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IX Niedziela zwykła  3   VI   2018 
 

(Mk 2, 23–3, 6):  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(23) Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, 

uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. (24) Na to faryzeusze 

rzekli do Niego: Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno? (25) On 

im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w 

potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? (26) Jak wszedł do domu Bożego 

za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom 

jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom.(27) I dodał: To szabat został 

ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla 

szabatu. (28) Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu. 

(1) Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą 

rękę. (2) A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. (3) On zaś 

rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Stań tu na środku! (4) A do nich 

powiedział: Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś 

złego? Życie ocalić czy zabić? Lecz oni milczeli. (5) Wtedy spojrzawszy 

wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, 

rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów 

zdrowa. (6) A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę 

przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. 
 

 

Perykopa Mk 2,18-28 należy do serii opowiadań, w których Jezus konfrontuje 

Dobrą Nowinę ze starotestamentalnym Prawem. 

Po uzdrowieniu paralityka i odpuszczeniu mu grzechów (Mk 2,1-12) oraz po sporze z 

uczonymi w Piśmie na temat dopuszczalności kontaktów z celnikami i innymi grzesznikami 

(Mk 2,13-17) doszło do kolejnych odsłon tej konfrontacji.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Pierwsza dotyczy sprawy postów (Mk 2,18-22), druga natomiast łamania szabatu, czego 

wyrazem jest łuskanie kłosów w ów świąteczny dzień (Mk 2,23-28). 

Na wersy Mk 2,23-28 składa się perykopa, która w gruncie rzeczy w dalszym ciągu mówi      

o konfrontacji starotestamentalnego Prawa z Ewangelią. Jest to nowa odsłona dawnego sporu. 

Pretekstu do niej dostarczyli uczniowie Jezusa, którzy w dzień szabatu, znajdując się wciąż w 

drodze, pozwolili sobie zrywać kłosy, co było pogwałceniem Prawa. 

W Mk 2,23 czytamy:  

"Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż". Szabat upamiętnia 

siódmy dzień stworzenia, w którym Bóg postanowił odpocząć (Rdz 1,1-2,3; Wj 20,8-11), a 

także dzień wyprowadzenia narodu wybranego z Egiptu (Pwt 5,13-15) jako zapowiedź 

uwolnienia od wszelkiego zła i doprowadzenia do Boga jako swego celu. 

W szabat zakazana jest wszelka praca, gdyż jest on dniem Bożym, w którym tylko               

Bóg działa w szczególny sposób przez swój odpoczynek, dając człowiekowi przedsmak 

radości dopełnienia stworzenia. Fakt, że Jezus i Jego uczniowie nie zaprzestali swojej 

działalności w szabat, świadczy o tym, że czas się skończył i cała historia osiągnęła w 

Nim swój punkt docelowy: Boga samego i Jego odpoczynek. 

"Uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy" (Mk 2,23). 

Ewangelista nie wyjawia wprost, co nimi kierowało. Na podstawie napomknienia Jezusa o 

królu Dawidzie można jednak przypuszczać, że byli po prostu głodni (Mk 2,26). Uczniowie 

zapewne posilali się ziarnami zboża wyłuskanymi z kłosów skruszonych  w dłoniach. 

"Na to faryzeusze mówili do Niego" (Mk 2,24). 

Reakcja faryzeuszy nie powinna nas dziwić, gdy przypomnimy sobie, że byli oni 

stronnictwem religijnym, które szczególny nacisk kładło na skrupulatne wypełnianie Prawa.  

W tym widzieli oni manifestację swojej więzi z Bogiem. O ile wcześniejsze konflikty Jezusa            

z uczonymi w Piśmie - dotyczące dopuszczalności konfliktu z publicznymi grzesznikami czy 

przestrzegania postu - odnosiły się do pewnych zwyczajów, o tyle tym razem chodziło                 

o zasadniczy przepis Tory: zachowywanie spoczynku szabatowego. 

Przestrzeganie szabatu, podobnie jak nakaz obrzezania, należało do najpoważniejszych 

znaków przynależności do narodu wybranego. Tutaj chodziło więc o nakaz płynący                    

z Dekalogu i jako taki obowiązujący wszystkich Izraelitów bez wyjątku.  

W szabat wyraźnie zakazane były takie czynności, jak: zrywanie szczepów, gałązek, liści, 

zbieranie owoców, a także łuskanie kłosów. 
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Jezus, jak to miał w zwyczaju w sporach z faryzeuszami, odpowiedział nie wprost, lecz za 

pośrednictwem historii ze Starego Testamentu (1 Sm 21,1 n.). Na ich pytanie odpowiedział 

pytaniem: "Czy nigdy nie czytaliście?" (Mk 2,21). 

Jezus przypomniał, co zrobili Dawid i jego towarzysze, którzy uciekając przed Saulem, 

przybyli do sanktuarium w Nob. Kapłan Achimelek dał Dawidowi i jego żołnierzom chleby 

pokładne, które według przepisów mogły być spożywane tylko przez kapłanów, a oni się nimi 

posilili. Chleby te, składane w ofierze każdego szabatu, "kładzione były" przed obliczem Pana 

"jako wieczne przymierze. To będzie dla Aarona i jego synów. Będą to jedli w miejscu 

poświęconym. Jest to rzecz najświętsza dla niego spośród ofiar spalanych dla Pana"                

(Kpł 24,8-9). 

Zwraca uwagę przede wszystkim fakt, że Jezus wprost porównał sytuację uczniów do 

położenia Dawida, choć on był zagrożony i działał powodowany wyższą koniecznością 

życiową, a uczniowie nie znajdowali się w żadnym niebezpieczeństwie, które 

usprawiedliwiałoby ominięcie przez nich tej ważnej zasady.  

Wydaje się jednak, że Jezus siebie samego zestawił z Dawidem (namaszczonym na króla). 

Wcześniej Jezus przyrównywał siebie do pana młodego, oblubieńca, a swoich uczniów do 

uczestników wesela. W tej perykopie porównał siebie z pracowitym królem Dawidem, a 

swoich uczniów z dzielącymi los prześladowanego. 

"To szabat został ustanowiony dla człowieka" (Mk 2,27). 

Słowa Jezusa oznaczają przede wszystkim, że każde prawo, nawet najświętsze prawo 

szabatu, jest ustanowione dla dobra człowieka. Ma to związek z aktem stworzenia: wszystko, 

co Bóg uczynił, uczynił ze względu na człowieka, nie wyłączając szabatu. 

Człowiek należy do Boga, gdyż Bóg pierwszy oddał się człowiekowi, jak oblubieniec 

oddaje się oblubienicy. Jezus nie obalił szabatu, ale wprowadził nas w niego właśnie przez 

pokarm porównany do "chleba", który Dawid w "domu Bożym" "wziął" "spożywał"                  

i "dał" tym, którzy "z nim" byli. 

Teraz nie ma już podziału między sacrum i profanum nie dlatego, że wszystko jakoby 

zostało poddane profanacji, ale dlatego, że uległo sakralizacji, uświęceniu.  

Intencją Jezusa nie było więc deprecjonowanie szabatu, ale dowartościowanie go przez 

podkreślenie jego służebności wobec dobra człowieka. 

"A zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu" (Mk 2,28). 

Jezus jest jedynym i umiłowanym Synem (Mk 1,11), w którym Ojciec znajduje upodobanie, 

a więc i panem szabatu. 
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Odsłaniając w ten sposób prawdziwe oblicze Boga, Jezus odwrócił kolejność: Prawo jest dla 

człowieka, a nie człowiek dla Prawa. Bóg nie jest tożsamy z Prawem, a wola Boża nie jest z 

Prawem jednoznaczna. 

Aby zrozumieć Boga, trzeba w historii zbawienia wyróżnić poszczególne etapy. 

 Mojżesz otrzymał Prawo od Boga i przekazał je ludziom. 

 Dawid był poddany Prawu i zjadł chleby pokładne dlatego, że kapłan mu na to 

zezwolił (Mk 2,26). 

 Jezus natomiast działa z własnej inicjatywy, z większym autorytetem niż 

sam Mojżesz, a tym bardziej Dawid. On sam decyduje, co należy czynić. 

"Syn Człowieczy jest panem szabatu".                                                                

Tymi słowami przyznał On sobie władzę orzekania w kwestiach prawnych. 

 
 

 

Omawiany fragment Ewangelii św. Marka (3, 1-6)  jest ściśle powiązany                            

z poprzednimi perykopami (Mk 2, 18-27), które poruszają to samo zagadnienie, a 

mianowicie sprawę zachowywania tradycji, a szczególnie przepisów szabatowych. Jego 

akcja rozgrywa się w synagodze. 

Słowo "synagoga" oznacza albo zgromadzenie wierzących, albo miejsce w którym się oni 

zbierają. Jest tutaj podobnie jak w przypadku słowa "kościół", którym chrześcijanie określają 

zarówno wspólnotę wierzących w Jezusa, jak i budynek, w którym gromadzą się na modlitwę. 

Słowo "synagoga" jest greckim odpowiednikiem hebrajskiego bejt ha-kneset, 

oznaczającego "dom zgromadzenia" czy też "dom spotkania". Izraelici - zarówno                     

w Palestynie, jak i poza nią - gromadzili i gromadzą się w synagogach, zwłaszcza w dni 

święte. 

Pierwsze synagogi powstały w czasie niewoli babilońskiej (VI w. przed Chr.), aby 

integrować przebywających z dala od Jerozolimy wyznawców religii Mojżeszowej.                  

Po powrocie z wygnania synagogi zaczęły pojawiać się coraz liczniej i w Palestynie,                   

i   w diasporze. W czasie zburzenia Jerozolimy w 70 r. po Chr. w Świętym Mieście było ok. 

480 synagog. Były także w każdej wiosce. 

W synagodze przebywali "człowiek, który miał uschniętą rękę" (prawdopodobnie 

cierpiał na atrofię mięśni) i - jak wskazuje kontekst (Mk 2,24) - faryzeusze.  
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Nazwa "faryzeusze" wywodzi się z hebrajskiego słowa peruszim ("oddzieleni"), 

zapewne z powodu ich rygorystycznego przestrzegania Prawa, które doprowadziło do ich 

oddzielenia od tych, którzy nie byli tak rygorystyczni. W przeciwieństwie jednak na przykład 

do esseńczyków nie byli wrogo nastawieni do świątyni i kapłaństwa jerozolimskiego i 

zabiegali o nawiązanie i utrzymanie dobrych stosunków z hierarchią Świętego Miasta. 

Miarodajne były dla nich dwa źródła wiary i życia: Prawo i tradycja. 

Darzyli wielkim poważaniem Prawo Mojżeszowe. Gorliwcy religijni, jakimi byli 

faryzeusze, nie ustrzegli się przesady. Wyjaśniając i stosując przepisy Prawa, korzystali             

z tzw. tradycji ojców, tj. opinii różnych rabinów. Wiązali tę tradycję z objawieniem na Synaju. 

Dzięki niej mogli zaadoptować Pismo Święte do nowych warunków, a nawet wchłonąć różne 

koncepcje zapożyczone z innych kultur. 

Jednak tej tradycji - z której później powstał Talmud - zaczęli przypisywać tak wielkie 

znaczenie, że w końcu postawili ją na równi z samym Pismem Świętym. Niezmierzona ilość 

nagromadzonych przez nich przepisów świadczy o tym, że stali się rytualistami religijnymi. 

 Faryzeuszowska kazuistyka wzniosła z 613 przepisów (248 nakazów i 365 zakazów) 

jakby mur ochronny wokół Tory. Ich znajomość uważali za objaw pobożności.  

Na religijne przekonania faryzeuszy składały się: 

 wiara w życie pozagrobowe, w zmartwychwstanie ciał i osobową nieśmiertelność 

oraz w nagrodę w przyszłym życiu. Wierzyli także w istnienie aniołów i w Bożą 

opatrzność. 

Stosunek faryzeuszy do innych ludzi cechowała wielka rezerwa. Dążenie do 

odseparowania wypływało początkowo ze szlachetnych pobudek: chęci zachowania 

doskonałej czystości. Lud ich szanował za drobiazgowe przestrzeganie Prawa, za ich 

pobożność. Uznawał ich też za przywódców narodu. 

 W czasach Jezusa Prawo Mojżeszowe obowiązywało w sposób bezwzględny. 

 Jeśli Prawo mówiło, że w dzień szabatu nie wolno pracować, to człowiek musiał 

powstrzymywać się od pracy bez względu na skutki takiego postępowania. 

Już wcześniej Jezus wystąpił w obronie uczniów, którzy naruszyli ten przepis, zrywając w 

szabat kłosy zboża (Mk 2,23-28). Mistrz tłumaczył, że nie zrobili przecież nic złego, bo byli 

głodni. Jezus nie tylko bronił swych uczniów, ale starał się doprowadzić nieprzyjaciół do 

prawdy. 

Pomagał im pojąć wolę Bożą, podając przykład z Pisma Świętego.  
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W Starym Testamencie czytamy, że Dawid podczas ucieczki przed Saulem znalazł się w 

Nob, w którym nie było nic do jedzenia poza chlebami poświęconymi Bogu, a ten spożywać 

mogli tylko kapłani. Kapłan Achimelek podał mu jednak te chleby (1 Sm 21,7)  i oto Dawid 

oraz jego towarzysze zjedli je, gdyż byli w potrzebie. należy zwrócić uwagę, że Dawid 

dopuścił się większego wykroczenia niż uczniowie. Dawid jadł bowiem zakazane chleby, a 

uczniowie czynili właściwie rzecz dozwoloną, tyle że w niewłaściwym czasie. 

Omawiany fragment (Mk 3,1-6) jest opisem cudu, który wywołał kontrowersję na temat 

zakresu działań dozwolonych w dzień świąteczny - szabat.  

 Zasadniczą sprawą jest w nim pytanie: co wolno w szabat, a czego nie wolno?            

Co jest grzechem? 

Słowo hebrajskie "szabat" znaczy "zaprzestać", "zatrzymać się" lub "odpocząć". 

Biblia nieraz powtarza, że jest on znakiem między Bogiem a Jego ludem, poświęconym 

Panu dniem, który Izrael winien święcić, powstrzymując się od wszelkiej pracy, aby odpocząć 

i nabrać oddechu, podobnie jak sam Bóg (Wj 31,13-17). 

Szabat  wyrósł u Izraelitów na podłożu społecznym (dać wypoczynek ludziom                      

i zwierzętom). Stąd wszelka praca wykonywana w ten dzień uważana była za wykroczenie 

przeciw jego świętości (Ez 20,13.16.24; 22,8). Ten dzień powinien także przypominać 

wyzwolenie z Egiptu (Pwt 5,15). 

Pochodzenie szabatu nie jest pewne. Rozpowszechniony aksjomat rabinistyczny głosił: 

"Szabat i obrzezanie poprzedziły Prawo". Księga Wyjścia sytuuje początki szabatu w czasach 

pobytu Izraelitów w Egipcie (Wj 16,23). Według niej szabat jest symbolem szczególnego 

wybrania przez Boga narodu izraelskiego (Wj 31,13.17). Stąd też przed niewolą szabat był 

uroczystym dniem składania Bogu ofiar i dniem nawiedzania świątyni. 

 W okresie niewoli stał się szczególnym symbolem przymierza, tym bardziej, że               

z dala od świątyni nie mógł być obchodzony według przepisanego rytuału. 

 W okresie machabejskim przestrzeganie szabatu zostało jeszcze bardziej zaostrzone. 

Dochodziło do tego, że w czasie walk Żydzi, w obawie przed zbezczeszczeniem szabatu, 

bez najmniejszego oporu poddawali się wrogom. 

 Dopiero Matatiasz zadecydował, że w szabat dopuszczalne jest prowadzenie walki 

obronnej, niemniej wroga uciekającego nie było wolno w tym dniu ścigać. 

 Rabini obostrzyli przykazanie dotyczące szabatu, wyliczając w Talmudzie aż                 

39 rodzajów prac w dniu tym zakazanych. Niewolno było np. rozpalać ognia ani przejść 

więcej niż sześć stadiów (1 stadion = ok. 180 metrów). 

W wigilię szabatu dom był starannie sprzątany. Przygotowywano jedzenie, przeznaczone 

na dzień święty do zjedzenia na zimno, gdyż gotowanie było zabronione.  
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Szabat był dniem radosnym i dlatego nie istniał zakaz picia wina dobrze zaprawionego 

aromatycznymi ziołami. Człowiek ciężko pracujący cały tydzień miał prawo do przyjemności i 

zadowolenia, jakich doznawał Bóg, gdy zakończył dzieło stworzenia. 

Zalecano kąpiel i włożenie świeżej odzieży. gdy tylko zabłysło światło, zasiadano do 

posiłku. W sobotę rano słuchano w synagodze fragmentów Biblii i komentarzy do nich, po 

czym wracano do domu na południowy posiłek. W miejscowościach, gdzie był bejt ha-

midrasz, rabini wykorzystywali popołudnie świąteczne, aby się tam gromadzić i zgłębiać 

zagadnienia teologiczne. około piątej spożywano wieczerzę, pobłogosławiwszy przedtem po 

trzykroć światło, wino i aromatyczne przyprawy. Należało umyć ręce i nad kielichem wina 

odmówić dziękczynienie. Pełen pobożności czas odejścia od spraw życia powszedniego - 

święty odpoczynek - dobiegał końca.  

Ten czas przymusowego odpoczynku i modlitwy; czas przygotowania do spotkania się 

twarzą w twarz z Bogiem znaczył naród Boży specjalnym znamieniem. 

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi i zaczął nauczać. Była to dobra okazja dla 

faryzeuszy,  którzy stale mieli Go na oku, aby się przekonać, czy zachowuje On Prawo. 

W synagodze był człowiek z uschłą prawą ręką. Według faryzeuszy w 

szabat nie wolno było leczyć. W zasadzie przyjmowano, że jeśli nie istniało niebezpieczeństwo 

śmierci, leczenie, a nawet zażywanie lekarstw było absolutnie zabronione.  

 Faryzeusze zadali więc gwałt Bożemu przykazaniu. Te nadużycia Jezus potępił i dał 

Bożą interpretację przykazania o szabacie: służy on dobru człowieka. 

 

W sposób mistrzowski ewangelista maluje obraz Jezusa. 

Mistrz w jego ujęciu odznacza się wielką wrażliwością na potrzeby człowieka. gdzie 

trzeba pomóc człowiekowi, tam nie ma przeszkody. Natomiast zaniechanie dobrego uczynku 

jest złą rzeczą.  

Jezus nie dał się wciągnąć w dyskusję. Odpowiedział nie słowem, lecz czynem, który ma 

zbawczy charakter. Nie pozwolił, aby dzień świąteczny minął, nie przynosząc wolności 

spętanemu chorobą człowiekowi. Kochał zawsze wolność i chciał jej dla człowieka. 

Jezus jest prawodawcą, który nie chce gnębić ludzi za pomocą Prawa, lecz pragnie ich 

prowadzić do prawdziwej wolności. Ustala normy, które pozwalają Mu ujawnić prawdziwe 

oblicze Boga.  

   Bóg pragnie, by ludzie święcili dni święte.  
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Ustanowił święto dla dobra człowieka, aby ten - już tu, na ziemi - mógł uczestniczyć - 

choć w części - w Jego wiecznej szczęśliwości. Tę właśnie dobroć Ojca ukazuje Jezus. 

Poprzez Jego działalność uczniowie odkrywają drogę. 

Człowiek nie zawsze chce zrozumieć zamysł Boży. Dążenie do doskonałości                              

w zewnętrznych formach przesłania mu niekiedy istotę sprawy. 

 A czym ma być dzień święty? 

Ma to być czas poświęcony sprawom ważnym: refleksji religijnej, modlitwie.  

 

Ale ma to być także czas poświęcony innym ludziom, szczególnie najbliższym. 

"On jest jak ocienione miejsce przy skwarnym gościńcu, w które należy wstąpić, żeby 

otrzeć czoło zmęczone, poukładać zwichrzone myśli, wyciszyć rozkrzyczane uczucia, żeby 

wyjść w dalszą drogę odnowionym człowiekiem. Ten dzień jest podarunkiem, z którego 

należy skorzystać. Taki dzień na twoich dziełach, na twoim powołaniu, ma położyć swój znak. 

To, co będzie w tym czasie, będzie bogatsze Bogiem pokoju, wiary, nadziei, miłości, 

optymizmu, życzliwości. [...] Jeżeli będę blisko moich ludzi codziennych, to oni mogą być 

bezpieczni i szczęśliwi, bo spotkali się ze mną w dniu Pana" (A. Henel). 

Dotychczas faryzeusze byli tylko obserwatorami i krytykami Jezusa. Teraz ich stanowisko 

uległo zmianie. Uważali bowiem, że posiadają władzę w społeczności, tymczasem Jezus 

naruszył obowiązujący w niej porządek. Dlatego naradzali się ze zwolennikami Heroda, jak 

mają postąpić wobec Jezusa. 

Herodianie. Nie można ich łączyć jedynie z osobą Heroda Antypasa, gdyż Pismo Święte 

wspomina o ich bytności nie tylko w Galilei (Mk 3,6), ale także w Jerozolimie  (Mt 22,16;            

Mk 12,13), pozostającej wówczas pod zarządem namiestników rzymskich. Raczej wydaje się, 

że herodiadami nazywał lud izraelski zwolenników dynastii herodiańskiej, przynajmniej w 

zakresie ich pro-rzymskiej polityki. 

 Zakwestionowanie przez Jezusa błędnej wykładni Prawa stało się przyczyną 

wystąpienia przeciw Niemu.  

Wiadomo przecież, że rządzący czynią z prawa instrument swojej władzy i biada temu, kto 

się na nie porywa. Także Jezus musiał ponieść konsekwencje swojego czynu. Jego antagoniści 

nie ograniczyli się do Jego krytyki, ale szukali  sposobu wyeliminowania Go.  

Faryzeusze od tej chwili stali się Jego śmiertelnymi wrogami. Uważali bowiem, że Jezus 

podrywa ich autorytet w społeczności izraelskiej, naruszając ustalony porządek. Zwrócili się 

przeciwko Niemu, bo zakwestionował ich interpretację Prawa Mojżeszowego. 
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Według Biblii szabat był dniem wolnym (Pwt 5,12-15).  Był świętem upamiętniającym 

to, co Bóg uczynił i czego pragnie dla człowieka. Przypominał o uwolnieniu Izraela.                        

Był symbolem wolności. 

W kazuistyce faryzeuszów szabat zatracił ten aspekt wolności. Stał się uciemiężeniem. 

Jezus pragnął przywrócić szabatowi jego właściwy sens. Dla Niego spełnia on swoją funkcję o 

tyle, o ile ujawnia wolność człowieka, który może pokazać, że jest naprawdę obrazem Boga. 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Jan Chryzostom [Złotousty] 

 

Pan szabatu 
 

  
„Albowiem Syn człowieczy jest panem szabatu”, a mówi to o sobie.  

Marek zaś powiada, że powiedział On to o wspólnej naturze ludzkiej, rzekł bowiem:              

„To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu” (Mk 2, 27).  

 

Czemu więc ten, który zbierał drwa, został ukarany śmiercią? (Lb 15, 33nn). Ponieważ 

gdyby od początku pogardzano Prawem, trudno byłoby je później zachowywać.  

Albowiem szabat na początku przynosił wiele korzyści. Sprawiał na przykład, że 

wszyscy byli łagodni i ludzcy względem swoich domowników; pouczał [ludzi] o Boskiej 

Opatrzności i wszechmocy, a także – jak powiada Ezechiel – przyzwyczajał ich, aby się na 

krótki czas powstrzymywali od niegodziwości; czynił to, aby się zajmowali rzeczami 

duchowymi (Ez 20, 12.20). Albowiem gdyby powiedział, dając prawo szabatu: czyńcie w 

szabat to, co dobre, a nie czyńcie tego, co złe, to nie byliby Go słuchali; dlatego więc 

zabronił im wszystkiego: Nie będziecie zupełnie pracowali, powiedział. Ale oni i tak się nie 

powstrzymywali. Gdy więc wydał On prawo o szabacie, oświadczył to skrycie, że chce, aby 

się tylko wstrzymywali od złych czynów: „Żadnej pracy – powiedział – nie będziecie 

wykonywać z wyjątkiem tego, co czyni dusza” (Wj 12, 16). 
 

Ale w świątyni czyniono wszystko z wielką gorliwością i podwojoną skrzętnością. Tym 

sposobem okazał im prawdę przez cień. A więc może powiesz, że wielką korzyść zniósł 

Chrystus? Wręcz przeciwnie: On ją nawet powiększył. Przyszedł bowiem czas, aby się 

uczyli przez rzeczy wznioślejsze: nie trzeba było, aby miał ręce związane ten, kto się 

wprawdzie uwolnił od niegodziwości, ale rwał się do wszystkiego, co dobre.  
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Bo nie z tego powinni byli się uczyć, że Bóg wszystko stworzył, nie z tego powinni się 

uczyć łagodności ci, którzy zostali powołani do naśladowania dobroci samego Boga.  

 

"Bądźcie miłosierni – mówi – jako i Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36).  

 

Nie powinni święcić tylko jednego dnia ci, którzy otrzymali nakaz, aby święcili całe 

życie. „Tak przeto sprawujemy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i 

przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy” (1 Kor 5, 8). Nie powinni 

więc stać przy arce i złotym ołtarzu [Starego Prawa] ci, którzy Pana wszechświata mają za 

współmieszkańca i którzy wszelkimi sposobami z Nim rozmawiają przez modlitwę, przez 

ofiarę, przez Pismo Święte, przez jałmużnę i przez to, że Go w sobie mają. Na cóż tedy 

potrzeba szabatu temu, kto ustawicznie świętuje, kto o niebie myśli? Świętujmy więc 

ustawicznie i nie czyńmy nic złego: to bowiem znaczy świętować... 
 

A ty patrz, jak rozmaicie i stopniowo uzasadnia zniesienie szabatu.  

 Przy niewidomym nawet się im nie tłumaczy, że uczynił błoto, chociaż i wtedy Go 

ostrzegali (J 9), albowiem sposób działania wystarczył do okazania, że jest Panem 

Prawa.  

 A przy paralityku (Mt 9, 1nn), gdy ten niósł swoje łoże, a oni go oskarżali, 

tłumaczył się jako Bóg i jako człowiek.  
 

 Jako człowiek, gdy mówi: „Jeżeli człowiek może przyjmować obrzezanie 

nawet w szabat, aby nie przekroczono Prawa Mojżeszowego [a nie 

powiedział, żeby człowiek miał korzyść], to dlaczego złościcie się na Mnie, że 

w szabat uzdrowiłem całego człowieka?” (J 7, 23);  

 jako Bóg zaś, gdy mówi: „Ojciec mój działa do tej chwili i Ja działam”                     

(J 5, 17).  

 

A gdy Go z powodu uczniów oskarżali, powiedział: „Nie czytaliście tego, co uczynił 

Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby 

pokładne?” (Mt 12, 3n).  I daje im przykład kapłanów.  
 

Tu znów mówi: „Czy należy w szabat czynić dobrze, czy też źle czynić? Kto z was 

jeśli ma jedną owcę...” (Mt 12, 11).  
 

Znał bowiem ich chciwość: byli bardziej chciwi niż ludzcy. Inny ewangelista (Mk 3, 5) 

powiada, że spojrzał po nich, gdy się ich o to pytał, aby ich także do siebie wzrokiem 

przyciągnąć, ale pomimo tego nie stali się lepszymi. Tutaj przemawia, kiedy indziej wkłada 

ręce i uzdrawia. A jednak nic z tego ich nie ułagodziło: ten człowiek został wprawdzie 

uzdrowiony, ale oni na skutek tego cudu stali się gorszymi.  
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Chciał bowiem ich uleczyć, zanim to uczynił choremu i użył wiele sposobów leczenia: 

przez to, co czynił, i przez to, co mówił. Ale gdy oni nadal pozostawali w nieuleczalnej 

chorobie, przystąpił do czynu: „Wtedy rzekł do owego człowieka: «Wyciągnij swą rękę», i 

stała się ona zdrowa tak, jak druga”. A co na to oni? Wyszli – powiada – i naradzali się, jak 

by Go zgładzić. 

 

 Św. Hilary z Poitiers 

 

Praca Boga 

 

 

Wielkie są dzieła Pańskie: ogarnąć niebo, dawać światło słońcu i gwiazdom, a wzrost 

ziarnom ziemi, utrzymywać ludzi przy życiu...  

Prawdziwie ze zrządzenia Boga Ojca trwa i istnieje wszystko, co na niebie i co na ziemi.  

A choć wszystko to istnieje przez Syna, jednak pochodzi od Ojca. On jest bowiem głową 

i początkiem wszystkiego i w Nim wszystko się stało, a następnie On wszystko stworzył ze 

skarbów w Nim istniejących według odwiecznego zrządzenia swej mocy. 

 I jak jest prawdą, że we wszystkim działa Chrystus, tak też Ojciec działa w Chrystusie, 

powiedział więc: „Ojciec mój codziennie działa i Ja działam” (J 5, 17). Bo wszystko, co 

czyni Syn Boży, Chrystus, w którym mieszka Bóg Ojciec, jest dziełem Ojca. Tak więc 

codziennie wszystko staje się przez Syna, bo wszystko Ojciec dokonuje w Synu. 

 

   Czyż więc Bóg działa w szabat? 
 

 Naturalnie, bowiem gdyby nie działał, niebo zniknęłoby, słońce przestałoby dawać 

światło, ziemia by się zachwiała, rośliny przestałyby wydawać owoc, zniknęłoby życie 

ludzkie, jeśliby odpoczywały na skutek prawa szabatu wszystkie moce stanowiące świat. 

Lecz one nie mają żadnego spoczynku i dalej, jak w ciągu sześciu dni [stwarzania] 

wszystkie elementy wypełniają swoje funkcje. I tak zawsze przez nie działa Ojciec, działa w 

Synu, który z Niego jest zrodzony i przez którego one wszystkie są Jego dziełem... i przez 

Syna jest sprawowane dzieło Ojca w szabat.  

 

Tak więc w Bogu nie ma odpoczynku, bo nie ma dnia ani godziny, w której by Bóg nie 

działał. Taka jest praca Boga.  

Trzeba jednak zapytać, czy nie ma w Nim odpoczynku?  
 

 Dzieło Boga to dzieło Chrystusa; prawdziwym odpoczynkiem Boga jest 

Chrystus – Bóg, bo wszystko, co jest w Bogu, jest w Nim tak prawdziwe, że przez nie 

Bóg w Nim spoczywa. 



12 
 

"Ślepota serca"  bp G. Ryś:   MOC SŁOWA                                     

- zaprasza we wspólną podróż po Biblii 

 
W Ewangelii według św. Marka zawarty jest epizod, w którym Jezus uzdrawia 

człowieka z uschłą ręką. Rzecz dzieje się w szabat, dlatego przeciwnicy Jezusa śledzą Go, 

"żeby Go oskarżyć" o naruszenie świątecznego spoczynku. Pan każe choremu stanąć na 

środku, a następnie zadaje swym oponentom pytanie: "Co wolno w szabat: Życie ocalić 

czy zabić?" (Mk 3, 4). 

W tekście Ewangelii pytanie to brzmi (ściśle i dosłownie): "Duszę ocalić czy zabić?". 
 

Greckie słowo psyche można tłumaczyć zarówno jako "życie", jak i "dusza";                        

św. Hieronim w Wulgacie wybiera - to znamienne - drugi wariant: animam salvam 

fucere an perdere? 
 

Chce zapewne powiedzieć, że Jezus postrzega dramat chorego człowieka (a także jego 

potrzeby!) w zupełnie innych kategoriach niż otoczenie. Jezus nie tylko widzi jego chorą 

rękę - patrzy o wiele głębiej: w jego duszę.  

Choroba nie dotyka przecież człowieka jedynie w wymiarze somatycznym! Jest także 

wyzwaniem duchowym, nierzadko generuje natrętne pytania, na które najczęściej nie ma 

odpowiedzi, przetrąca nadzieję, kusi do zwątpienia w miłość, dobroć i opatrzność Boga. 
 

To prawda, nie wiemy, w jakim stanie duszy ów chory bohater Ewangelii przyszedł do 

synagogi; wiemy jednak, że zbawienie, które Jezus chciał mu ofiarować - i ostatecznie 

ofiarował! - dotyczyło przede wszystkim wymiaru duchowego. 

Podobnie jak stało się w przypadku uzdrowionego nieco wcześniej paralityka              

(zob. Mk 2, 1-12): Jezus najpierw odpuścił  mu grzechy, a dopiero potem (na dowód 

prawdziwości rozgrzeszenia!) przywrócił mu władzę w mięśniach. 
 

Zanim wszakże dokonało się uzdrowienie, św. Marek - i tylko on (wydarzenie bowiem 

relacjonują wszyscy synoptycy) - zanotował reakcję Jezusa na postawę otoczenia: 

"Spojrzał wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich 

serca" (Mk 3, 5). 
 

Także i w przypadku tego wersetu warto sięgnąć do tekstu oryginalnego. Nie mówi on 

bowiem o "zatwardziałości" serca.  

Marek zna to pojęcie i czasami go używa - również w odniesieniu do apostołów                  

(por. Mk 16, 14); tym razem jednak mówi o "ślepocie serca" (u św. Hieronima:                  

caecitas cordis). 
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Nie chodzi o to, że mają twarde serca i że nie dociera do nich w żaden sposób Boże 

przesłanie; chodzi o to, że nie patrzą sercem! 

 

Sam Jezus - przeciwnie - patrzy sercem, i właśnie dlatego widzi nie 

tylko rękę, lecz i duszę chorego. 
 

Duszy nie można zobaczyć inaczej, jak tylko sercem ... 

 

Oni jednak mają ślepe serca, dlatego nie rozumieją ani owego postawionego na środku 

człowieka, ani Boga, który objawia się właśnie w Jezusie Chrystusie.  

Nie bez powodu św. Paweł życzy Efezjanom:  

                          "Niech Pan da wam światłe oczy serca ..." (Ef 1, 18) 

 

 


