisko złego, 

możemy powiedzieć, że przeprawienie się na drugi brzeg to pokonanie wzburzonego 

morza (Mt 8,23-27), niszczycielskich demonów (Mt 8,28-34), paraliżującego grzechu 

(Mt 9,1-8), choroby i śmierci (Mt 9,18-26). To pragnienie każdego człowieka.  

Jezus jest Panem, który zapewnia pomoc w tej niebezpiecznej przeprawie. 

 

„Jezus kazał odpłynąć na drugą stronę” (Mt 8,18) 

 

Tylko do uczniów odnosi się to, że Jezus zarządził przeprawienie się na drugi brzeg, 

by oddzieleni od natarczywych tłumów uczniowie bez przeszkód mogli słuchać 

nauczania Jezusa, przeznaczonego szczególnie dla nich.  

Uczniom objawił przyszłe tajemnice Boga w sposób bardziej dogłębny, niż uczynił 

to tłumom, przemawiając do nich w przypowieściach. Tylko uczniowie opuścili 

ziemskie dobra i poszli za Nim, umiłowawszy Jego naukę.  

On nakazuje im, by przeszli od dóbr przemijających do wiecznych, od ziemskich do 

niebieskich, od cielesnych do duchowych” (św. Cyryl Aleksandryjski, „Komentarz 

do Ewangelii Mateusza” 97,1-8, tłum. za: „Ojcowie Kościoła komentują Biblię”). 

 

 

„Wtem przystąpił uczony w Piśmie i rzekł do Niego: «Nauczycielu, pójdę za 

Tobą»” (Mt 8,19).  

Sytuacja ta odzwierciedla ówczesne zwyczaje, kiedy to uczeń wybierał sobie 

nauczyciela. Jezus jednak postępuje inaczej. To On wybiera uczniów.  

 Bycie uczniem Jezusa to bowiem coś więcej niż tylko przyswajanie jakiegoś 

zakresu wiedzy. Wymaga ono zmiany stylu życia.  



Dlatego to On wybiera uczniów, a nie oni Jego. „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja 

was wybrałem” (J 15,16). Ta okoliczność staje się najwyraźniej powodem raczej 

chłodnej odpowiedzi Jezusa. 

Uczeń jednego z wielu rabbich przebywał w jego domu, uczeń Jezusa znajduje się 

w zupełnie innej sytuacji. Stanie się Jego uczniem to pójście za Nim w sensie 

dosłownym, opuszczenie domu, stanowiącego gwarancję bezpieczeństwa.  

Dlatego Jezus mówi: „Lisy maja nory i ptaki powietrz – gniazda”(Mt 8,20b). 

Nora i gniazdo są miejscami, do których się wraca. Są obrazem domu, życia, pokarmu, 

zabezpieczenia, dostatku, zaspokojenia potrzeb czy też wreszcie – matki.  

Kto jednak nie opuszcza matki, „nie jest Mnie godny” (Mt 10,37). 

 

„Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć” (Mt 8,20c).  

Jezus nie posiada skarbów na ziemi, bo gdzie jest Jego skarb, tam jest i serce Jego 

(Mt 6,19.21). Nic go nie wiąże: ani „nora”, ani „gniazdo”. Jest wolny w swoim 

ubóstwie i na taką drogę wzywa swoich uczniów.  

Czy uczony w Piśmie podjął to wyzwanie? Nie wiemy. Być może podobnie jak 

bogaty młodzieniec nie był w stanie wyzbyć się swych posiadłości, całkowicie 

odmienić swoje życie (Mt 19,16-22). 

 

Następnie pojawił się człowiek uważający się za ucznia Jezusa, o czym świadczy 

fakt, że zwracał się do Niego: „Panie!” (Mt 8,21).  

Dla prawdziwego ucznia Jezusa jest nie tylko Mistrzem, lecz przede wszystkim 

Panem. Nie posiada żadnego innego dobra poza Nim (Ps 16,2). Został zdobyty przez 

Niego jak Paweł (Flp 3,12), mógł więc powiedzieć, że On jest jego życiem (Flp 1,21; 

por. Ga 2,20).  

Ów uczeń zwrócił się z nietypową prośbą: „Panie pozwól mi najpierw pójść 

pogrzebać mego ojca!” (Mt 8,21).  

Sama prośba była jak najbardziej zrozumiała, bo pogrzebanie zmarłego rodzica 

należało do ważnych obowiązków dzieci, ale w tym przypadku być może była to tylko 

wymówka, aby nie iść dalej za Jezusem.  

 

Niemniej odpowiedź Jezusa brzmi zaskakująco:  

„Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych” (Mt 8,21).  

Ci, którzy faktycznie umarli, już niczego nie mogą zrobić, a więc także pogrzebać 

zmarłych. Dlatego należy sądzić, że chodzi tu o umarłych duchowo.  



Kim oni są? To ci, którzy odrzucili Jezusa i Jego naukę. Tak więc sens wypowiedzi 

Jezusa byłby taki: Niech zmarli duchowo grzebią swoich zmarłych.  

Żywi niczego nie powinni przekładać nad służbę królestwu Bożemu. 

 

„Panie, pozwól mi pogrzebać mojego ojca!” (Mt 8,21) 

 

Oświadczenie „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych” ma implikacje 

duchowe i oznacza, że czymś zbędnym jest marnowanie czasu na martwe rzeczy.  

Dlatego powinniśmy uśmiercić w sobie wszystko, co ziemskie: brak moralności, 

nieczystość, namiętność, złe pragnienia i chciwość, bo ona jest bałwochwalstwem. 

Dlatego są to rzeczy martwe. Odrzuć je daleko od siebie! […]  

Wielu wydaje się czymś niemoralnym i budzącym sprzeciw, że Zbawiciel nie 

pozwala, aby uczeń pogrzebał ojca […]. Lecz  

Jezus w rzeczywistości nie zakazuje ludziom grzebania umarłych, ale kładzie 

przede wszystkim nacisk na głoszenie królestwa niebieskiego, jak to czynią ludzie 

żywi (Orygenes, „Fragmenty do Ewangelii Mateusza” 161, tłum. za: „Ojcowie 

Kościoła komentują Biblię”). 

*** 

Różne są rodzaje martwoty. Jedna jest śmiercią ciała [...]. Druga śmiercią duszy,              

o której Chrystus mówi: "Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych"                              

(św. Jan Chryzostom, „Homilie na List św. Pawła do Rzymian” XI, 5, tłum.                      

T. Sinko). 

 

Św. Jan Chryzostom tak to komentuje:  

„Jezus zabronił mu tego nie dlatego, aby nakazać pogardę dla czci należnej 

rodzicom, lecz aby pokazać, że nie powinniśmy uważać niczego za ważniejsze 

od spraw niebieskich, że powinniśmy przykładać się do nich z wszelką 

gorliwością i nie odkładać ich ani na chwilę, choćby najbardziej pilne i potrzebne 

zdawało się to, co nas odciąga. Cóż może być bardziej koniecznego niż pogrzeb 

ojca? Cóż łatwiejszego, skoro nie trzeba było poświęcić na to wiele czasu?  

Jeśli niebezpiecznie jest odbierać zajęciom duchowym choćby tyle czasu, ile 

potrzeba na pogrzebanie ojca, to pomyśl, na jaką karę możemy zasłużyć, gdy 

cały czas odrywamy się od uczynków należnych Chrystusowi, choć nas nic nie 

zmusza, i przedkładamy rzeczy najbardziej błahe nad konieczne oraz 

pozostajemy w bezczynności” (Homilie na Ewangelie według św. Mateusza 27, 

tłum. J. Krystyniacki). 



 

„Ten, kto zrozumiał, że Jezus jest Panem, nieraz posiada opory rodzące się                    

w sercu, sprawy chcące być ważniejsze od Boga. Lecz Pan nie może być dla 

nikogo drugim, gdyż nie byłby już Panem. To, co przechodzi «przed» Nim, jest 

właśnie Panem.  

Podobnie jak matka przedstawiona przez norę i gniazdo symbolizuje dobra 

zapewniające życie i tworzące świat przyjemności, tak ojciec przedstawia 

pierwsze wolne odniesienia, zapewniające życie ludzkie i tworzące świat 

obowiązku. Jak trzeba uwolnić się od matki, aby narodzić się do życia 

biologicznego, tak należy uwolnić się od ojca, by narodzić się do życia 

dorosłego.  

Wszelka rzecz i odniesienie, wszelka przyjemność i obowiązek, które się nam 

przedstawia jako absolut, «wpierw» niż Bóg, pozbawiają nas wolności.  

Tylko miłowanie Pana nad wszystko czyni nas wolnymi od całej reszty. Tylko 

Absolut uwalnia cię od wszystkiego, ponieważ wobec Niego wszystko jest 

względne.  

Uczeń więc pozostawia matkę (norę, gniazdo, wygodę) i ojca (odniesienie, 

urzeczywistnienie się, obowiązek), aby narodzić się jako człowiek wolny, 

dziecko Boże”.1 

  

Kluczowe wezwanie Jezusa jest jedno: „Pójdź za Mną!”.  

Trzeba jednak zauważyć, że w tym przypadku kontekst powołania jest zupełnie 

inny niż na przykład przy powoływaniu apostołów (Mt 4,18-22; 9,9). Tam podaje się 

miejsce powołania, wymienia imię powołanego, opisuje jego refleksje. Tutaj tego 

wszystkiego brak.  

Najważniejsze są bowiem słowa Jezusa o bezwarunkowym wyrzeczeniu się 

wszystkiego przez tych, którzy pragną iść za Nim. 

  

Druga interesująca nas perykopa opowiada o uciszeniu burzy na Jeziorze 

Galilejskim (Mt 8,23-27). 

 

Z wersetu Mt 8,18 dowiedzieliśmy o Jezusowym zamiarze przeprawiania się na 

drugi brzeg. Przeprawę tę opóźniały pytania uczonego w Piśmie i jakiegoś 

anonimowego ucznia oraz pouczenia, jakie Jezus wygłosił w związku z nimi.  

 

 
1 Tamże, s. 156. 



W końcu jednak z uczniami wypłynął na jezioro.  

 

„Gdy wszedł do łodzi, poszli zanim Jego uczniowie” (Mt 8,23).  

Nie ma już mowy o tłumach. Cała uwaga została teraz skierowana na łódź. Nie jest 

to „jakaś”, lecz ta łódź, w której znalazł się Jezus ze swoimi uczniami.  

Łódź – a więc drewno unoszące się na wodzie – jest miejscem ocalonego życia.  

Stanowi ona obraz Kościoła powstałego z drewna krzyża, na którym Jezus dla 

niego i z nim zasnął i obudził się. Krzyż jest drewnem, dzięki któremu On sam – 

solidarny z wszystkimi i raz na zawsze – dokonał „przeprawy” ze śmierci do życia. 

Spełnił niemożliwe i niezniszczalne pragnienie każdego człowieka.2 

  

„Nagle zerwała się gwałtowna burza” (Mt 8,24).  

Na określenie burzy Mateusz używa greckiego słowa seismos.  

W Apokalipsie św. Jana słowo to oznacza trzęsienie ziemi, które jest zapowiedzią 

kataklizmów towarzyszących czasom ostatecznym (Ap 6,12;8,5). Słowem tym 

określone jest trzęsienie ziemi  

❖ w chwili ukrzyżowania (Mt 27,51),  

❖ a także w czasie zmartwychwstania Jezusa (Mt 28,2).  

 

Tak więc również burza, która zrywa się nad Jeziorem Galilejskim, jest 

zapowiedzią teofanii, objawienia się wielkiej Bożej mocy panującej nad całym 

stworzeniem.  

Dramatyzmu opowieści dodaje wzmianka, że fale zalewają łódź (Mt 8,24).  

Zdaje się, że przed tym żywiołem nie ma ocalenia. Nikt się nie ostoi: ani jednostka, 

ani wspólnota.  

W związku z tym zadziwia zachowanie Jezusa: „On zaś spał” (Mt 8,24).  

Nie było to wywołane trudami podróży. Pogrążenie się we śnie jest często w Biblii 

wyrazem ufności w Bożą opiekę (Hi 11,18-19). Człowiek pobożny powierz się Bogu 

niczym niemowlę spoczywające w ramionach swojej matki (Ps 131,2).  

Co prawda sen jest też obrazem śmierci, ale sen, o którym mowa w tej perykopie, 

nie obawia się jej. Sen Jezusa to znak mocy i spokoju. On jest Panem żywiołów. 

 

 

 
2 Zob. tamże, s.158. 



 

„Nagle zerwała się gwałtowna burza, On zaś spał” (Mt 8,24) 

 

Sen Chrystusa jest znakiem tajemnicy. Żeglarzami są dusze przemierzające ten 

świat w łodzi. Łódź jest figurą Kościoła. Pojedynczy ludzie są przecież świątyniami 

Boga i stąd każdy żegluje w swoim sercu. Nie powoduje burzy, jeśli dobrze myśli. 

Usłyszałeś złorzeczenie i wpadłeś w złość, spowodowałeś burzę. Gdy wieje wiatr, 

powstaje burza, okręt jest w niebezpieczeństwie. Twoje serce jest w 

niebezpieczeństwie, twoje serce jest wzburzone. Usłyszawszy złorzeczenie [pod swoim 

adresem], pragniesz zemsty, odwetu. Zemściwszy się i uradowawszy ze zła 

uczynionego drugiemu, spowodowałeś katastrofę morską. 

I dlaczego to wszystko? Ponieważ Chrystus w tobie śpi. 

Co znaczy, że Chrystus w tobie śpi? Zapomniałeś o Chrystusie. 

Obudź więc Chrystusa, przypomnij sobie o Nim, niech czuwa w tobie Chrystus, 

przypatrz się Jemu. 

Ten, który drzemie w twoim sercu, nie chciał, abyś się mścił.  

Zapomniałeś, że gdy był krzyżowany, mówił: "Ojcze, zapomnij im, bo nie wiedzą, 

co czynią" (św. Augustyn, „Kazania” 63, 1-2, tłum. A. Żurek). 

 

 

Czując śmiertelne zagrożenie, uczniowie „obudzili Go mówiąc: Panie, ratuj, 

giniemy!” (Mt 8,25).  

W przeciwieństwie do Markowego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że 

giniemy?" (Mk 4,38), u Mateusza wołanie uczniów jest prośbą o cud.  

„Panie, ratuj, giniemy!” to późniejsze liturgiczne Kyrie eleison.  

Uczniowie wołają: „Panie, ratuj!”.  

„Pan-ratuje” jest imieniem, które anioł polecił Józefowi nadać Jezusowi                 

(„Bóg-zbawia” – Mt 1,21), a ewangelista wytłumaczył, że chodzi o wypełnienie 

proroctwa Izajasza o narodzeniu „Emmanuela” („Boga-z-nami” – Mt 1,23).  

Nasze zbliżenie się do Niego jest jednoznaczne z zawołaniem: „Panie!”.  

Kto wezwie imienia Pana, ten będzie zbawiony (Dz 2,21).  

Do zbawienia nie zostało dane ludziom żadne inne imię, jak to:  

„Jezus”, „Bóg-zbawia” (Dz 4,12). 



W odpowiedzi na wołanie uczniów Jezus rozkazał wichurom i jezioru, aby się 

uciszyły.  

Zanim to jednak nastąpiło, upomniał uczniów. Zarzucił im brak wiary:  

„Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” (Mt 8,26).  

 

Zrobił to więc jeszcze wtedy, gdy burza zalewała łódź.  

To piękny obraz. 

Jeśli uczniowie decydują się pójść za Jezusem i są gotowi postawić na szali całe 

swoje życie, to powinni nosić w sercu przekonanie, że Ten, który ich powołał, czuwa 

nad nimi nawet w czasie największej burzy. Tak więc upomnienie to jest skierowane 

do tych, którzy już wierzą, idą za Jezusem, ale ich wiara jest zbyt słaba.  

Celem opowiadania o uciszeniu burzy na jeziorze jest więc nie tyle obudzenie 

wiary, ile umocnienie burzy wiary tych, którzy mają ją z słabą, niewystarczającą. 

  

„Czemu bojaźliwi jesteście małej wiary?  Mt 8,26 

Jezus chce ich nauczyć, że nie zesłanie pokus, a słabość duszy wzbudza trwogę.                 

A gdyby ktoś rzekł, że przecież to, iż przystąpił do Niego, by go zbudzić, nie 

oznaczało trwogi ani małej wiary, to odpowiedziałbym, że to właśnie najbardziej 

świadczyło o tym, że nie mieli o Nim odpowiedniego mniemania. Wiedzieli, że może 

poskromić burzę po obudzeniu się, ale wcale nie wiedzieli, że może uczynić to śpiąc”  

(św. Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza 27, tłum.                    

J. Krystyniacki). 
 

„Potem wstał, nakazał wichrom i jezioru i nastała głęboka cisza” (Mt 8,26).  

Jezus „gromi” burzę tak samo jak demony. Majestatyczny rozkaz Jezusa odnosi się 

nie tyle do wód jeziora, ile do mocy zła. Podobnie jak Jahwe rozkazał morzu                         

i wichrom (Ps 107,28), tak robi to i Jezus.  

Cisza, jaka zapanowała, jest znakiem pokoju i bezpieczeństwa.  

Z ran Jezusa Chrystusa płyną pokój i radość, których nikt pozbawić nas nie 

może (J 16,22). Ten pokój pozwala mi „zasnąć” razem z Nim, umarłym                                  

i zmartwychwstałym dla mnie.  

Jest to dar Jego Ducha. W Jego mocy możemy podjąć przeprawę, pewni 

dotarcia do portu. Chrzest zanurza nas w Chrystusa umarłego  i zmartwychwstałego i 

daje nam spokój dziecka znajdującego się w ramionach swojej matki.  

Wszelkie trudności i uciski coraz głębiej zanurzają mnie w wierze w Niego. 



„A ludzie pytali zdumieni” (Mt 8,27a). Nagle w opowiadaniu pojawiają się ludzie, 

którzy byli świadkami tego wydarzenia. Nie tylko uczniów, ale innych ogarnęła 

cudowność tego wydarzenia, gdy morze zostało uspokojone. 
 

„Kimże On jest?” (Mt 8,27b). Przychodzi ze stron nieznanych, wynurza się                    

ze śmierci jako Pan życia. On wie, skąd przybywa i dokąd zmierza.  

Jest Synem posłanym przez Ojca. On, posiada władzę nad wichrami i morzem, nad 

życiem śmiercią, jest z nami w tej samej łodzi i „śpi”, abyśmy Mu zaufali, że się 

obudzimy. Mamy zapewnioną Jego bliskość.  

Przyłączenie się do Niego jest rozbudzeniem naszej wiary                                               

i kosztowaniem Jego pokoju. 

Opowiadanie to jest sceną chrzcielną.  

Jest to te chrzest, który się dokonuje w całej naszej historii: pojedynczych osób, 

wspólnot, zanurzając nas (= chrzcząc) coraz bardziej w Panu, aż pozwoli nam wejść w 

swoją śmierć, byśmy wyszli z niej z Jego życiem (Rz 6,1-11). 

Jezus jest tym, któremu jezioro i wicher są posłuszne. 

On „zasnął” z nami i „zbudził się” dla nas. 

Jego sen jest ufnością tego, kto swoją głowę położy na łonie Ojca. Dzięki takiej 

wierze „budzi się” w mocy Boga, Władcy mórz.  

Również my powinniśmy Mu ufać. Jest przecież Panem, który nas, 

przeprawiających się poza śmierć, ratuje, ofiarując nam przebudzenie do nowego 

życia. 

Kościół jest wspólnotą tych, którzy zostali ochrzczeni w Jego śmierci, by mieć 

udział w tym samym życiu ( Rz 6,3-11). Idą za nim i znajdują się w tej samej łodzi. 

Śpiąc, czy czuwając, żyją zawsze z Panem (1 Tes 5,10) 

 

1. Pójście za Jezusem to dla każdego ucznia, bez względu na charakter 

powołania, opuszczenie domowego zacisza, czyli tego wszystkiego, co 

ogranicza wolność, odbiera dyspozycyjność, kusi do zasklepienia się                     

w sobie. To zdecydowanie się na wyrzeczenia, na podjęcie trudnej drogi, 

która hartuje ducha, na wyzwolenie się z utartych schematów, 

sprawiających, że nasze życie duchowe staje się jałowe. 

 

2. Lęk w trudnych doświadczeniach życiowych może nas paraliżować                        

i odbierać wiarę. Może budzić w nas przekonanie, że Bóg się nami nie 

interesuje.  



Potrzeba nam ciągle utwierdzania się w wierze, że On zawsze z nami 

jest, choć pozory wydają się temu przeczyć.  

Potrzeba nam wiary, że to jest droga, którą On nam wyznaczył. Mamy iść 

Jego śladami. On sam dobrowolnie przyjął na siebie lęk i poczucie 

opuszczenia przez Ojca. To również nasza droga, na której jesteśmy 

najpełniej z Nim złączeni. 

 

 

 Mt 8, 28 - 34 

 

(28) Gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu naprzeciw dwaj 

opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą.  

(29) Zaczęli krzyczeć: Czego chcesz od nas, /Jezusie/, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed 

czasem dręczyć nas?  

(30) A opodal nich pasła się duża trzoda świń.  

(31) Złe duchy prosiły Go: Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń!  

(32) Rzekł do nich: Idźcie! Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła 

pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach.  

(33) Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także 

zdarzenie z opętanymi.  

(34) Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby odszedł 

z ich granic. 

 

 

 

 

 



Uzdrowienie dwóch opętanych - (Mt  8, 28 - 34) 

Ks. dr  Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 40" Wyd. Biblos 

 

Fragment ten przedstawia spotkanie Jezusa z opętanymi, przez których przemówiły 

demony (Mt 8,28-29).  

Jezus wysłuchał prośby złych duchów i posłał je w trzodę świń, co zakończyło się 

ich zatopieniem w jeziorze (Mt 8,30-32). Pasterze, którzy byli świadkami tego 

wydarzenia, uciekli i po dotarciu do Gadary rozpowiedzieli, co się stało, co 

spowodowało, że mieszkańcy tego miasta wyszli naprzeciw Jezusowi, aby go prosić o 

opuszczenie ich ziemi (Mt 8,33-34).  

 

Ewangelia św. Mateusza tak rozpoczyna relację o tym wydarzeniu: 

”Kiedy przybył na drugi brzeg jeziora, do krainy Gadareńczyków… ”                       

(Mt 8,28a).  

W okresie rzymskim było to terytorium pogańskie w Dekapolu, gdzie nie znano 

Boga, dlatego w szczególny sposób manifestowało się tam działanie nieprzyjaciela 

człowieka, szatana.  

 

„Wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani” (Mt 8,28).  

U Mateusza często jest mowa o dwóch posłańcach (np. w Mt 9,27a – dwaj 

niewidomi, w Mt 20,30a – też dwaj niewidomi). Udział dwóch bohaterów w jakimś 

wydarzeniu zwiększa jego wagę.  

Opętani „wyszli z grobów”(Mt 8,28c). Wykluczeni ze społeczności nierzadko 

chronili się w przedsionkach bogatych grobowców. Według żydowskich wyobrażeń 

były one za miejsca nieczyste, siedlisko demonów.  

W języku greckim „grób” to mnemeion. Słowo to ma ten źródłosłów, co „pamięć”                      

i „śmierć”. Można więc powiedzieć, że opętanie przez demony skazuje na ciągłe 

„wspominanie śmierci”.  

Natomiast Ewangelia wyprowadza nas z tego stanu, powodując, że trwamy na                  

”wspominaniu życia”, wspominaniu Pana, który zasnął i zbudził się dla nas.  

Człowiek, jedyna istota świadoma swej śmiertelności, choć odczuwa lęk przed 

kresem życia, przynajmniej wie, że przez nią osiąga cel swego istnienia.  

 

Opętani byli „bardzo dzicy, tak, że nikt nie mógł przejść drogą” (Mt 8,28d).  



Mateusz pisze, że byli postrachem całej okolicy, w odróżnieniu od Marka (por. Mk 

5,1-21) rezygnuje jednak z dokładniejszego opisu ich zachowania. Dzięki temu od 

samego początku nasza uwaga skupia się na spotkaniu z Jezusem. Tym bardziej, że 

Mateusz nie wspomina również, że towarzyszyli Mu uczniowie.  

 

„Zaczęli krzyczeć” (Mt 8,29a). Był to krzyk odstraszający, miał powstrzymać 

Jezusa przed jakimkolwiek działaniem. Zło wobec dobra ujawniło się w całej swojej 

pełni. Opętani nie wywołali jednak w Nim lęku.  

Ich wołanie zdradza – co jest kluczowe dla opowiadania - że demony rozpoznały w 

Jezusie Syna Bożego: ”Czego chcesz od nas Synu Boży?” (Mt 8,29b).  

Dosłownie ewangelista pisze: ”Co nam i Tobie?” (por. J 2,4), czyli: ”Co mamy ze 

sobą wspólnego?”; przy czym to raczej stwierdzenie niż pytanie.  

Nie ma nic wspólnego między Bogiem a demonem, prawdą a kłamstwem. Gdzie 

pojawia się pierwsze, tam drugie znika.  

Odruchowa reakcja złych duchów świadczy o ich bolesnej inności wobec Syna 

Bożego. Reagują jak oko na bezpośrednie zetknięcie się z blaskiem słońca.  

Nieco wcześniej, po uciszeniu burzy na Jeziorze Galilejskim, ludzie pytali się:        

”Kimże On jest?” (Mt 8,17).  

Natomiast demony wierzyły, że to jest Syn Boży. Wierzyły i drżały ze strachu (por. 

Jk 2.19).  

Wiara w rzeczywistości nie polega tylko na wiedzy, kim On jest, ale przede 

wszystkim na powierzeniu Mu się w całości. One wiedziały, że nie były w stanie Mu 

zawierzyć. Pozbawiały się tego, co było władne zaspokoić ich głód.  

 

Padło kolejne pytanie: ”Przyszedłeś tu przed czasem, aby nas dręczyć?"                          

(Mt 8,29c).  

Ostateczne zwycięstwo nad złem nastąpi na końcu świata, z przyjściem Jezusa czas 

się jednak wypełnił (por. Mk 1,15), skończyło się panowanie szatana i rozpoczęło się 

panowanie Boga (Mt 4,18).  

Czas demonów skończył się wraz z przyjściem Jezusa.  Już teraz wiara w niego daje 

nam nad nimi zwycięstwo. I choć zło zmierza do utożsamiania się z opętanymi, 

sprawiając, że uważają dobro za zagrożenie, to Pan oddziela ich od demonów, 

przywracając im świętość. Człowiek wyzwolony spod władzy demonów powraca do 

stanu syna Bożego.  

 

„A opodal nich pasła się duża trzoda świń” (Mt 8,30). Pasąca się trzoda świń 

znajdowała się w znacznej odległości, ale jednak w zasięgu oka.  



Dla Żydów świnie są zwierzętami nieczystymi. Prawo zakazuje ich hodowli, więc 

fakt, że pasły się w tej okolicy, świadczy, iż ludność, która ja zamieszkiwała, była 

głównie pogańska. A świecie Greków i Rzymian świnia należała do zwierząt 

składanych bogom na ofiarę. Kiedy Antioch Epifanes złożył jako ofiarę na ołtarzu 

świątyni świnię, nakłaniając kapłanów do spożywania pozostałego z ofiary mięsa, 

wybuchło powstanie machabejskie (1 Mch 1,47; 2 Mch 6,18-23). 

 

„Złe duchy prosiły Go” (Mt 8,31).  

Słowa te potwierdzają, że szatan został zwyciężony, skoro złe duchy błagały 

Zwycięzcę. Władza ciemności wobec mocy światła jest niczym.  

 

Dlatego prosiły: ”Jeśli zamierzasz na wyrzucić, poślij nas w te trzodę świń”             

(Mt 8,31b).  

Demony, dla których nie ulegało wątpliwości, że będą musiały opuścić opętanych, 

prosiły, aby przynajmniej mogły pozostać w tej krainie. Prośba o posłanie ich w 

świnie jest niezwykła. Podobnej nie ma w całej Biblii.  

Właściwym miejscem dla demonów jest zawsze otchłań albo pustynia (Iz 13,21-

22). Tutaj natomiast, zanim pochłonęła je otchłań, pozostały jeszcze przez pewien czas 

w świniach.  

➢ Dlaczego Pan pozwolił im na krótki pobyt wśród nas? Otóż jest to obraz 

naszej sytuacji.  

➢ Dlaczego istnieje bowiem w nas i wokół nas niewiara? Wymaga tego 

tajemnica naszego odkupienia. Na obszarach naszej niewierności doświadczamy 

wiary, w naszych grzechach doznajemy Bożego miłosierdzia. Zło jeszcze 

istnieje, ale straciło swą moc. 

 

„Złe duchy prosiły Go:” Poślij nas w te trzodę świń!” (Mt 8,31) 

Gdyby ktoś pytał, dlaczego Jezus uczynił to, o co prosiły Go diabły i pozwolił im 

wejść w stado świń, to odparlibyśmy na takie pytanie, że uczynił to nie dlatego, że 

przychylał się do ich prośby, ale lecz aby przez to udzielić wielkiej nauki.  

Po pierwsze, aby uwolnionym od tak straszliwych tyranów, pokazać wielkość zguby 

ze stron tych, którzy na nich nastawali.  

Po drugie, aby wszyscy dowiedzieli się, że demony nie ważą się wejść nawet                    

w świnie, jeśli On na to nie zezwoli.  

Po trzecie, nie dręczyliby ich bardziej niż te świnie, gdyby i w tym nieszczęściu nie 

doznali wielkiej opatrzności Bożej. Bo dla każdego jest jasne, że demony nienawidzą 

nas bardziej niż nierozumnych zwierząt.  



Zatem ci,  co nie ulitowali się nad świniami, lecz w jednej chwili wtrącili je 

wszystkie do morza, tym bardziej uczyniliby tak ludziom, których mieli w swej mocy              

i wodzili tu i tam po pustkowiach, gdyby przy tym pastwieniu się nie było wielkiego 

zatroskania Boga, które poskramiało i powstrzymywało ich wielką złość.  

Z tego wynika, że nie ma takich, którzy nie doświadczaliby opatrzności Bożej 

(św. Jan Chryzostom „Homilie na Ewangelię według św. Mateusza” 28,2, tłum. Jan 

Krystyniacki). 

*** 

Niewolnicy proszą o ubliżające im potraktowanie: „Poślij nas w trzodę świń!”. 

Nieczystość prosi, aby posłać ją z grobowców w trzodę świń, jakby nie potrafiła się 

pozbyć obrzydliwości, lecz tylko zmienić miejsce. „Poślij nas w trzodę świń!”.  

Spadając z Nieba szukają one brudu, żyjąc wcześniej na wyżynach niebieskich, 

ubiegają się teraz o zamieszkanie na legowiskach świń […].  

Trzoda [demonów] została posłana w trzodę [świń], aby wielka liczba demonów 

przeniosła się dalej, aby stało się widoczne, że wy ludzie spowodowaliście, jak wielka 

liczba świń nie mogła przetrwać […]. Dlatego posłano demony w pospolitą trzodę, 

aby stało się jasne, że demonom na mocy rozkazu było wolno wejść w świnie, ale nie 

wolno im tego czynić względem ludzi.  

To nasze wady sprawiają, że one otrzymują moc szkodzenia nam. Natomiast nasze 

cnoty powodują, że depczemy karki demonów, które się nam poddają ze względu na 

tryumf Chrystusa (św. Piotr Chryzolog „Zbiór kazań” 16,7-8, tłum. Za: „Ojcowie 

Kościoła komentują Biblie”). 

 

Odpowiedź Jezusa była krótka: ”Idźcie!” (Mt 8,32a).  

Jest to jedyne słowo, jakie Jezus wypowiedział w trakcie całego tego wydarzenia. 

Nie jest ono tylko pozwoleniem, spełnieniem prośby, ale stanowi kategoryczny 

rozkaz, jak w scenie kuszenia na pustyni (Mt 4,10: "Idź precz!").  

 

„Wyszły więc i weszły w świnie” (Mt 8,32b).  

Demony weszły w świnie, te zaś ruszyły pędem po urwistym zboczu do jeziora i 

zginęły w falach (Mt 8,32c). Fale, którymi demony chciały pochłonąć uczniów 

przeprawiających się łodzią, pochłonęły je same. Dopóki żyjemy, dopóty fale – 

symbol śmierci – wzbudzają w nas strach, ale Boże słowo przynosi ukojenie.  

 

 

 



„Pasterze zaś uciekli” (Mt 8,33).  

Obaj opętani zostali uwolnieni z niewoli demonów, lecz duch zła w pewnym sensie 

pozostał w tej krainie. Pozostał w pasterzach, którzy oddalili się od Jezusa, a także               

w Gadareńczykach, którzy, przejęci stratą całego stada świń, prosili Jezusa „aby 

odszedł z ich granic” (Mt 8,34).  

Zło w opętanych zdjęło maskę i zostało łatwo pokonane, jednak w innych przybrało 

pozory dobra, aby przetrwać. Zło, aby zdemaskować się jako zło, musi osiągnąć stan 

najwyższego napięcia. Następuje to z całą pewnością w momencie zagrożenia 

śmiercią. Dlatego sytuacje ekstremalne – jak ta uczniów na łodzi i opętanych w 

grobach – sprzyjają zwycięstwu nad nim.  

Na co dzień pozwalamy mu jednak paść się jak stadu świń.  

Warto zwrócić uwagę na jedną jeszcze sprawę. Otóż niezwykłe jest to, że demony 

prosiły Jezusa, aby posłał je w trzodę świń (Mt 8,31), a więc pozostawił w kraju 

Gadareńczyków, natomiast mieszkańcy Gadary prosili Go, aby On sam oddalił się                  

z ich krainy.  

„A gdy Go ujrzeli prosili, żeby odszedł z ich granic” (Mt 8,34) 

 

Ci, którzy proszą, by odszedł z ich granic, nie czynią tego z pychy, jak mniemają 

niektórzy, lecz z pokory, bo uznali się za niegodnych obecności Pana.  

Podobnie i Piotr w czasie połowu ryb, padając do kolan Zbawiciela, rzekł:  

”Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny” (Łk 3,8)                                                  

(św. Hieronim,” Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza” 1,8,34, tłum.                   

J. Korczak). 

 

Wobec Boga zło nie jest posłuszne, człowiek natomiast jest wolny. Pan szanuje 

naszą wolność. Dlatego Jezus jakby ulegając prośbie Gadanarejczyków, „wsiadł do 

łodzi” (Mt 9,1). Pozostało Mu czekać, aż również oni znajdą się w sytuacji ostatecznej 

i przyjmą Jego dar.  

„Idźcie!”- powiedział Jezus demonom, które weszły w świnie i pogrążyły się                 

w odmętach. Jest to pierwszy egzorcyzm opisany przez Mateusza. Zaledwie uciszył 

przerażającą uczniów burzę, a już zdusił źródło strachu: obezwładnił tego, który ma 

moc śmierci, czyli diabła, uwalniając tych, którzy w lęku przed śmiercią zniewolili się 

na całe życie (Hbr 2,14n.; por. Rdz 3,1-7). 

Pan, „który śpi i budzi się”, uspokaja fale, gasi strach przed śmiercią i wrzuca                    

w otchłań tego, który burzy wody jeziora.  

 



Diabeł znaczy „oskarżyciel”, ten, który dzieli, kłamstwem oddziela człowieka od 

prawdy bycia dzieckiem Bożym i bratem Jezusa. Opętani znajdują się w jego 

„posiadaniu” i nie są już panami siebie, są igraszką wroga, przebywają w grobach                 

i terroryzują przechodniów.  

Również my nie jesteśmy wolni od zakłamań prawdy i częściowo wyobcowani                 

z rzeczywistości. Egzorcyzm oddaje nas sobie samym, przywraca nam prawdę o tym, 

kim jesteśmy.  

Egzorcyzmy stanowią istotną część działalności Jezusa. Zło nie jest już fatalizmem, 

gdyż mamy możliwość – i jesteśmy zobowiązani – pokonywać je. Zawsze będziemy 

na nie wystawieni, zawsze też ono będzie wzbudzało w nas strach. Co innego jednak 

je <wziąć>, a co innego przez nie być <wziętym>.  

Egzorcyzm został pokonany słowem. Prosta prawda <odkłamuje> kłamstwo. 

Jeżeli brak wiary czyni nas synami ojca kłamstwa, zabójcy człowieka od początku                

(J 8,44) – przez jego zawiść weszła śmierć w świat (Mdr 2,24) – to  

wiara w Słowo czyni nas dziećmi Ojca życia. 

Jezus w swoim <śnie i przebudzeniu> jest Słowem, które zwycięża kłamstwo, 

światłem rozpraszającym ciemności, ufnością wobec Boga, uśmierzającą strach przed 

śmiercią, darzącą życiem wolnym, dziecięcym i braterskim.  

Kościół toczy tę samą walkę. Nieprzyjaciel, choć w odwrocie, jest jeszcze czynny. 

Dopiero na końcu zostanie strącony w „jezioro ognia” (Ap 20,14).  

 

 

1. Szatan jest władcą ciemności i zawsze dąży do tego, aby pogrążyć w niej 

człowieka. A w ciemności czujemy się zagubieni, tracimy orientację, nie 

jesteśmy w stanie dostrzec prawdy. Dopiero Jezus jako Światłość świata jest 

w stanie rozproszyć ciemności i ukazać nam drogę.  

     Dopiero w Bożym świetle jesteśmy w stanie uwolnić się od demonów             

i ujrzeć prawdę o sobie. 

  

2. Wciąż są głoszone hasła wyzwolenia ludzkości. Trzeba jednak konkretnie 

wiedzieć, od czego mamy być wyzwoleni. Czy wystarczy dążyć do 

uwolnienia człowieka od głodu, wojen, niesprawiedliwości, zacofania itd.? 

Otóż  

       człowiek, aby osiągnąć prawdziwą wolność, musi zostać uwolniony 

od władcy zła – szatana.  

 

 



 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019      

 

 

Uciszenie burzy i wypędzenie demonów  (Mt 8, 18 - 34) 

 

ST: Ps 107,28-29 

NT: II Mk 4,35-40; 5,1-17; Łk 4,34-41; 8,22 - 37; 9,57-60 

KKK: wiara, 2610; egzorcyzm, 1673 

 

 

[8,18-22]  

Dwa kolejne opowiadania o cudach zostają poprzedzone krótką narracją o tym, na 

czym polega bycie uczniem, która rozpoczyna się, gdy Jezus widzi wielki tłum                      

i nakazuje swym wyznawcom przepłynąć na drugą stronę Jeziora Galilejskiego (8,18), 

do zasadniczo nieżydowskiego kraju, znanego jako Dekapol.  

Ten czyn oddzieli tłum jedynie ogólnie Nim zainteresowany od prawdziwych 

uczniów, którzy są gotowi porzucić swoje domy i posłuchać Jezusowego nakazu, by 

„odpłynąć na drugą stronę” (8,18) i wyruszyć z Nim na Jego pierwszą „misję 

zagraniczną”.  

W tym kontekście dwóch mężczyzn wyraża swe pragnienie pójścia za Jezusem, 

lecz jeden z nich wykazuje się naiwnym entuzjazmem, drugi zaś się ociąga.  

Uczony w Piśmie mówi: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz.  

Jednak w przeciwieństwie do człowieka chorującego na trąd oraz setnika, którzy 

nazywali Jezusa „Panem” (8,2.8), ten mężczyzna zwraca się do Jezusa jedynie jako do 

Nauczyciela, który to termin jest w Ewangelii Mateusza używany nie przez uczniów, 

lecz przez ludzi z zewnątrz, nierozumiejących Jego prawdziwej tożsamości                                 

i nieidących za Nim  (9,11; 12,38; 19,16; 22,16.24.36).  

Jezus ostrzega go, że prawdziwe bycie uczniem pociąga za sobą radykalną zmianę 

życia. Przy Jego ascetycznej, wędrownej działalności, uczeń może nawet nie mieć 

miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. 



Drugi mężczyzna ociąga się ze staniem się uczniem, stwierdzając, że najpierw chce 

„pogrzebać swojego ojca” – to hebrajski idiom określający zobowiązania syna, jakie 

ma on w domu aż do końca życia starzejącego się ojca lub te związane z żydowskimi 

zwyczajami pogrzebowymi, polegające na ponownym pochowaniu kości ojca rok po 

jego śmierci.  

W każdym razie człowiek na ten długi czas odkłada oddanie się Chrystusowi.  

Jezus wzywa go, by nie opóźniał bycia uczniem: zostaw umarłym grzebanie ich 

umarłych. Innymi słowy, zostaw duchowo umarłym – tym, którzy nie są gotowi pójść 

za Chrystusem – zajmowanie się synowskimi obowiązkami w domu.  

Fakt, że jedynie arcykapłan i grupa poświęconych Bogu Żydów znanych jako  

nazirejczycy  byli zwolnieni z obowiązku grzebania swych rodziców (Kpł 21,11;                     

Lb 6,6-7), wskazuje na nadzwyczajną istotność Chrystusowego powołania do bycia 

uczniem.  

Wzywa On swych naśladowców do radykalnego oddzielenia się, by pełnić służbę                   

w królestwie Bożym. 

 [8, 23- 27]  

 

Uczniowie, którzy podążają za Jezusem na drugą stronę jeziora, zostają natychmiast 

poddani próbie. Woda wlewa się do łodzi – którą fale zalewają – i uczniowie boją się 

o swoje życie. Desperacko krzyczą: „Panie, ratuj, giniemy!”.  

Gdy ulegają strachowi, Jezus strofuje ich za małą wiarę – co jest aluzją do tych, o 

których wspominał wcześniej: pełnych niepokoju i nieufających niebieskiemu Ojcu 

(6,25-34; zob. 14,31; 16,8; 17,20). 

Choć na Jeziorze Galilejskim zdarzały się sztormy, Mateusz pokazuje, że uczniom 

zagrażało coś więcej niż trudne warunki pogodowe.  

Po pierwsze, to wzburzenie jeziora jest czymś więcej niż wielka burza; użyte tu 

greckie słowo dosłownie oznacza „wielkie trzęsienie” – czyli trzęsienie ziemi. To 

przywodzi na myśl częsty w Starym Testamencie obraz, przedstawiający ucisk, 

jakiego lud Boży doświadczy w czasach ostatecznych3, a zatem wskazuje na powagę 

położenia, w jakim znaleźli się uczniowie, próbując przepłynąć jezioro.  Znaczący jest 

też fakt, że Jezus zgromił wichry i jezioro, ponieważ słowo „zgromić” jest gdzie 

indziej używane na opisanie Jezusa gromiącego podczas egzorcyzmów złe duchy 

(17,18; Mk 1,25; Łk 4,41)4.  

 
3 Ez 38,19; Jl 2,10; Za 14,5; zob. Mt 24,7; 27,54; 28,2 
4 W polskim tłumaczeniu w Mt 17,18 i Mk 1,25 użyty jest zwrot "rozkazać surowo" - przyp. tłum. 



To może wskazywać, że za nagłym trzęsieniem ziemi i sztormem, jakiego 

doświadczają uczniowie, stoję duchy diabelskie. 

Tajemnicza głęboka cisza, która natychmiast nastaje na morzu, jest świadectwem 

całkowitej władzy Jezusa nad siłami, które poruszyły wiatr i wody. Objawia ona, że 

Jezus posiada moc Stwórcy, który jako jedyny potrafi poskromić morze.  

To dlatego uczniowie, którzy już wcześniej byli świadkami kilku cudów Jezusa, są 

najbardziej zdumieni właśnie tym cudem:  

Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne? 

 

 [8, 28-34]  

Ludność zasadniczo nieżydowska, dwóch opętanych, martwe ciała i świnie – dla 

Żydów troszczących się o czystość rytualną te elementy związane z podróżą Jezusa               

do kraju Gadareńczyków musiały być niepokojące.  

Centrum tego regionu stanowiło miasto Gadara, leżące około dziewięć i pół 

kilometra na południowy wschód od Jeziora Galilejskiego, zamieszkałe głównie przez 

ludność nieżydowską.  

Fakt, że Jezus zdecydował się zabrać swych uczniów w ten cudzoziemski teren 

(rytualnie nieczysty kraj), gdzie spotkali dwóch opętanych (będących w mocy 

nieczystych duchów), mieszkających pośród grobowców (nieczystych miejsc) i świń 

(nieczystych zwierząt) – wszystko to podkreśla nieczystość tej sytuacji.  

Niemniej, tak jak w wypadku uzdrowienia trędowatego z 8,1-4,  

nadprzyrodzona moc Jezusa sprawia, że to, co uznawane jest za nieczyste, staje 

się czyste.  

 I dokonuje On tego we wspaniały sposób.  

Teraz widzimy, że Jezus ma władzę nie tylko nad trądem, paraliżem, gorączką                    

i burzami (8,1-27), ale nawet nad sługusami Szatana. 

Poprzez opanowanych przez siebie dwóch mężczyzn, niebezpieczne złe duchy 

uniemożliwiały ludziom podróżowanie drogą – co nawiązuje do szalejącego sztormu, 

który próbował przeszkodzić uczniom w przepłynięciu jeziora.  

Duchy te mają nadprzyrodzoną wiedzę i natychmiast rozpoznają Jezusa jako Syna 

Bożego – co jak dotąd w Ewangelii wydawał się rozpoznawać w Jezusie jedynie 

diabeł (4,3).  



Złe duchy obawiają się, że Jezus przyszedł osądzić je przed czasem, co jest 

nawiązaniem do sądu, jaki spotka diabła i wszystkie złe duchy przy końcu czasów 

(25,41).  

Wiedząc, że Jezus je wyrzuci, błagają o nowy dom przed nadejściem tego dnia: 

poślij nas w tę trzodę świń. Jezus pozwala na to i niszczycielska siła złych duchów 

pędzi świnie w dół zbocza i do Jeziora Galilejskiego.  

Mateusz nie interesuje się wyjaśnianiem motywów, dla których Jezus na to 

pozwolił, chodzi mu tylko o przedstawienie Jego władzy. Dokładnie tak, jak Jezus 

poskromił mocą swego słowa burzę, tak samo poskramia złe duchy, mówiąc:  

Idźcie! 

Cuda, jakich dokonywał w Galilei, rozbudziły wśród Żydów pełne entuzjazmu 

mesjanistyczne nadzieje, lecz będący poganami Gadareńczycy wydają się obawiać 

Jego nadprzyrodzonych mocy i błagają Go, żeby opuścił ich granice. 

 

 Tło biblijne:  Egzorcyzmy w świecie starożytnym 

 Jezus nie był jedynym egzorcystą na starożytnym Bliskim Wschodzie (zob. 12,27), 

lecz sposób w jaki dokonywał egzorcyzmów, był wyjątkowy.  

Po pierwsze, inni ludzie twierdzący, że wyrzucają złe duchy, wykorzystywali 

materialne narzędzia, takie jak kadzidło, leki, pierścienie, wióry drzewne, gałązki 

oliwne czy misy z wodą. Niektórzy grali muzykę lub wydawali specjalne dźwięki. 

Jezus wygania złe duchy po prostu siłą swego rozkazu (8,32; 17,18; Mk 1,25; 9,25;  

Łk 4,35; 8,29).  

Po drugie, podczas gdy inni egzorcyści niekiedy odmawiali modlitwy, Jezus nigdy 

nie modli się podczas egzorcyzmu. Zamiast tego polega na swej własnej mocy, którą 

łączy z Duchem Bożym (zob. 12,28).  

Po trzecie, inni egzorcyści mogli wzywać wyższej władzy lub potężnego imienia, 

na przykład imienia Salomona, który w tradycji żydowskiej znany był ze swych 

egzorcyzmów. 

 Jezus jednak nigdy nie wypędza złych duchów przez wzywanie imienia kogoś 

innego – ani Salomona, ani nawet Boga.  

Jezus wyrzuca złe duchy własnym słowem i na mocy własnej władzy. 

 

 

 


