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(31) Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro 

Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.  

(32) Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego 

rękę.  

(33) On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną 

dotknął mu języka;  

(34) a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to 

znaczy: Otwórz się!  

(35) Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł 

prawidłowo mówić.  

(36) /Jezus/ przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej 

przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali.  

(37) I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. 

Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.  

 

Uzdrowienie głuchoniemego  - (Mk  7, 31- 37) 

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

 

Po spotkaniu z Syrofenicjanką Jezus "opuścił okolice Tyru i przez Sydon przeszedł 

nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu" (Mk 7, 31), które                      

w dużym stopniu były zamieszkane przez pogan.  

Tam też dokona cudu - uzdrowi głuchoniemego. Uzdrowieniu będą towarzyszyły pewne 

gesty i słowa, których ewangeliści nie odnotowali przy innych cudach. Ktoś, kto nie mówi              

i nie słyszy, ma bardzo utrudniony kontakt z drugim człowiekiem. Jest on ograniczony                  

w wyrażaniu swoich potrzeb. 

Głuchoniemy z omawianej perykopy miał jednak wokół siebie życzliwych ludzi - i to oni 

przyprowadzili go do Jezusa.  



To oni wcześniej usłyszeli o Mistrzu z Nazaretu, Jego nauczaniu i znakach, które czynił,        

i to oni poprosili w imieniu głuchoniemego o jego uzdrowienie.  

Mamy tu więc do czynienia z dokładnie odwrotną sytuacją w porównaniu z perykopą o 

Syrofenicjance, która sama o Nim usłyszała i sama przyszła prosić Go o ratunek dla córki. 

Ci, którzy przyprowadzili głuchoniemego  do Jezusa, prosili Go, "żeby położył na niego 

rękę" (Mk 7, 32). Oni już znali Jego możliwości, wierzyli zatem, że sam dotyk Jezusa 

wystarczy, aby uzdrowić głuchoniemego. 

Jako że działo się to na terenie pogańskim, uprawnione jest przypuszczenie, że oni też 

byli poganami. Niemniej, wierzyli w moc Jezusa i w to, że jeśli ktoś jest w stanie uzdrowić 

głuchoniemego, to tylko On. Wstawili się więc za człowiekiem, który sam nie był w stanie 

prosić o pomoc. 

Jezus, w odpowiedzi na ich prośby, "wziął [głuchoniemego] na bok, osobno od tłumu, 

włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka" (Mk 7, 33). 

Trudno powiedzieć, dlaczego nie chciał go uzdrowić na oczach tłumu: czy obawiał się 

oskarżenia o uprawianie magii, w związku z gestami, które zamierzał wykonać podczas 

uzdrowienia, czy tez chciał znaleźć się z dala od zgiełku, na osobności, tylko z Ojcem? 

Jezus zadbał więc o przestrzeń osobistego spotkania, która daje poczucie 

bezpieczeństwa i tworzy atmosferę zaufania. Następnie włożył palce w uszy chorego, 

śliną natomiast dotknął jego języka. 

W starożytności uważano, że ślina posiada właściwości lecznicze; tutaj widzi się w niej 

również symbol Ducha Świętego, który rozwiązuje więzy języka i pozwala mówić, jak w 

przypadku apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 4). 

Jezus wykonał te gesty z całą pewnością po to, aby głuchoniemy mógł w jakimś stopniu 

uczestniczyć w tym, co się dzieje; bo chociaż nie słyszał i nie mówił, to przecież widział              

i czuł dotyk. Same gesty i słowa nie miałyby jednak żadnego znaczenia, gdyby nie 

zjednoczenie Jezusa z Ojcem, dlatego właśnie czyniąc je spoglądał On w górę. 

W ten sposób także pokazał głuchoniememu, kto jest dawcą łaski, która w tej chwili stała 

się jego udziałem.  

 Oczywiste jest również, że w tym momencie Jezus modlił się do Ojca, prosząc za 

człowieka, którego miał przed sobą. Patrząc w niebo, westchnął. W tym westchnieniu 

można dopatrywać się zapowiedzi przyszłych wydarzeń, które będą miały miejsce podczas 

męki.  



Bóg stworzył człowieka swoim słowem i tchnął w niego tchnienie życia; Jezus natomiast, 

aby przemienić człowieka, aby dać mu serce z ciała, musi wydać ostatnie tchnienie na 

krzyżu. 

Na końcu Jezus powiedział: "<Effatha>, to znaczy: <Otwórz się>" (Mk 7, 34). Było to 

wezwanie nie tylko do otwarcia uszu i rozwiązanie języka, ale także do otwarcia serca na 

Boga i Jego miłość. 

Warto w tym miejscu wrócić do sceny, w której Jezus, głosząc tłumowi naukę                            

o prawdziwej nieczystości, powiedział: "Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!"                             

(Mk 7, 16). Jego uczniowie  nie zrozumieli jej, więc Jezus zarzucił im brak pojętności              

(Mk 7, 18). 

Chodzi o to, że mimo iż Go słuchali, to nie usłyszeli, co powiedział. Pozwala to 

domniemywać, że uzdrowienie głuchoniemego wiązało się tu z otwarciem się człowieka na 

zrozumienie tajemnic Jezusa.  

 Zdolność słuchania to nic innego, jak tylko wrażliwość na słowo Boże i Jego 

rozumienie. 

Można powiedzieć, że uzdrowienie głuchoniemego przez Jezusa odbyło się w kilku 

etapach. Przypominają nam one obrzędy udzielania sakramentów, które, łącząc 

określone gesty ze skutecznymi słowami, otwierają nas na działanie łaski nam 

udzielonej. 

Po tym swoistym obrzędzie "otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały                

i mógł prawidłowo mówić" (Mk 7, 35). Trzeba tu zwrócić uwagę na zwrot "prawidłowo 

mówić", z którego wynika, że nie każde mówienie jest prawidłowe. 

Wydaje się, że za przykład może tu służyć Piotr, który - niewątpliwie w dobrej wierze - 

upomniał Mistrza, gdy zapowiedział On swoją mękę (Mk 8, 32). Ostra reakcja Jezusa                

(Mk 8, 33) świadczy o tym, że było to "mówienie nieprawidłowe", czyli niezgodne                        

z zamysłem i wolą Boga. 

Jezus przykazał uzdrowionemu i świadkom uzdrowienia, aby nie mówili nikomu, co się 

stało, ale oni Go nie posłuchali: "Im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali" 

(Mk 7, 36). 

 Sekret mesjański powoli przestawał być sekretem, ponieważ ten, kto dostąpił łaski, 

nie może o tym milczeć. 

Pamiętamy na pewno trzy przypowieści o miłosierdziu Bożym z rozdziału piętnastego 

Ewangelii św. Łukasza.  

 



Ich bohaterami są kolejno:  

 pasterz, który odnalazł owcę,  

 kobieta, która znalazła zgubioną drachmę, i  

 ojciec, który odzyskał syna - wszyscy oni podzielili się swoją radością z innymi. 

Podobnie uczynił człowiek, który został cudownie uzdrowiony. Cud uzdrowienia 

wywołał zdumienie. To zdumienie popycha właśnie do rozgłaszania tego, co się wydarzyło, 

a jednocześnie do chwalenia Tego, który "dobrze uczynił wszystko" (Mk 7, 37). 

Wszystko, co Bóg uczynił, stwarzając świat, było dobre (Rdz 1,3.12.21.25.31), zatem 

wszystko, co czyni Jego Syn, także jest dobre.  

Przywraca harmonię w świecie, która przez nieposłuszeństwo człowieka uległa 

zaburzeniu; Jezus niejako powtórzył akt stworzenia. 

W zakończeniu perykopy, czyli w słowach zdumionego tłumu: "Nawet głuchym słuch 

przywraca i niemym mowę" (Mk 7, 37) - możemy zauważyć nawiązanie do 

zapowiedzianego przez Izajasza sądu Bożego, który dla Izraela stanie się wybawieniem.  

Wówczas to właśnie "przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą"                  

(Iz 35,5). Wypełnienie się tej zapowiedzi rozpoczęło się już za pośrednictwem Jezusa. Jego 

cuda były antycypacją tego, co dokona się w czasach eschatologicznych. W tym kontekście 

można w Nim rozpoznać zapowiedzianego Mesjasza, Zbawiciela, którego Bóg obiecał i na 

którego Żydzi czekali od tego właśnie momentu. 

 W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz.  

Uzdrowiony człowiek był prawdopodobnie poganinem. Zdobył on zdolność nie tylko 

słyszenia, ale i rozumienia Jezusa. Uczniowie, którzy powołani zostali do tego, aby być 

blisko Mistrza i słuchać Jego nauk, nie rozumieli Go, gdyż źle słuchali - być może słyszeli 

tylko to, co chcieli usłyszeć.  

Nie rozumieli sensu pierwszego rozmnożenia chleba (Mk 6, 52) i nie rozumieją także 

sensu drugiego (Mk 8, 1-9), po którym znów usłyszą od Jezusa gorzki wyrzut: "macie oczy, 

a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie?" (Mk 8, 18). 

Tylko Jezus jest w stanie otworzyć nasze wewnętrzne "oczy" i "uszy", gdyż to 

właśnie On jest tym, który "nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę"                        

(Mk 7, 37); człowiek musi jednak uwierzyć w Niego. 

 

 

 



 

"On wziął go na bok, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka" (Mk 7, 33) 

Moc, która nie jest dotykana, zstąpiła i ubrała się w członki, które mogą być dotykane, 

aby potrzebujący zdołali do niej się zbliżyć, tak że dotykając Jego człowieczeństwa, 

doświadczali Jego bóstwa. On dotknął niemego palcami swego ciała, włożył je do uszu i 

dotknął jego języka. Wówczas poprzez palce, które mogą być dotykane, zetknął się z Jego 

bóstwem, które nie może być dotykane, gdy więzy języka zostały rozwiązane i bramy 

zamkniętych uszu zostały otwarte.  

Albowiem budowniczy organizmu i artysta ciała bezboleśnie swoim łagodnym głosem 

uczynił otwory w zablokowanych uszach. A usta, które były zamknięte, tak że nie mogły 

wydać na świat żadnego słowa, zrodziły chwałę, która bezdzietność zamieniła w płodność 

przez narodziny słów. Ten sam, który sprawił, że Adam bez uczenia się natychmiast 

przemówił, spowodował, że niemi łatwo mogli mówić językami, których z trudnością się 

uczyli (św. Efrem Syryjczyk, "Homilia o naszym Panu" 10). 

 

 

 

"A spojrzawszy w niebo, westchnął ..." (Mk 7, 34) 

Spojrzał w niebo, aby pouczyć, że tam właśnie trzeba prosić o mowę dla niemych                       

i o słuch dla głuchych. Tam bowiem znajduje się lekarstwo na wszystkie choroby. 

Westchnął zaś nie dlatego, że potrzebował prosić z jękiem o cokolwiek Ojca, który daje 

wszystkim proszącym, ale by dać nam przykład, jak mamy używać pomocy niebiańskiej 

łaskawości w naszych grzechach czy w grzechach naszych bliźnich [...]. Spoglądając                      

w niebo, westchnął jak człowiek mający zamiar prosić Boga, ale natychmiast uzdrowił 

jednym słowem jako potężny Bożą mocą (św. Beda, "Homilie do Ewangelii Marka", 2,7). 

 

 

 

"Effatha" (Mk 7, 34) 

Czegóż więc dokonaliśmy w sobotę [podczas chrztu]/ Otóż - "otwarcia". Misterium 

"otwarcia" miało miejsce wtedy, gdy kapłan dotknął twoich uszu i nosa. Co to oznacza? 

Gdy Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi - jak podaje Ewangelia - pokazano 

głuchoniemego, wówczas dotknął jego uszu i ust. Uszu - gdyż był głuchy, ust - bo niemy. 

Następnie powiedział: "Effatha". Jest to słowo hebrajskie, które znaczy: "Otwórz się". 

Kapłan dotknął twoich uszu po to, by otworzyły się na słowa pouczenia (św. Ambroży z 

Mediolanu, "O sakramentach" 1,4). 



 

 

"Zaraz otworzyły się jego uszy" (Mk 7, 35) 

Duch Święty nazywany jest palcem Boga. Gdy więc Pan włożył palce do uszu 

głuchoniemego, poprzez dar Ducha Świętego otworzył jego umysł do posłuszeństwa wiary 

(św. Grzegorz Wielki, "Homilia do Księgi Ezechiela" 10). 

 

 

"Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę" (Mk 7, 37) 

Pan zapowiadał, że w krótkim czasie poganie, którzy byli pozbawieni prawdy 

objawionej, usłyszą i zrozumieją wspaniałą naukę Bożą. Poganami możesz więc słusznie 

określić tych głuchych, którzy nie słyszą rzeczy niebieskich, prawdziwych i godnych 

naśladowania. Dalej, Pan rozwiązywał języki niemym, aby mogli normalnie mówić. Moc 

godna podziwu już w samym momencie działania, ale w tej mocy było ukryte również inne 

znaczenie, a mianowicie że ci, którzy wcześniej w ogóle nie znali rzeczy niebieskich, 

poznawszy naukę mądrości, w krótkim czasie mieli roztrząsać o Bogu i prawdzie 

(Laktancjusz, "Nauki Boże" 4, 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  Głuchoniemy spotkał się z Jezusem dzięki życzliwości ludzi, którzy go do 

Niego przyprowadzili. Nie wiemy, czy byli jego krewnymi, przyjaciółmi czy po 

prostu ludźmi dobrej woli, ale to właśnie im w dużej mierze zawdzięczał 

uzdrowienie.   Oni również prosili za nim.  

Modlitwa wstawiennicza jest niezmiernie istotna w naszym życiu. 

Często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, ile zawdzięczamy ludziom, 

którzy się za nas modlą. Dlatego my także powinniśmy modlić się za innych, 

bez względu na stopień bliskości. Modlitwą bowiem jesteśmy w stanie 

wyprosić u Pana cuda. 

2.   Jezus wziął głuchoniemego na bok, palce włożył w jego uszy, a śliną dotknął 

języka, dzięki czemu mógł on świadomie uczestniczyć w akcie uzdrowienia. 

Jezus zdawał sobie bowiem sprawę z jego ograniczeń i podszedł do niego 

indywidualnie. Każdy z nas jest dla Niego jedyny i wyjątkowy, chociaż 

wszyscy razem tworzymy wspólnotę Kościoła.  

Jezus każdego zna po imieniu i do każdego przychodzi z osobna, 

aby leczyć nasze rany - fizyczne i duchowe. Wie doskonale, co komu dolega, 

czego potrzebujemy, zna nas lepiej niż my sami siebie. Do każdego też z 

osobna mówi: Effatha, prosząc, abyśmy z coraz większą ufnością otwierali się 

na Jego miłość. 

3.  Uzdrowienie jest wielką łaską. Głuchoniemy jej dostąpił, na samym sobie 

doświadczył cudu miłości Bożej. Nie sposób było zachować czegoś tak 

wyjątkowego tylko dla siebie. On i jego towarzysze, mimo zakazu Jezusa, 

zaczęli rozgłaszać to, co się wydarzyło. Stali się świadkami Bożej miłości. 

W naszym życiu codziennie dzieją się cuda, ale jako że nie są one tak 

spektakularne, więc nawet ich nie zauważamy. Są one jednak nie mniej ważne. 

Nasze życie jest cudem i już za sam ten fakt powinniśmy świadczyć o Bożej 

miłości aż po jego ziemski kres. 

 

 

 

 

 

 



 Mk 7, 31 – 37 

14 – 1993 

Żydzi nie byli zgodni co do tego, jak będzie wyglądał oczekiwany Mesjasz. Wielu 

uważało, że Jego wpływ ogarnie cały świat, nie tylko sam Izrael. Wielu spodziewało się też, 

że Mesjasz zakończy ziemską historię, wprowadzając ludzkość we wspaniałą epokę Bożego 

królowania.  

Kiedy tłum ujrzał, że Jezus uzdrowił głuchoniemego, uznał to za znak mówiący o 

nadejściu Mesjasza; ludzie zobaczyli przebłysk wspaniałej przyszłości, jaka czeka Izrael. 

Wypełniły się bowiem słowa proroka: „Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy 

głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło 

krzyknie” (Iz 35,5-6). 

Jezus był ostrożny w wyjaśnieniach dotyczących znaczenia swego przyjścia. Nie był On 

królem, który miał panować na ziemi; nie przyszedł aby zamknąć dzieje świata. Jego 

przyjście przybliżyło jednak nadejście królestwa Bożego.  
 

Dokonując każdego ze swoich cudów, Jezus „dobrze uczynił wszystko” (Mk 7,37), 

ukazując swoją władzę nad całym stworzeniem i wszelkim złem. Uzdrawiając 

głuchoniemego pokazał, że królestwo Boże jest wśród nas. Przede wszystkim zaś, przez 

swoją śmierć i zmartwychwstanie do nowego życia, Jezus ukazał nam niebo – pouczył nas, 

że Bóg ma wobec nas plan, który wykracza poza próg śmierci, i że droga do nieba stoi już 

dla nas otworem. 
 

Poświęćmy dziś chwilę czasu na radosne rozważanie tego, co oznacza dla nas przyjście 

Jezusa. Jeśli nie dostrzeżemy Jego obecności w naszym życiu, możemy całkiem ugrzęznąć 

w codziennych problemach i kłopotach. Zaczniemy wtedy myśleć, że Bóg nie czyni dziś dla 

nas wielkich rzeczy i że jego obecność w naszym życiu niewiele zmienia.  

 

Wzbudźmy żal za naszą niewiarę i otwórzmy serce dla Boga, oczekując od Niego 

rzeczy wielkich. 

 

„Panie Jezu, pomóż mi przypomnieć sobie cuda, jakich dokonałeś w moim 

życiu, a także w dziejach Twego ludu. Otwórz moje uszy, by Twoje słowa stale 

rozbrzmiewały w mojej pamięci. Twoje królestwo jest rzeczywiście blisko!                  

Z tęsknotą oczekuję dnia, kiedy dopełnisz we mnie swojego dzieła.” 

 

 

 

 



31 – 1994 

 

"Chwal, duszo moja, Pana". (Ps 146,1) 

 

Jezus chciał, aby świadkowie Jego cudów przypomnieli sobie słowa proroków                         

i zrozumieli, że On wypełnia to, o czym mówiły proroctwa: „Wtedy… uszy głuchych się 

otworzą… i język niemych wesoło krzyknie” (Iż 35,5-6).  

Tak, Pomazaniec Boży może obdarzyć pełnią życia. W świetle śmierci                               

i zmartwychwstania oraz zesłania Ducha Świętego widzimy, że Jezus rzeczywiście jest 

Mesjaszem. Ludzie widzieli te znaki: „Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch 

przywraca i niemym mowę” (Mk 7,37). 

Wielu z tych, którzy byli świadkami uzdrowień i cudów dokonanych przez Jezusa, 

uwierzyło. Jego dzieła były znakiem, że przyszedł Mesjasz, odzwierciedlały one bowiem to, 

co głosili prorocy o nadejściu Mesjasza.  

Uzdrowienie jest znakiem pełni życia, które staje się naszym udziałem wraz                           

z nadejściem królestwa Bożego; jest znakiem, że Bóg jest obecny i działa wśród swego 

ludu. Jednak pomimo tych znaków, w czasach Jezusa byli ludzie, którzy po prostu nie 

wierzyli. 
 

Dokładnie tak samo jest w naszych czasach. 

 

 Duch Święty składa świadectwo o Jezusie przez Kościół (J 16,13-14); ten sam Duch 

mieszka w nas przez wiarę i chrzest i pragnie przekonać nas o prawdzie. Do prawdy tej 

musimy przylgnąć z wiarą. Możemy bowiem słyszeć o Jezusie i nawet być świadkami 

działania Bożego w naszym życiu lub w życiu innych ludzi, ale bez wiary nie rozpoznamy 

prawdy, nie dostrzeżemy obecności Boga. 

 

Duch wyleje na nas łaskę, która uzdolni nas do uwierzenia i zaufania Jezusowi.                 

Kiedy spotkamy Jezusa osobiście i kiedy doświadczymy Jego obecności przepełnionej 

miłością, wtedy opuszczą nas wątpliwości. Nasza wiara w Jezusa nie zachwieje się nawet  

w obliczu trudności, ponieważ będzie ona zbudowana na mocnym fundamencie, a my 

będziemy wiedzieć, że nic nie oddzieli nas od miłości Boga w Jezusie Chrystusie                    

(Rz 8,31-39).  

 

Opowiadanie o uzdrowieniu głuchoniemego powinno tchnąć w nas odwagę, Jezus 

bowiem pragnie dotknąć także naszego życia i dać nam poznać, ze królestwo Boże jest 

wśród nas.  

Kiedy przylgniemy do Jezusa, doświadczymy Jego obecności. A wtedy wyznamy                    

z Psalmistą: ”Chwal, duszo moja, Pana” (Ps 146,1) 

      

 



46 - 1996 

 

Jezus prowadził swą działalność w pogańskiej krainie znanej pod nazwa Dekapolu, w 

rejonie dziesięciu miast o kulturze hellenistycznej, położonych na wschód od jeziora 

Genezaret. Przyprowadzono do Niego w tym czasie człowieka, który był głuchy i właściwie 

niemy. Mimo, że ludzie którzy go przyprowadzili, byli poganami, wierzyli w to, ż Jezus 

może go uzdrowić.  

Jezus zaś odprowadził go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i dotknął 

śliną jego języka. Następnie powiedział : „Effatha” to znaczy: „otwórz się” (Mk 7,32-34). 
 

Uzdrowienie nastąpiło natychmiast, a jego efekt był bardzo spektakularny, gdyż 

głuchoniemy zaczął słyszeć i mówić. W ten sposób Jezus wypełnił proroctwo Izajasza: 

„Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy 

wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie” (Iz 35,5-6).  
 

Mimo, że ludzie będący świadkami uzdrowienia byli poganami i mieli niewielkie 

pojęcie (jeśli w ogóle wiedzieli) o obietnicach danych Izraelowi przez proroków, byli oni 

otwarci na Jezusa dzięki znakom, jakie widzieli w Jego dziełach. Wielu Żydów nie okazało 

podobnej otwartości, mimo że czyny Jezusa świadczyły o tym, że jest On Mesjaszem. 

Poganie rozpoznali Boga w Jezusie, a ich otwartość została sowicie wynagrodzona. 
 

Pan pragnie nam dziś pokazać, że często zamykamy się na Niego, mimo, że Go znamy. 

Ufność i gorliwość, z jaką ludzie z dzisiejszej Ewangelii przyprowadzili swego bliźniego do 

Jezusa, często kontrastują z nasza niechęcią, by uznać w Jezusie Mesjasza, który ma moc 

nas wyzwolić z naszych grzechów, nałogów czy trudnych sytuacji.  
 

Jezus pragnie, abyśmy przyjęli życie, które On nam daje. Aby jednak stało się to 

możliwe, nasze serca i umysły muszą zostać otwarte przez Ducha Świętego – my także 

musimy usłyszeć Jezusa mówiącego do nas: „Otwórz się”. Bóg chce, abyśmy doświadczyli 

wkroczenia królestwa niebieskiego w nasze życie, tak samo jak doświadczyli tego ludzie                

z Dekapolu. 
 

Módlmy się: „Panie Jezu, pomóż mi zwrócić się do Ciebie jako mojego Pana i 

Zbawiciela. Ty sam możesz zmienić moje życie i uwolnić mnie od tego, co zamyka mnie na 

Ciebie. Spraw, bym potrafił chodzić twoimi drogami i przyjmować życie, które mi dajesz”. 

 

      

 

 

 

 

 



64 – 1997 

Każdej niedzieli wyznajemy nasza wiarę w Boga, „Ojca wszechmogącego, 

Stworzyciela nieba i ziemi”. Bóg objawia nam swoje ojcostwo w dobroci i pełnej miłości 

trosce, jaką otacza wszystkie swoje dzieci. 

  

 Jakże to pocieszające wiedzieć, że nasz Ojciec jest wszechmogący – że może wszystko!  
 

On jest początkiem wszystkiego, co istnieje. Stworzenie zaś „jest podstawą <wszystkich 

zbawczych zamysłów Bożych>, <początkiem historii zbawienia>, osiągającej punkt 

kulminacyjny w Chrystusie” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 280).  
 

Żadna rzecz nie jest dla Niego niemożliwa (zob. Jr 32,17). 
 

 Jezus jest urzeczywistnieniem wszystkich Bożych planów, spełnieniem 

wszystkich naszych nadziei.  

 W Nim wypełniły się wszystkie Boże obietnice, a my otrzymaliśmy obietnicę 

życia wiecznego.  
 

Prorok Izajasz wzywał swój naród: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg. …                

On sam przychodzi, by zbawić was” (Iż 35,4). Teraz, dzięki Jezusowi, oczy niewidomych 

już przejrzały, uszy głuchych już się otworzyły, a język niemych zakrzyczał z radości                   

(zob. Iz 35,5). 

Kiedy Jezus uzdrowił głuchoniemego, Jego uczniowie zdumiewali się (Mk 7,37) nie 

tylko samym cudem, ale tym, że oto stali się świadkami wypełnienia Bożych obietnic                    

o Mesjaszu, który zapoczątkuje królestwo Boże na ziemi! 
 

Jezus, obiecany Mesjasz, przyszedł na ziemię i zaprosił nas wszystkich do swego 

królestwa. Podobnie jak głuchoniememu, nam także mogą otworzyć się uszy na głos Boga, 

a nasze języki mogą zacząć głosić Jego cuda.  
 

Każdy z nas może obwieszczać Jego moc, której doznaje najpełniej w odpuszczeniu 

grzechów, i ogłaszać, że Bóg wypełnił w Chrystusie to, co rozpoczął w dziele stworzenia. 

Nie bójmy się zbliżyć do Niego i słuchać słowa napełniającego nas mądrością, miłością                          

i mocą. Z radością głośmy wszystkim, których spotykamy, Dobrą Nowinę o zbawieniu. 

 

„Ojcze, wiele razy w różnych sytuacjach udowadniałeś, że nie ma dla Ciebie nic 

niemożliwego. Otwórz nasze uszy na Twoje słowo i nasze serca na głębię Twojej miłości              

i mądrości. Uczyń nas głosicielami Dobrej Nowiny o Twoim Synu, Jezusie Chrystusie,               

w którym wypełniły się wszystkie obietnice Pisma.” 

      

 

 



69 – 1998 

 Wielkoduszność Jezusa przekraczała ludzkie wyobrażenia.  
 

Głuchoniemy, którego Jezus uzdrowił, był poganinem, a zatem człowiekiem 

wyłączonym, według Żydów, z przymierza i obietnic Izraela. Jezus jednak z własnej woli i 

bez oporów okazał mu miłość Bożą, uzdrawiając go. Ściśle zjednoczony z Ojcem, Jezus 

okazywał miłość wszystkim ludziom, poświęcając cały swój czas i wszystkie siły, aby także 

innych doprowadzić do poznania Jego miłości. Do takiego życia Jezus wzywa każdego z 

nas. 

Matka Teresa była w czasach współczesnych przykładem człowieka, którego serce 

odzwierciedlało miłość i wielkoduszność Jezusa. Ponieważ kochała Jezusa, jej pragnieniem 

było okazywanie tej miłości wszystkim ludziom. Nigdy nie pytała, czy ktoś, komu pomaga, 

jest chrześcijaninem. Miłość Jezusa po prostu emanowała na wszystkich z tej prostej 

kobiety, tak bardzo ogołoconej z samej siebie i napełnionej Jezusem. Życie ludzi, z którymi 

się spotykała, ulegało przemianie pod wpływem uzdrawiającej i odkupieńczej miłości 

Jezusa. 
 

Zostaliśmy wezwani do ukazywania Boga tym, którzy Go nie znają.  
 

Tak wielu ludzi spoza Kościoła pragnie Boga, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. 

Oni także mogą otworzyć się na Jego słowo i odpowiedzieć z miłością. Jezus polecił nam, 

abyśmy szli i w Jego imieniu dokonywali wielkich dzieł – większych nawet niż te, które On 

uczynił (zob. Mk 16,17-18). On jest z nami i chce, abyśmy stali się narzędziami Jego 

zbawienia i uzdrawiającej miłości.  
 

Pozwólmy więc Panu, by okazał nam swoją miłość i uzdolnił nas do służenia Mu z 

radością. Zajmując się codziennymi obowiązkami, prośmy Ducha Świętego, aby nauczył 

nas dostrzegać sytuacje, w których możemy przekazywać miłość Jezusa innym ludziom. 

Może ktoś z rodziny albo z pracy potrzebuje twojej pomocy?  

 

Bez względu na to, jaką okazję podsunie ci Duch Święty, wykorzystaj ją z radością, 

prosząc Boga, aby uzdolnił cię do prowadzenia innych ku miłości i miłosierdziu Jezusa. 

 

„Panie Jezu, otwórz moje uszy na wezwanie, które do mnie kierujesz. Otwórz moje 

serce, abym mógł na nie odpowiedzieć z wiarą, oddając swój czas i siły dla ludzi 

zagubionych, nie chcianych, potrzebujących wsparcia. Pomóż mi głosić im Twoje 

zbawienie.” 

      

 

 

 



79 – 1999 

Podobnie jak Syrofenicjanka, która prosiła Jezusa o uzdrowienie córki, głuchoniemy 

przyprowadzony do Jezusa w Dekapolu nie pochodził z narodu żydowskiego.  

Oboje byli w oczach Żydów odrzuceni – wyłączeni spod Prawa i z przymierza, które 

Bóg zawarł z narodem wybranym; nie mogli – w ogólnym przekonaniu – oczekiwać, że 

Bóg się nam nimi zlituje. Jezus jednak uzdrowił zarówno córkę Syrofenicjanki, jak i 

głuchoniemego z Dekapolu.  

Świadkowie tych wydarzeń byli „pełni zdumienia” (Mk 7,37) nie tylko z powodu 

samych uzdrowień, ale zapewne także z powodu tego, że Jezus obdarzył tak wielkim 

błogosławieństwem nieczystych pogan. 
 

Dlaczego tak często jesteśmy „pełni zdumienia”, widząc działanie Pana? Zdumiewamy 

się, słysząc o nawróceniu zatwardziałego zbrodniarza, o cudownym uzdrowieniu z raka, 

albo widząc, jak nawraca się ktoś z naszej rodziny, kto zawsze był z dala od Kościoła.  

Te wspaniałe znaki mocy Bożej napawają nas radością. Czy powinniśmy się im dziwić? 

Przecież przypominają nam one o prawdzie, którą już znamy: „Dla Boga nie ma nic 

niemożliwego (zob. Łk 1,37). 
 

Oprócz oczywistych, widzialnych cudów Bóg dokonuje także cudów w naszych 

sercach, otwierając nas w nowy sposób na swoje słowo. Jak często zdarza się nam słyszeć 

głos Ojca w czasie modlitwy albo w konkretnym fragmencie Pisma świętego? 

  

 Słowo Boże przyjmowane otwartym sercem ma moc przemienić nasze 

życie i nasz sposób myślenia.  

 Bóg pragnie otworzyć nasze uszy, podobnie jak to uczynił z głuchoniemym, 

abyśmy mogli usłyszeć, jaka jest Jego wola względem nas; chce rozwiązać nam 

język, abyśmy mogli głosić Jego chwałę.  

 

Możemy być pewni, że Bóg dokona w nas swojego dzieła, posługując się, być  może – 

jak w przypadku głuchoniemego – pomocą naszych braci (Mk 7,32). 
 

Jezus często zadziwiał ludzi – uzdrawiał pogan, jadał z celnikami, przebaczał 

prostytutkom i grzesznikom. Może zadziwiać także nas, wzywając nas do siebie i powołując 

do budowania Jego królestwa na ziemi. Pierwsi wyznawcy Jezusa byli zbieraniną 

najróżniejszych osób – odrzucanych przez społeczeństwo, potępianych, lekceważonych. Nie 

ograniczajmy Boga w Jego działaniu. Bez względu na to, jak niegodni i nie przygotowani 

wydajemy się sami sobie, jesteśmy zaproszeni, by słuchać Jego głosu i robić wszystko, 

cokolwiek nam powie (zob. J 2,5). 

 

„Panie Jezu, Ty jesteś godzien wszelkiej czci i chwały. W swym miłosierdziu 

przyszedłeś, aby zbawić wszystkich ludzi. Dziękujemy Ci za cuda Twojej miłości!” 



     97 – 2000 (163 – 2006) 

Wiemy, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo – zdrowych i zdolnych do 

poznawania i kochania Go. Kiedy jednak upadliśmy w grzech, staliśmy się podatni na 

choroby i śmierć. Utraciliśmy pełnię życia, jaką zamierzył dla nas Bóg. 
 

Któż z nas nie doświadcza słabości? Kto z nas nie upada pod ciężarem grzechu? 

Zawarta w Ewangelii obietnica mówi, że Bóg pragnie nas uzdrowić.  
 

Św. Ireneusz powiedział kiedyś: „Chwałą Boga jest człowiek żyjący pełnią życia”. 

Bóg chce, aby Jego chwała objawiała się w ludziach uzdrowionych, żyjących pełnią Jego 

Ducha. 
 

Ewangeliczna opowieść o uzdrowieniu głuchoniemego pokazuje nam, jak głęboko 

Jezus troszczy się nawet o nasze fizyczne słabości. Jest jednak w tej opowieści coś więcej. 

Uzdrowienie człowieka z Jego cielesnej choroby jest znakiem duchowego uzdrowienia, 

jakie Jezus pragnie ofiarować każdemu z nas. Skoro Jezus pragnie, aby głuche uszy się 

otworzyły, o ileż bardziej chce, aby ogłuchłe serca usłyszały Jego głos! 

 

Nie zadowalajmy się jedynie częściowym słyszeniem! Nie przystawajmy na częściowe 

uwolnienie od grzechu.  
 

 Jezus przyszedł, aby dać nam życie w obfitości, a nie zaledwie tyle, ile 

starczy, aby przetrwać (J 10,10).  

 Ta obietnica może wydawać się zbyt wielka, aby ją pojąć, ale to Boża obietnica, 

a Bóg jest mocen wypełnić, co obiecał (Rz 4,20-21). 
 

W czasie dzisiejszej mszy świętej poprośmy Pana  
 

 otwarcie naszych uszu, byśmy mogli usłyszeć,  

 otwarcie naszych oczu, abyśmy Go zobaczyli,  

 przywrócenie mowy, abyśmy mogli głosić jego dobroć.  

 

Prośmy Go, aby nas odnowił – na duchu, umyśle i ciele – do życia, jakiego zawsze dla 

nas pragnął. Obiecał bowiem, że ktokolwiek poprosi z wiarą, otrzyma (Mk 11,24). Bóg 

uczyni to, co obiecał! 

 

„Jezu, Ty wszystko czynisz dobrze. Dziękuję Ci za odnowienie mojej więzi  

z Bogiem Ojcem i za zesłanie Twego Ducha. Napełnij mnie dziś Twoją 

obecnością, abym mógł doświadczyć życia w obfitości.” 

       

 

 



2018 

"Włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka". (Mk 7,33) 
 

Życie stało się ostatnio bardzo zautomatyzowane.  
 

 Wkrótce już po naszych drogach zaczną jeździć auta bez kierowców. 

 Telefon komórkowy włączy się, gdy rozpozna naszą twarz.  

 Już teraz w wielu supermarketach działają stanowiska samoobsługowe,                        

w których kasa policzy twoje zakupy, pobierze należną zapłatę i wyda paragon.  
 

Wszystkie te innowacje z pewnością ułatwiają nam życie. Jednak czasami budzi się w 

nas nostalgia za bardziej tradycyjną obsługą klienta, kiedy kasjerka wydawała pieniądze, 

dodając czasem parę zdań o pogodzie, sporcie czy niedawnym wyjeździe z rodziną. Było 

to chyba bardziej ludzkie. 
 

 Kontakt osobowy ważny jest nie tylko dla nas, ale także dla Boga.  
 

Dlatego właśnie Jezus brał w ramiona dzieci czy bez wahania dotykał trędowatych. 

Dlatego też w dzisiejszym czytaniu nie poprzestał na wypowiedzeniu słów uzdrowienia, 

ale dotknął głuchoniemego. 
 

Chociaż Jezus nie jest już obecny na ziemi w sposób fizyczny, wciąż pragnie dotykać 

ludzi i chce to czynić przez nas. Jest to szczególnie ważne w naszych czasach, kiedy 

kontakty międzyludzkie wydają się coraz bardziej zanikać.  
 

Nawet takie drobiazgi, jak serdeczny uścisk dłoni czy klepnięcie po ramieniu, mogą 

mieć dla kogoś ogromne znaczenie. Ciepły uścisk może przynieść uzdrowienie 

borykającemu się z problemami przyjacielowi. Nawet proste „dzień dobry”, połączone z 

uśmiechem, może podnieść kogoś na duchu. A jeśli masz okazję modlić się z kimś, 

możesz zapytać, czy nie ma nic przeciwko temu, by wziąć go za rękę czy położyć mu dłoń 

na ramieniu. 

Bóg dał nam wszystkim zdrowe pragnienie dawania i przyjmowania miłości – także 

przez dotyk i fizyczną bliskość. Tłumienie tego pragnienia sprawia cierpienie nam samym, 

ale także tym, którym moglibyśmy przyjść z pomocą. 
 

Postanówmy więc sobie nie żałować dziś uśmiechu i ciepłych gestów tym, których 

spotykamy. W domu okażmy czułość współmałżonkowi i dzieciom. Jezus polecił nam 

miłować się nawzajem tak, jak On nas umiłował – a On tak często okazywał serdeczność 

innym poprzez dotyk. 
 

„Panie, pomóż mi okazywać miłość i życzliwość wszystkim, których spotykam”. 

 

 


