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Mk 7,31-37 (Biblia Tysiąclecia) 

  

  Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 

przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili 

Go, żeby położył na niego rękę.  

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

mu języka;  a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego:  

Effatha, to znaczy: Otwórz się!   

Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo 

mówić. /Jezus/ przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej 

przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali.  

I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch 

przywraca i niemym mowę. 
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Otwarcie uszu  (Mk 7,31-37) 

 

(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. 

 

ST: Wj 4,11; Iz 35, 4-6; Mdr 10,21 

KKK: Jezus jako lekarz, 1503-1505; symboliczne gesty, 1151-1152 

Lekcjonarz: dwudziesta trzecie niedziela zwykła (rok B) 

 

Drugie uzdrowienie po sporze o czystość rytualną dokonuje się w regionie 

Dekapolu - co jest kolejnym znakiem, że dobrodziejstwa królestwa zostają 

rozszerzone również na nie - Żydów. 

Uzdrowienie głuchoniemego to jeden z niewielu epizodów zapisanych wyłącznie u 

Marka; stanowi też ono chyba najbardziej obrazowe pod względem fizycznym 

uzdrowienie w całym Piśmie. 

 [7,31]    

Niektórzy komentatorzy po lekturze opisu podróży Jezusa doszli do wniosku, że 

Marek niezbyt orientował się w kwestiach geograficznych, Sydon bowiem leżał 35 km 

na północ od Tyru, podczas gdy Dekapol położony był daleko na południowy wschód 

od niego. 

Stwierdzenie, że Jezus opuścił Tyr i przez Sydon dotarł do Dekapolu, to trochę 

jak powiedzenie "opuścił Warszawę i przez Łomżę dotarł do Katowic"
1
. 

                                                           
1
 W oryginale: "Opuścił Waszyngton i przez Nowy Jork dotarł do Atlanty" - przyp. tłum. 



Lecz celem Marka jest prawdopodobnie pokazanie, że Jezus zatoczył wielkie koło, 

najpierw ruszając na północ, potem zaś na wschód i południe. 

Cała ta podróż odbywa się na terytoriach nieżydowskich, stanowiąc zapowiedź 

międzynarodowego charakteru Kościoła. 

[7,32]    

Gdy Jezus przybywa do Dekapolu, spotyka się z całkiem odmiennym przyjęciem 

niż podczas swej pierwszej wizyty, kiedy to ludzie błagali, żeby stamtąd odszedł 

(5,17). 

Być może drogę utorował mu nieoczekiwany ewangelizator; uwolniony od złego 

ducha opętany, który w całym regionie szerzył wieści o tym, co Jezus dla niego 

uczynił (5,20). 

Teraz mieszkańcy uznają Jezusa za sprawcę wielkich dzieł, który jest pełen 

współczucia dla dotkniętych słabością. Zatem przyprowadzają do Niego 

głuchoniemego, błagając, by położył na niego rękę (jak w 5,23). 

[Użyte w oryginale - przyp. tłum.] rzadkie określenie upośledzenia mowy 

(mogilalos) pojawia się w Piśmie jeszcze tylko w jednym miejscu, mianowicie w 

greckim tłumaczeniu proroctwa Izajasza:  

"Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy 

chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie" (Iz 35,5-6). 

Ta szczęsna obietnica odnosi się do radosnego powrotu Żydów z wygnania 

babilońskiego, lecz Marek sugeruje, że teraz również nie - Żydzi stają się 

dziedzicami tego błogosławieństwa. 

Wcześniej głusi na Boga i niemi, jeśli chodzi o Jego zbawcze czyny, teraz - dzięki 

dokonywanym przezeń wspaniałym dziełom uzdrowienia - są w stanie usłyszeć Jego 

głos i wyśpiewywać Jego pochwały. 

 

Żywa tradycja: Ciało jako podstawa zbawienia 

Znaczenie ciała w Bożym planie zbawienia stale wzbudzało zdumienie 

nawróconych na chrześcijaństwo starożytnych pogan, zwłaszcza tych zanurzonych w 

greckiej filozofii, która często ciało dyskredytowała.  

Tertulian, ojciec Kościoła z III wieku, elokwentnie pisał na temat tego, w jaki 

sposób Chrystus poprzez nasze ciało przekazuje swą łaskę w każdym z sakramentów: 

" Ciało jest podstawą zbawienia (...) Ciało zostaje obmyte, by dusza stała się czysta. 

Ciało zostaje namaszczone, by dusza była uświęcona. Ciało zostaje oznaczone, by 

dusza była chroniona.  



Na ciało rzucają cień kładzione nań ręce, by dusza została oświecona przez Ducha. 

Ciało karmi się ciałem i krwią Chrystusa, by również dusza została napełniona 

Bogiem. [Ciało i duch] nie mogą więc oddzielnie dostępować nagrody, skoro są 

zjednoczone w swych staraniach"
2
 . 

 

[7,33-35]    

Wiele z Jezusowych uzdrowień dokonuje się na widoku publicznym (zob. 3,3), lecz 

tu jest odwrotnie: Jezus zabiera mężczyznę na bok (zob. też 8,23). Szczegół ten 

wskazuje, że Jezus intuicyjnie dostrzega szczególne potrzeby każdego człowieka. 

Dla niektórych ludzi ważne jest doświadczenie spotkania na osobności, z dala od 

spojrzeń tłumu, tak by Jezus mógł zająć się ich potrzebami sam na sam. 

Jezus dokonuje tego uzdrowienia w aż siedmiu krokach, jak gdyby mówił w języku 

migowym, by głuchoniemy mógł nadążyć za tym, co On czyni. 

Po zabraniu go na bok Jezus wkłada palce w jego uszy, spluwa, dotyka jego 

języka, spogląda w niebo, wzdycha i mówi mu: Effatha! 

Splunięcie to należy interpretować jako splunięcie Jezusa na własny palec, a potem 

dotknięcie tym palcem języka owego człowieka - tak by oba jego upośledzone organy 

zostały uzdrowione bezpośrednim dotykiem Jezusa. 

W świecie starożytnym uznawano, że ślina ma właściwości lecznicze. 

Spojrzenie Jezusa w niebo to gest modlitewny (zob. 6,41), wyrażający całkowite 

poleganie przezeń na Ojcu. 

To jedyne miejsce w Ewangelii, gdzie mówi się, że Jezus westchnął, być 

może z żalu na widok osoby, na której grzech pierworodny odcisnął tak pustoszące 

skutki. 

Święty Paweł używa innej formy tego samego słowa, mówiąc o "wzdychaniach 

niewymownych", zanoszonych przez Ducha, gdy wstawia się On za nami                     

(Rz 8,26)
3
. 

Współczesnemu czytelnikowi niektóre z gestów Jezusa mogą wydać się wręcz 

prymitywnie cielesnymi. 

Rzeczywiście, w każdej epoce głęboki szacunek Biblii dla ciała jako narzędzia 

Bożej łaski stanowił zgorszenie dla tych, którzy woleliby, aby Bóg działał w czysto 

duchowym wymiarze. 

                                                           
2
 Tertulian, O zmartwychwstaniu ciała, 8. Zob. także KKK, 1015 

3
 Tłumaczenie za Biblią Jakuba Wujka; w Biblii Tysiąclecia zwrot ten przetłumaczony jest jako "błagania, 

których nie można wyrazić słowami" (przyp. tłum.) 



Lecz to uzdrowienie stanowi kolejną ilustrację tego, że  

 ciało ma sakramentalne znaczenie - może być widzialnym znakiem i 

narzędziem Bożej łaski (zob. Mk 1,31.41; 5,41; 6,5) - oraz  

 Jezusowe dzieło zbawienia obejmuje całą osobę ludzką, z jej duszą i 

ciałem 

Jezus dopełnia uzdrowienia, wypowiadając niosące moc słowa:  

Effatha! Otwórz się! 

Tak jak w wersecie 5,41, fakt podania tu przez Marka oryginalnego słowa w języku 

aramejskim pokazuje, jak głęboko to uzdrowienie odcisnęło się w pamięci uczniów. 

Jezusowa posługa względem tego człowieka była nadzwyczaj złożona, lecz 

uzdrowienie dokonuje się natychmiast i w pełni.  

Jego władzom zostaje przywrócona całkowita sprawność, do jakiej były one 

stworzone, i człowiek ten jest w stanie swobodnie komunikować się z innymi. 

[7,36]    

Lecz teraz Jezus, co dość dziwne, nakazuje mogącemu już mówić człowiekowi oraz 

świadkom tego cudu ścisłe milczenie - oto przykład "sekretu mesjańskiego" 

(zob. 1,44; 5,43). 

 Dlaczego Jezus miałby nie chcieć, żeby ludzie rozgłaszali nowinę o tym 

wydarzeniu? 

Być może chodzi o to, że wówczas uwaga innych skoncentrowałaby się na 

spektakularnych zewnętrznych dokonaniach, przesłaniając prawdziwe znaczenie Jego 

mesjańskości. 

Dokonywane przezeń cuda wskazują na prawdę o Jego mesjańskiej tożsamości - 

lecz stanowią tylko część tej prawdy. 

 Pełna prawda o tym, na czym polega bycie Mesjaszem, zostanie 

ujawniona w drugiej części Ewangelii. 

Jednak, co ironiczne, Jezusowy nakaz słuchacze puszczają mimo uszu. 

Słowo rozgłaszali jest tym samym, które wykorzystywane jest na opisanie 

głoszenia przez Jezusa Ewangelii w wersecie 1,14: " Gdy Jan został uwięziony, Jezus 

przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą."  oraz późniejszego głoszenia Dobrej 

Nowiny przez Kościół (13,10: "Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim 

narodom. " ). 

Choć ich poznanie jest wciąż niepełne, mieszkańcy Dekapolu nie są w stanie ukryć 

swego podekscytowania cudownymi czynami dokonanymi przez Jezusa. 



[7,37]    

Uzdrowienie to, podobnie jak inne, wywołuje okrzyki zdumienia, lecz prowokuje 

również mini-wyznanie wiary, nawiązujące do Iz 35,5-6:  

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

wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni                 

i strumienie na stepie":  

Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym 

mowę. 

Jezus ponownie wypełnił rolę przypisywaną przez Pismo samemu Bogu:  

"Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo 

niewidomym, czyż nie Ja, Pan?" (Wj 4,11; zob. Mdr 10,21). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Mk 7,31-37) 

 

Tak jak wszystkie opisane w ewangeliach uzdrowienia, cielesne uzdrowienie 

głuchoniemego jest czymś faktycznym, ale posiada też głębsze, duchowe znaczenie. 

Bóg obdarzył ludzi nie tylko zmysłami fizycznymi, lecz także cudowną 

duchową zdolnością widzenia Go i słyszenia oraz zwracania się do Niego. 

Te wewnętrzne władze uległy upośledzeniu przez grzech pierworodny, przez co 

doszło do powstania poważnej blokady komunikacyjnej pomiędzy Bogiem a 

ludzkością. 

Jezusowe uzdrowienia głuchych, ślepych i chromych ludzi są znakiem 

przywrócenia całej ludzkości do pełni życia i wspólnoty z naszym Stwórcą. 

 Dzięki łasce Chrystusa jesteśmy teraz w stanie usłyszeć głos Boga w 

naszych sercach, wyśpiewywać Jego pochwały i głosić Jego wielkie dzieła 

(por. Dz 2,11: "Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich 

głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże."). 

"Chwałą Boga jest człowiek żyjący" (św. Ireneusz) 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 



 Św. Beda Wielebny 

 

Uzdrowienie głuchoniemego 

 

  

 „I przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego 

rękę” (Mk 7, 32nn).  

Głuchoniemy to ten, kto nie może usłyszeć słów Bożych ani nie otwiera ust do 

wypowiedzenia słów, które są konieczne. Tak więc ci, którzy nauczyli się już od 

dawna słuchać i wypowiadać Boskie mowy, przyprowadzili głuchoniemego do Pana, 

aby go uzdrowił, ponieważ Jezus uzdrawiał łaską swojej prawicy tych, wobec których 

ludzka ułomność stała bezradna.  

 „I wziął go na bok osobno z tłumu, włożył swe palce w jego uszy”.  

Pierwszy krok do zbawienia to wyprowadzenie chorego na bok przez Pana. Gdy 

ujmuje chorego i wyprowadza go na bok z tłumu, oświeca umysł chory wskutek 

grzechów przez nawiedzenie swoją łaskawością, odwołuje od przyzwyczajeń 

postępowania ludzkiego i sprawia, że chory zaczyna kroczyć drogą Jego przykazań. 

Wkłada palce w jego uszy, otwierając je przez Ducha Świętego dla przyjęcia słów 

zbawiennych.  

Bo palcem Bożym jest nazywany Duch Święty, co poświadcza sam Pan, gdy mówi 

do Żydów: „Jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam szatany, synowie wasi jaką mocą je 

wyrzucają?” (Łk 11, 19). To samo wykłada inny ewangelista, gdy mówi: „Jeśli Ja w 

duchu Boga wyrzucam szatany” (Mt 12, 28).  

Tym właśnie palcem bez wątpienia zostali pokonani czarownicy w Egipcie przez 

Mojżesza, gdy mówił: „Tu jest palec Boży” (Wj 8, 12n); nim także zostało napisane 

na tablicach kamiennych Prawo, bo dzięki darowi Ducha Świętego jesteśmy bronieni 

od zasadzek czy to ludzkich, czy to złych duchów, pouczeni natomiast w poznaniu 

woli Bożej. Palcami więc Boga włożonymi w uszy tego, który miał zostać 

uzdrowiony, są dary Ducha Świętego otwierające serca tych, którzy zbłądzili z drogi 

prawdy, aby słuchali wiedzy o zbawieniu i jej się nauczyli... 

 „A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do głuchoniemego: «Effatha», co 

znaczy: «Otwórz się» 

 i 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... 

 „Zaraz więc otworzyły się jego uszy, więzy jego języka się rozwiązały i 

mówił prawidłowo”.  

Tu zostały jasno odróżnione obydwie natury jednego i jedynego Pośrednika między 

Bogiem a ludźmi. Spoglądając w niebo, westchnął jak człowiek mający zamiar prosić 

Boga, ale natychmiast uzdrowił jednym słowem jako potężny Bożą mocą. Słusznie 

więc powiedziano o tym, któremu Pan otworzył uszy i rozwiązał wiązadła mowy, że 

mówił prawidłowo. Bowiem mówi prawidłowo, wyznając Boga lub przepowiadając 

Go innym tylko ten, którego słuch otwiera łaska Boża, by mógł słuchać i być 

posłusznym Boskim nakazom, a którego język, dzięki Boskiej mądrości, ustawia On 

do mówienia. 

 Taki tylko może mówić za psalmistą: 

 „Panie, otwórz moje wargi, a usta moje będą głosiły Twoją chwałę” (Ps 50, 

17)  

 i z Izajaszem: „Pan dał mi język uczony, bym mógł wspierać słowem tego, 

co upadł. Co ranka, tak, co ranka, budzi me uszy, bym Go słuchał jak 

nauczyciela” (Iz 1, 4). 

 

 „I nakazał im, aby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym 

gorliwiej to rozgłaszali i tym bardziej dziwili się, mówiąc: «Dobrze wszystkim 

uczynił: nawet głuchym słuch przywraca, a niemym mowę»”.  

Jeśli Pan znał ich tak dobrze jako Bóg i wiadome Mu były ich obecne i przyszłe 

uczynki, to wiedział, że tym bardziej będą przepowiadali, im więcej będzie im tego 

zakazywał.  

 Dlaczego więc im zakazywał?  
 

Bo chciał pokazać leniwym, którym nakazał, by Go przepowiadali, jak pilnie oraz  

z jakim zapałem powinni to czynić, jeśli nie mogli o Nim milczeć ci, którym 

nakazywał, aby o Nim nie mówili. 

 

 

 

 

 



 Orygenes 

 

Jezus leczy rzesze Kościoła 
 

  Skoro więc widzisz w zgromadzeniu, zwanym zazwyczaj Kościołem, odsuniętych 

na koniec katechumenów, jakoby u stóp ciała Chrystusa, którzy przychodzą ze swoimi 

chorobami: głuchoniemych, ślepych, chromych, zniekształconych, a którzy zostają 

stopniowo uleczeni Jego słowem, to mógłbyś powiedzieć, że oni wstępują wraz z 

rzeszami Kościoła na górę, gdzie był Jezus: padają Mu do stóp, a On ich leczy, tak że 

rzesze Kościoła zdumiewają się, widząc wielką poprawę w tak ciężkich chorobach; 

mogłyby więc one powiedzieć: ci, co pierwej byli niemi, teraz głoszą słowa Boże, a 

chromi chodzą.  

 

Tak wypełniają się prorocze słowa Izajasza nie tylko w znaczeniu cielesnym, lecz 

także i duchowym: „Wtedy chromy skoczy jak jeleń, a język niemych zostanie 

rozwiązany” (Iz 35, 6).  

To nie jest sprawą przypadku, że powiedziano słowa: „Chromy skoczy jak jeleń”, 

bo nie na darmo porównano jelenia, czyste zwierzę, wroga węży, któremu nie szkodzi 

ich jad, do tych, którzy byli uprzednio chromi, a dzięki Jezusowi skoczyli jak jeleń.  

Wypełniają się także, jak się wydaje, słowa proroctwa względem głuchoniemych:                       

„i zostanie rozwiązany język niemych” lub raczej to proroctwo: „głusi, słuchajcie” 

(Iz 4 3, 8).  I ślepi przejrzą wedle proroctwa, które następuje po słowach: „głusi, 

słuchajcie” i brzmi: „ślepi, odzyskajcie wzrok, aby widzieć”. Ślepi patrzą, aby 

widzieć świat, z ogromu i piękna stworzeń – dzięki analogii – ujrzeć ich Stwórcę, a 

„od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty stają się widzialne przez Jego 

dzieła” (Rz 1, 20), to znaczy zrozumieją je oraz poznają jasno i wybornie. 

 

I czytanie :     Iz 35, 4–7 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; 

przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was. Wtedy przejrzą 

oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy 

wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje 

wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, 

spragniony kraj w krynice wód; badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale - na 

trzcinę z sitowiem. 



 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   Euzebiusz z Cezarei 

 

Nie bójcie się! Kościół odradza się po prześladowaniach 

Kościół opuszczony i wzgardzony przez ludzi, ujrzał, jak widzieliśmy, zakończenie 

tego, co wycierpiał dla Boga, tak właśnie, jak mu przepowiadało proroctwo 

Izajaszowe:  

„Ciesz się pustynio spragniona, raduj się pustynio i kwitnij jak lilia! I rozkwitną i 

radować się będą pustynie. Skrzepcie się ręce omdlałe i kolana bezwładne, pocieszcie się 

ludzie małego ducha, nie bójcie się! Oto Bóg nasz pomstę bierze i brać będzie, sam 

przyjdzie i zbawi nas. Albowiem – powiada – wytrysnęła z pustyni woda i jar się 

otworzył w ziemi spragnionej, i kraina bezwodna zamieni się w stawy, i ku ziemi 

spragnionej źródło wody wytryśnie” (Iz 35, 1–4, 6n).  

Słowa tej prastarej przepowiedni zostały umieszczone w świętych księgach, rzecz 

zaś sama spełniła się nam już nie w opowiadaniach, ale w istocie.  

Ta pustynia, ta ziemia bezwodna, ta osamotniona wdowa, to Kościół, którego 

bramy „jak drzewa w lesie porąbali siekierami, na drzazgi zdruzgotali toporem i 

młotem”, którego księgi zniszczyli, „ogień wzniecili w świątyni Bożej, z ziemią 

zrównali przybytek Jego Imienia” (Ps 73, 5.7), w którym żniwa sprzątali „wszyscy 

przechodnie rozwaliwszy najpierw jego ogrodzenie, który zrył dzik leśny i spasła 

dzika, samotnie żyjąca zwierzyna” (Ps 79, 10–14); on zaś teraz mocą cudowną, stał 

się jak lilia.  

Gdy on zaś poniósł tyle kary, ile było potrzeba, rozkazano mu z góry, by znowu się 

przepoił radością, więc rozkwitł jak lilia i rozlewa woń Bożą na wszystkie ludy, 

albowiem „woda wytrysła z pustyni”, krynica Bożego odrodzenia zbawczej kąpieli 

[przez chrzest]. To, co niedawno było pustynią, zamieniło się w „stawy i ku ziemi 

spragnionej wytrysło „źródło żywej wody”. Nabrały siły ręce omdlałe, a dzieła tych 

rąk są wielkimi i wymownymi dowodami.  

Wątłe zaś i dawnej osłabłe kolana odzyskały możność chodzenia i idą 

prostą drogą poznania Bożego i spieszą do rodzinnej trzody Najlepszego 

Pasterza. A nawet tych, którzy upadli na duchu na skutek pogróżek tyranów, nie 

pozostawia bez lekarstwa Boskie Słowo, ale ich leczy z największą troskliwością i 

wzywa , by się uciekali do Bożej pociechy, mówiąc:  

„Pocieszcie się ludzie małego ducha! Pokrzepcie się! Nie bójcie się". 


