
Mk 2, 18 - 28 

 

(18) Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc 

do Niego i pytali: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a 

Twoi uczniowie nie poszczą?  

(19) Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan 

młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego majką u siebie.  

(20) Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów 

dzień, będą pościć.  

(21) Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania.                        

W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze /część/ ze starego ubrania                  

i robi się gorsze przedarcie.  

(22) Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym 

razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino 

/należy wlewać/ do nowych bukłaków.  

 

(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.  

 

 



 

Sprawa postów i łuskania kłosów w szabat  (Mt 2, 18 - 28) 

 

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.  

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 pytanie uczniów Jana i faryzeuszów skierowane do Jezusa, dlaczego Jego uczniowie 

nie poszczą, On odpowiedział: "[bo] Pan młody jest z nimi" (Mk 2,19). Uczta o której 

była mowa w poprzedniej perykopie (Mk 2,15-17), na zasadzie kontrastu, jest 

odpowiednim punktem odniesienia dla rozważań o poście. 

Grzesznicy, dzięki przebaczeniu Syna Człowieczego, ucztowali i radowali się; 

sprawiedliwi natomiast, zamknięci we wyobrażeniu o własnej sprawiedliwości, pościli               

i byli smutni (Mk 2,8).  

 Spożywanie pokarmu oznacza życie, które jest odpowiedzią człowieka na 

darmową miłość Boga.  

Dlatego grzesznicy uczestniczyli w uczcie. Sprawiedliwi natomiast pościli, gdyż nie 

pojmowali tej miłości. Żyjąc w przekonaniu, że na miłość trzeba zasłużyć, nie rozumieli, 

że jest ona darem. 

 Nasze pojednanie się z Panem jest ucztą weselną. 

 Jest ono radością, o której nikt nie odważyłby się marzyć: w Jezusie celebrowane są 

zaślubiny Boga z ludzkością. On zjednoczył się z nami, abyśmy mogli zjednoczyć się                   

z Nim. Teraz Bóg i człowiek żyją w komunii, stanowiąc jedno ciało i mając jednego 

ducha. 

 Całe Pismo Święte mówi o wielkiej miłości, jaką On nas umiłował               

(Ef 2,4).  

Od pierwszych stronic Księgi Rodzaju, poprzez Proroków i Pieśń nad pieśniami aż do 

Apokalipsy św. Jana Bóg domagał się wyłączności. Uczniem jest ten, kto wypowiada 

swoje "tak".  



Jeśli w przeszłości pościł w oczekiwaniu na Pana Młodego, to teraz cieszy się Jego 

obecnością. Także on zazna "postu" w dniach ucisku, gdy oblubieniec pił będzie z kielicha 

śmierci (Mk 2,20). 

Omawiana perykopa podkreśla absolutną nowość tego, co przynosi Jezus. 

W uczcie z Nim nie można uczestniczyć w szacie starego Prawa, którego przedarcia 

zostaną załatane Dobrą Nowiną (Mk 2,21). Na ucztę wydaną przez Pana da się wejść 

jedynie w nowej szacie Jego miłosierdzia. Kto jeszcze szuka usprawiedliwienia w Prawie, 

ten nie ma nic wspólnego z Chrystusem, wypadł z łaski (Ga 5,4). 

Faktycznie: "Jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem.                      

To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe" (2 Kor 5,17). 

Słowa o tym, że nowego wina nie wlewa się do starych bukłaków (Mk 2,22), 

podkreślają tę samą prawdę. Wino jest znakiem radości i miłości.  

 Na uczcie z Jezusem zostało nam ofiarowane nowe życie: Duch Święty, 

sama miłość Boga obiecana ludziom na ostatnie dni.  

Rozlewa się ona obficie, zapewniając wzrost, nie da się więc zamknąć w starych 

bukłakach. Kamienne serce było starym bukłakiem z powodu litery, która zabija; serce                

z ciała jest nowym bukłakiem przez Ducha, który ożywia (2 Kor 3,6). 

 

 Przeanalizujmy teraz kolejne wersy składające się na perykopę 

podejmującą sprawę postów. 

W Mk 2,18 jest mowa o dwóch grupach zwracających się do Jezusa z pytaniem 

kryjącym zarzut.  

 Do pierwszej należeli uczniowie Jana. Chodzi oczywiście o uczniów Jana 

Chrzciciela. oni swoje zbawienie wiązali z kimś, kto dopiero ma przyjść. Nie 

spostrzegli bowiem, że On już przyszedł. wszyscy nastawieni na przyszłość nie 

dostrzegają teraźniejszości. 

 Do drugiej grupy należeli wspomniani już wcześniej faryzeusze. Dla nich 

zbawienie zapewniało zachowywanie Prawa. O ile uczniowie Jana byli 

nastawieni na przyszłość, o tyle faryzeusze ukierunkowani byli całkowicie na 

przeszłość, na to, co zostało powiedziane. Nie rozpoznali w Jezusie Słowa, 

które żyje. 

 



Post jest aktem religijnym, przez który dajemy wyraz naszej wierze, że życie nie należy 

do nas. Jako stworzenia posiadamy je i jednocześnie nie posiadamy: otrzymujemy je                 

w darze i zgadzamy się na to, że w chwili śmierci będziemy zobowiązani je zwrócić. Przez 

post stwierdzamy również, że człowiek nie jest tylko ciałem potrzebującym pokarmu 

materialnego, ale również duchem wymagającym pokarmu duchowego. 

 W   Mk 2,19   Jezus określa sam siebie mianem pana młodego.  

W Starym Testamencie określenie to związane jest z samym Bogiem Jahwe (por. Oz, 

Pnp, Ez 16). Jak oblubienica bez pana młodego tak człowiek bez Boga pozostaje 

całkowicie sam, pozbawiony swojej tożsamości. Prawdziwym życiem jest miłowanie 

Boga z całego serca i zjednoczenie się z Nim (Pwt 30,20). Jest to cel człowieka, do 

którego został stworzony. Taka też jest prawdziwa godność człowieka, źródło jego bycia 

osobą jedyną, niepowtarzalną, wolną wobec wszystkiego. 

Miłość małżeńska ze swoją wyłącznością, czystością i wiernością aż do końca jest 

wspaniałym obrazem więzi, jaka łączy człowieka z Bogiem. 

 "Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi,  

i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje" 

(Iz 62,5). 

 Dlatego i ty "ogromnie weselisz sie w Panu, dusza twoja raduje się w Bogu 

twoim, bo ciebie przydział w szaty zbawienia" (Iz 61,10). 

Wraz z przyjściem Jezusa spełnia się obietnica dana niewiernej oblubienicy: "Poślubię 

cię sobie na wieki [...], a ty poznasz Pana" (Oz 2,21.22). 

   Nazywając siebie oblubieńcem, Bóg podał 

najpiękniejszą definicję siebie i nas.  

Oblubieniec i oblubienica są dwiema osobami związanymi ze sobą, z których jedna nie 

może istnieć bez drugiej. Ten, który stworzył nas w sposób wolny, kocha nas i prosi: 

"Słuchaj, miłuj mnie z całego swego serca" (Pwt 6,4). 

Jezus w odpowiedzi na zarzut uczniów Jana i faryzeuszów odwołał się do sytuacji 

znanej im z doświadczenia - do wesela. Jego uczestnicy zobowiązani są do radosnego 

ucztowania. A skoro Jezus jest panem młodym, to dla uczniów przebywanie z Nim jest 

jakby weselem. 

W Mk 2,20 mówi, że i dla uczniów nadejdzie czas postu, "kiedy zabiorą im pana 

młodego". Chodzi o Wielki Piątek, który przecież w pewien sposób stale przeżywamy. 

A to dlatego, że radość z Jego obecności - z warunku sine qua non naszego życia - na 

razie jest naszym udziałem jedynie w nadziei. Jej posiadanie nie jest jeszcze definitywne. 



Przychodzi przez krzyż, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, przez które zabrany został 

nam Pan. On uczynił swe życie poszukiwaniem nas; także i my więc, jak oblubienica                 

z Pieśni nad pieśniami, uczyńmy z naszego życia poszukiwanie Pana. 

"Wtedy w ów dzień, będą pościć" (Mk 2,20). Po radości spotkania następuje mozół 

poszukiwania, ciężar codziennego krzyża, niepewność oczekiwania. Gdy On jest z nami, 

wszystko jest łatwe; natomiast gdy się usuwa, życie ukazuje się w całym swoim trudzie: 

"Ukryłeś swoje oblicze, ogarnęła mnie trwoga" (Ps 30,8). 

Jest to jakby post, który mamy praktykować. Nasze życie znajduje się między 

przeszłością i przyszłością; nie jest już życiem oblubienicy poszukującej Go, ale nie jest 

jeszcze ostatecznym uściskiem miłości. Jesteśmy podobni do Marii Magdaleny, która 

rozpoznała Jezusa, ale nie mogła Go jeszcze zatrzymać przy sobie, zanim On nie zakończy 

swojej misji (J 20,17). To stanowi właśnie nasz post, ale nie towarzyszy mu smutek, gdyż 

jesteśmy pewni, że jeśli umieramy z Nim, z Nim także żyć będziemy (2 Tm 2,11). 

Wersy Mk 2,21-22 przynoszą dwa obrazy, które bezpośrednio mają służyć ilustracji 

wcześniej przekazanej prawdy, a pośrednio uświadomić napięcie, jakie występuje między 

starotestamentalnym Prawem a Dobrą Nowiną. 

Obydwa obrazy przedstawiają się jako bezsensowne łączenie starego i nowego. Tak 

więc chodzi w nich przede wszystkim o wskazanie, że łączenie tych dwu rzeczywistości 

nie  powinno mieć miejsca. 

Przykłady są zaczerpnięte z życia codziennego i dobrze ilustrują duchową prawdę                  

o nieprzystawalności dwóch ekonomii zbawienia. "Nikt nie przyszywa łaty z surowego 

sukna do starego ubrania" (Mk 2,21).  Nie niszczy się kawałka całkowicie nowego 

materiału, aby naprawić stare ubranie, ale używa się go do uszycia nowej szaty. 

W języku greckim na oznaczenie łaty, a więc skrawka płótna, którym pokrywa się 

rozdarcie, używa się słowa oznaczającego "pełnię" (pleroma).  

 Wraz z Jezusem przyszła nie jakaś tylko cząstka nowości, ale pełnia nowego 

świata i nowego życia. 

 "Jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem" (2 Kor 5,17). 

Z przyjściem Syna Człowieczego rodzą się nowe niebo i nowa ziemia; mija to, co 

dawne (Iz 65,17), On wszystko czyni nowym (Ap 21,5). 

Dlatego - jak pisze Paweł Apostoł - uczeń ma porzucić dawnego człowieka                              

i przyoblec człowieka nowego (Ef 4,24), przyoblec się w Pana Jezusa Chrystusa                        

(Rz 13,14). 



"W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się 

gorsze przedarcie" (Mk 2,21). Nie wychodzi na dobre łączenie nowego ze starym, Prawa 

i Ewangelii.  

 Ewangelia zawsze niesie ze sobą nowość, która rozsadza zastany świat. 

To, co dawne, odegrało już swoją rolę, teraz musi ustąpić miejsca nowości. 

 

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. 

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. 

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. 



„Twoi uczniowie nie poszczą” (Mk 2,18) 

Nie ograniczaj postu do samego wstrzymywania się od pokarmów. Prawdziwym 

postem jest odejście od zła [...]. Odpuść bliźniemu przykrość ci wyrządzoną, odpuść mu, 

co winien [...]. Mięsa nie jesz, ale zjadasz brata. Od wina się wstrzymujesz, ale nie 

panujesz nad wyuzdaniem (Bazyli Wielki, "Homilie o poście" 1,10). 

"Ujrzałem Pasterza, który mówił: Nie umiecie pościć dla Pana i bezwartościowy jest 

post, który Mu ofiarujecie [...]. Zdaje wam się, że pościcie. Ja cię nauczę na czym polega 

post doskonały w oczach Pana [...]. Pość dla Boga w taki sposób: Nie czyń nic złego                

w swoim życiu, ale służ Panu czystym sercem, przestrzegaj Jego przykazań i postępuj 

według Jego poleceń. Nie dopuszczaj do twego serca żadnych złych pożądań. Zaufaj Bogu 

i wierz, że jeśli to będziesz robił, trwał w bojaźni Pańskiej i powstrzymywał się od 

wszelkiego złego uczynku, będziesz żył dla Boga. A tak postępując, zachowasz post 

wspaniały i miły Panu [...].  

Twój post, jeśli zachowasz przykazania Pana, będzie bardzo piękny [...] W ów dzień, w 

którym pościsz, nie weźmiesz do ust niczego oprócz chleba i wody. Obliczysz natomiast, 

ile byś wydał tego dnia na swoje jedzenie i sumę tę dasz jakiejś wdowie, albo sierocie, 

albo ubogiemu. Jeśli taki post zachowasz, zostanie ci zapisany, a służba w ten sposób 

pełniona będzie piękna, radosna i miła w oczach Pana (Hermas, "Pasterz" 5,54-56). 

 

 

„Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?” (Mk 2, 19) 

Lepiej jest bowiem pić wino z rozwagą niż wodę z przesadą. Popatrz na świętych 

mężów; którzy z rozwagą pili wino, i na ludzi występnych, którzy bez rozwagi pili wodę,  

i nie potępiaj ani nie chwal materii, lecz oceniaj intencję ludzi, którzy dobrze albo źle                 

z niej korzystają.  

Józef pił niegdyś wino w Egipcie i nie zaszkodził tym swemu sercu, lecz raczej umocnił 

swój umysł. Wodę zaś pili Pitagoras, Diogenes i Platon, manichejczycy i cała reszta 

samozwańczych filozofów, a przecież przez brak umiaru popadli w fałszywe mniemania, 

tak że nie poznali Boga i oddawali hołd bożkom. Towarzysze apostoła Piotra kosztowali 

wina, wskutek czego Żydzi obrzucali belgami nawet ich Nauczyciela, Zbawiciela, który 

uczestniczył w ich posiłkach; mówili: "Dlaczego Twoi uczniowie nie poszczą tak, jak 

uczniowie Jana?"  (Palladiusz, "Opowiadanie dla Lausosa" 10-11). 

 



Od momentu, gdy wcielenie naszego Zbawiciela zostało po raz pierwszy zapowiedziane 

patriarchom, zawsze oczekiwali na nie ze łzami i jękiem liczni święci, aż nadeszło. 

Podobnie również, gdy po swoim zmartwychwstaniu Pan wstąpił do nieba, cała nadzieja 

świętych oparta jest na oczekiwaniu Jego powrotu. Gdy bowiem był obecny cieleśnie 

pośród ludzi, nie był to odpowiedni czas na płacz i lament, ponieważ ludzi mieli Go 

cieleśnie i delektowali się Nim duchowo. Panem młodym jest więc Chrystus, panną młodą 

Kościół, a przyjaciółmi Pana Młodego i małżeństwa jest każdy z osobna i wszyscy Jego 

wierzący. Czas małżeństwa to czas, gdy przez tajemnice wcielenia Pan połączył się ze 

swoim Kościołem. 

 Nie przez przypadek więc, ale z powodu łaski mistycznego znaczenia przybył na 

ziemską ceremonię małżeńską na sposób cielesny, ponieważ zstąpił z nieba na ziemię po 

to, aby poślubić Kościół miłością duchową. Małżeńską zaś komnatą było łono dziewiczej 

Rodzicielki, w którym Bóg połączył się z naturą ludzką i z którego wyszedł, aby połączyć 

się z Kościołem jako małżonek (Beda Czcigodny "Homilie do Ewangelii" 1, 14). 

 

 

„Surowe sukno i stare ubrania” (Mk 2,21) 

Dusze niektórych ludzi są jak stare ubrania albo stary bukłak, jeszcze nieodnowione 

wiarą ani nieodmienione łaską Ducha Świętego pozostają nadal słabe i ziemskie. Myślą 

ciągle o sprawach tego życia ziemskiego i podążają za wyobrażeniami tego świata, 

pragnąc chwały, która przemija.  

Gdyby taka dusza przez przypadek usłyszała, że skoro stała się chrześcijaninem, więc 

powinna też jednocześnie stać się więźniem i nałożyć sobie kajdany, z oburzeniem i 

przerażeniem ogłosiłaby głoszone słowo Boże (Jan Chryzostom, "Homilia o poganach" 

16). 

Zachowajmy szatę, w którą przywdział nas Pan, gdy wychodziliśmy ze świętego zdroju 

[z chrztu]. szybko jednak podrze się ona, jeśli nie będą jej odpowiadały nasze czyny. 

Szybko pogryzą ją mole cielesne i zostanie skalana brudem starego człowieka. I dlatego tu 

wzbrania się łączyć nowe ze starym [...]. Zwleczmy stare szaty, aby przyjąć lepsze 

(Ambroży, "Komentarz do Ewangelii św. Łukasza" 4,25). 

 

 

 



„Nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków” (Mk 2,22) 

Podkreślono tu słabość ludzkiego ciała, przyrównanego do skór martwych zwierząt 

[bukłaki wykonywano ze skóry zwierząt]. Obyśmy mogli wypełnić to, co nam dają dobre 

bukłaki, aby zachować otrzymany sakrament. Unikniemy szkody, o ile odnowionym 

bukłakom powierzymy nowe wino. I dlatego te bukłaki powinniśmy zawsze zachować 

pełne. Gdy bowiem pozostają puste, szybko je niszczy robak lub pleśń. Łaska natomiast je 

zachowuje, jeśli tylko są pełne  (Ambroży, "Komentarz do Ewangelii św. Łukasza" 

4,25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mk 2,18 – 28 

nr 13 – 1993 ("Słowo wśród nas") 

 

Pościli zarówno faryzeusze (dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i czwartki), jak                

i uczniowie Jana. Zadano więc Jezusowi pytanie, dlaczego Jego uczniowie nie postępują 

tak samo (Mk 2,18). Post był praktyką powszechnie podejmowaną przez pobożnych ludzi, 

stąd postawienie Jezusowi takiego pytania było rzeczą najzupełniej naturalną. 

Jezus usiłował ukazać pytającym Go ludziom dzieło Boże, które realizowało się na ich 

oczach. Dlatego na ich pytanie odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, 

dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć,  jak długo pana młodego mają 

u siebie” (Mk 2,19).  

Jezus nie przekreślił w ten sposób znaczenia postu. Przeciwnie, powiedział, że kiedy 

zabiorą im pana młodego, „w ów dzień będą pościć” (Mk 2,20). 

 

W ten zawoalowany sposób Jezus uczył, że mesjański oblubieniec, który zakłada 

królestwo Boże, jest wśród nich. Nie jest to zatem czas postu, lecz czas wesela! Jezus 

odniósł do siebie tytuł oblubieńca, pana młodego. Używając tego słowa wskazał On na 

zażyłą, intymną więź łączącą Boga z jego ludem, więź, która stała się udziałem uczniów 

Jezusa. 

Kiedy Jezus mówił o łacie z surowego sukna przyszywanej do starego ubrania i 

młodym winie wlewanym do starych bukłaków (Mk 2,21-22), nie miał zamiaru 

pomniejszać znaczenia tego, co stare, na korzyść  tego co nowe. Wskazał raczej na 

konieczność ochrony nowej łaty i starego ubrania, jak i młodego wina i starych bukłaków.  

 

Ponieważ królestwo Boże weszło na świat, ludzie powinni przyjąć to, co nowe, bez 

odrzucania dzieła, którego Bóg już dokonał w swoim ludzie. 
 

Uczniowie Jezusa stali się uczestnikami nowego czasu, czasu wesela. Nie było więc 

potrzeby przygotowywania się na ten czas przez podejmowanie ofiar i wyrzeczeń. Dla 

nich i dla wszystkich członków Kościoła post służy pomnożeniu radości z czekającej nas 

niebieskiej uczty, która pewnego dnia stanie się naszym udziałem. 

 

„Ojcze miłości, naucz nas przez swego Ducha, że Jezus jest Tym, którego 

posłałeś, aby założył Twoje królestwo. Spraw, abyśmy całym sercem przylgnęli do 

dzieła, którego dokonuje On wśród nas.” 

      

 



46 – 1996 

 Dzień Przebłagania był „Wielkim Postem” liturgii żydowskiej; zachowywanie 

postu w ten dzień było warunkiem przynależności do ludu Bożego (Kpł 23,26-29). 

Pobożni Żydzi pościli w osobistych intencjach także w inne dni. Pościli zarówno 

uczniowie Jana Chrzciciela, jak i faryzeusze (Mk 2,18); ci ostatni czasem nawet dwa razy 

w tygodniu (Łk 18,12). Wielu dziwiło się, dlaczego uczniowie Jezusa nie idą za 

przykładem faryzeuszy. Odpowiadając na ich wątpliwości Jezus porównał swoich uczniów 

do gości weselnych na uczcie, na której On sam jest panem młodym (Mk 2,19). 

W Starym Testamencie obrazy weselne często odnosiły się do obecności Boga wśród 

swego ludu (Iz 54,5;62,4-5). Utożsamiając się z panem młodym, Jezus utożsamiał się z 

figurą Mesjasza i dawał ludziom do zrozumienia, że Bóg jest z nimi. Obecność pana 

młodego była dla Żydów powodem do radości. 

 Tymczasem Jan Chrzciciel wzywał do nawrócenia w kontekście nadchodzącego sądu; 

post zachowywany przez jego uczniów odzwierciedlał to oczekiwanie wyrażone w 

oznakach żałoby i pokuty. Słowa Jezusa o czasie, „kiedy zabiorą im pana młodego” 

(Mk 2,20), są alegorią Jego śmierci, kiedy to ludzie będą pościć na znak żałoby aż do 

czasu Jego powrotu w chwale. 

Przypowieści o nowej łacie na starym ubraniu i o nowym winie wlanym do starych 

bukłaków ilustrują stosunek, jaki zachodzi pomiędzy tym, co Bóg uczynił, aby 

przygotować nadejście Jezusa jako Mesjasza, a nowym porządkiem ustanowionym wraz z 

Jego przyjściem. Pytania ludzi dotyczące postu zdradzały duchowe napięcie pomiędzy 

starym a nowym porządkiem rzeczy. 

 Posługując się przykładem sukna i wina, Jezus chciał, by ludzie zrozumieli                       

 (na przykładzie sukna), że nowe nie powinno zniszczyć tego, co w dawnym 

porządku nadal jest użyteczne, oraz  

 (na przykładzie wina), że aby nie zaprzepaścić nowego porządku, nie 

powinno się go wtłaczać w stare przepisy.  

Połączenie tego, co nowe, z tym, co stare, musi przebiegać w taki sposób, by 

zachować dobro obecne w dawnym porządku i nie utracić dobra nowego. 

„Panie Jezu, Ty jesteś panem młodym, który zaprowadził na ziemi królestwo 

Boże; w Tobie Bóg jest z nami. Spraw, by Twój Duch nauczył nas cenić dobro obecne 

zarówno w dawnym, jak i w nowym porządku tak, byśmy nie odrzucili niczego, co sprzyja 

rozszerzaniu się królestwa Bożego, i w pełni przyjęli nowe życie, które Ty nam dajesz.” 

      



90 – 2000 

Różnica między starym bukłakiem a nowym (te pierwsze mogą mieć nawet 

sto lat!) polega na obecności lub nieobecności oleju w skórze.  

Olej, którym nasączone są nowe skórzane bukłaki, sprawia, że są one elastyczne                    

i rozciągliwe. Kiedy wlewa się do nich nowe wino, ustępują pod jego ciśnieniem. 

Tymczasem stara skóra jest twarda i sztywna – nie daje się jej rozciągnąć. Stare bukłaki 

mogą pęknąć lub nawet wybuchnąć, kiedy wleje się w nie fermentujące wino. 

My, chrześcijanie, jesteśmy podobni do nowych bukłaków. Zostaliśmy namaszczeni 

olejem zbawienia i otrzymaliśmy zdolność odpowiadania na działanie Ducha Świętego. 

Nasze serca uległy przemianie; zostały zmiękczone przez doświadczenie Bożej miłości. 

Mamy zdolność przyjmowania darów Boga, mamy w sobie elastyczność, która czyni nas 

otwartymi na każdą formę działania Ducha Świętego – nawet na to, co po ludzku wydaje 

się niemożliwe. 

Powinniśmy często stawiać sobie pytanie: „Czy jestem <miękki>, podatny na 

działanie Boga? Czy jestem gotów uczynić wszystko, o co prosi mnie Duch Święty?                   

A może stwardniałem i utraciłem swą elastyczność? Czy umiem odpowiadać na wszystko, 

o co prosi Pan, czy też przywarłem do sztywnych schematów? 

Czasem Pan burzy wyobrażenia, jakie mamy o Nim samym i o sposobach Jego 

działania. Jego drogi są inne niż myślimy. Czy jesteśmy gotowi „rozciągnąć się” i przyjąć 

Jego królestwo na Jego warunkach?  

Pomyślmy o Abrahamie: Bóg polecił mu opuścić dom i wyruszyć ku nowej ziemi 

– i Abraham posłuchał.  

Pomyślmy o Maryi: młoda dziewczyna usłyszała, że ma stać się Matką Chrystusa             

i powiedziała Bogu „tak”.  

Pomyślmy o Matce Teresie: gdy Bóg wezwał ją do służby najbiedniejszym, 

porzuciła swe plany i wybrała Jego wolę. Powinniśmy naśladować świętych w ich 

gotowości na przyjęcie tego, co nowe. Bądźmy więc gotowi „rozciągnąć się” na 

podobieństwo nowych bukłaków i przyjmijmy do swych serc Boże wezwanie. 

„Duchu Święty, napełnij moje serce. Pomóż mi rozpoznać Twoją wolę. 

Spraw, abym zawsze pozostał otwarty na wszystkie Twe natchnienia i przyjął 

wszystko, co pochodzi od Ciebie.” 

     

 



91 – 2000 

Weselom zawsze towarzyszy radość. Kiedy przyjaciele i członkowie rodziny 

otrzymują zaproszenie na ślub, tak organizują swój czas, by móc przybyć na uroczystość. 

Kiedy podczas ceremonii zaślubin panna młoda oczekuje przybycia swego oblubieńca  - a 

tak właśnie bywało w czasach Jezusa – wszyscy przyłączają się do tego radosnego 

oczekiwania. Chrystus porównuje swa obecność wśród ludzi do obecności oblubieńca 

wśród gości weselnych i wyjaśnia, że czas, kiedy jest z ludźmi, jest czasem radości, a nie 

postu i smutku. W czasie wesela post byłby czymś niestosownym! 

Wychodząc od sprawy postu, Jezus prowadzi swą myśl dalej. Tłumaczy uczniom, że 

Jego obecność zmienia wszystko: „Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do 

starego ubrania… Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków”               

(Mk 2,21-22). 

 Obecność Chrystusa nie pasuje do „sztywnych” serc, jak stare, sztywne bukłaki nie są 

odpowiednie dla młodego wina. Nasze dawne postawy i przyzwyczajenia nie dadzą się 

pogodzić z nowym życiem, dlatego stare musi zostać zastąpione przez nowe. 

 Jezus posyła Ducha Świętego, aby odnowić nasze serca i przygotować 

je na przyjęcie nowego życia. 

 Duch Święty nie przestaje działać zmiękczając i zmieniając skórę winnych bukłaków 

naszego starego życia. Każde jego działanie – objawianie nam Bożej miłości czy 

ukazywanie nam naszych grzechów, za które musimy pokutować – ma uczynić nasze serca 

miejscem odpowiednim na mieszkanie dla naszego Pana i Boga. 

Przyzywajmy Ducha Świętego. 

Prośmy, aby ukazał nam to wszystko, co odsuwa nas od Jezusa. Nie dajmy się oszukać 

tym, którzy wmawiają nam, ze Bóg jest daleko od nas i że nie możemy Mu w pełni zaufać.  

Zaprośmy Jezusa do naszych serc. On zamieszka w nas, a wówczas rozradujemy się z 

tego, że jest z nami Jezus Chrystus – Boski Oblubieniec. 

„Przyjdź, Duchu Święty, i uczyń moje serce mieszkaniem dla Jezusa. 

Spraw, abym radował się zawsze z Jego obecności, a kiedyś został zaliczony do 

grona uczestników uczty niebieskiej.” 

      

 

 



134 – 2004 

"Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania". (Mk 2,21) 

Dziewiętnastoletnia Anka uważała się za osobę głęboko wierzącą. Chodziła przecież 

do kościoła, interesowała się literaturą religijną, czasem zaglądała nawet do Pisma 

świętego. Jednak po wyjeździe na studia do innego miasta odkryła, że jej wiara i zasady 

moralne nie wytrzymują próby życia w akademiku. Choć regularnie przystępowała do 

spowiedzi, widziała, że coraz bardziej pogrąża się w grzechu. Jej dobre postanowienia 

jakby nie przystawały do rzeczywistości i już po kilku dniach kończyły się fiaskiem. 

Kiedy była na najlepszej drodze do odrzucenia wiary, która ewidentnie „nie działała” 

w jej codziennym życiu, stanęła przed nią możliwość wyjazdu na rekolekcje 

ewangelizacyjne. Zgodziła się – głównie ze względu na interesujące towarzystwo. Tam 

jednak upomniał się o nią sam Bóg. 

„Zobaczyłam ludzi – opowiada Anka – którzy otwarcie dzielili się swoją wiarą. Było 

to dla mnie szokiem. Przecież ja też byłam wierząca! Ale oni mówili o Jezusie tak, jak 

gdyby siedział z nimi w jednym pokoju, jakby był kimś żywym, z Kim można 

porozmawiać. Zrozumiałam, że oni mają coś, czego mi brakuje i bardzo tego zapragnęłam.  

Kiedy jednak powiedziano mi, że chodzi o to, by wypuścić z rąk ster własnego życia i 

przekazać go Jezusowi, sparaliżował mnie lęk. Widziałam, że o własnych siłach nie daję 

sobie rady, ale wiedziałam też, że jeśli przekażę ster Jezusowi, to już absolutnie na serio i 

muszę być gotowa dosłownie na wszystko. Kiedy wreszcie skulona wewnętrznie 

wypowiedziałam swoje „tak”, stało się coś niebywałego. Cały lęk w jednej chwili ustąpił 

miejsca nieprawdopodobnej radości – ze zdziwieniem słuchałam słów modlitwy, które 

płynęły potokiem z moich ust. Miałam pewność, że z Nim mogę wszystko. I rzeczywiście, 

po powrocie z akademika znalazłam wierzących przyjaciół, zaczęłam prowadzić zupełnie 

nowe życie, a nawet sama zostałam animatorką na podobnych rekolekcjach.” 

Anka przekonała się sama na sobie, że nie da się naszyć „łaty” moralności 

chrześcijańskiej na „stare ubranie” czysto tradycyjnej religijności.  

Kiedy jednak wyrzekając się własnych planów pozwalamy Bogu przejąć kontrolę nad 

swoim zżyciem, odkrywamy, że „zachowało się i wino, i bukłaki” – że On nie tylko 

niczego nam nie odbiera, ale obdarza nowym życiem, którego smak przewyższa wszystko, 

co znaliśmy dotychczas. 

„Panie Jezu, pomóż mi zrozumieć, czego brakuje mojej wierze.                            

Pomóż mi bez lęku oddać Tobie całe moje życie, abyś mógł mnie prowadzić, 

kształtować i umacniać.” 



145 – 2005 

"Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków". (Mk 2,22) 

Ile już razy słysząc ten fragment myślałeś sobie: „Musze pozbyć się starych bukłaków. 

Muszę nawrócić się i zmienić swoje życie”? Choć jest to dość naturalna i słuszna reakcja, 

to jednak tylko połowicznie oddaje to, co mówi tu do nas Jezus. Tak często czytając Pismo 

święte koncentrujemy się na tym, co my powinniśmy zrobić.  

Dzisiejszy fragment przekazuje nam jednak przede wszystkim prawdę o tym, co Bóg 

pragnie w nas uczynić. On chce napełnić nas nowym winem! Chce dać nam nową energię 

i entuzjazm – jeśli tylko my zechcemy je przyjąć. 

W Piśmie świętym obraz „nowego wina” pojawia się tam, gdzie jest mowa o nowej 

erze zapoczątkowanej objawieniem się Mesjasza Pańskiego. 

 „Oto nadejdą dni” – zwiastuje prorok Amos – „gdy… z gór moszcz spływać 

będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą nim opływać” (Am 9,13).  

 Przemawiając w imieniu Pana, prorok Joel głosi: „Oto Ja wam posyłam zboże               

i moszcz, i oliwę, i nasyćcie się nimi, i nie wydam was więcej na 

pohańbienie między poganami” (Jl 2,19).  

 Wreszcie, podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus czyni wino znakiem Nowego 

Przymierza przypieczętowanego Jego własną krwią (por. Łk 22,20). 

„Nowe wino”, ofiarowane nam przez Jezusa, to nie tylko krople spływające z gór                 

i pagórków. Spływa ono codziennie z otchłani niebieskich z siłą wodospadu, niosąc Bożą 

moc uzdrowienia i uwolnienia oraz wprowadzając nas w obecność samego Boga. 

Podobnie jak ziemskie wino rozwesela serce człowieka (por. Za 10,7), tak i nowe wino 

Chrystusa może napełnić nas szczęściem i radością, dać nam wolność i życie. Przekonuje 

nas, że jesteśmy nowym stworzeniem – jak nowy bukłak. Obiecuje, że możemy iść przez 

ten świat nie wstrzymywani przez stare bukłaki życia pogrążonego w ciemności. I jest to 

naprawdę dobra nowina! 

 

„Panie Jezu, pragnę przyjąć Twoje nowe wino.                                      

Przyjdź, napełnij mnie po brzegi i pozwól mi skosztować Twojej dobroci.” 

     

 

 



189 – 2009 

 

"Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, 

będą pościć". (Mk 2,20) 

Po co mamy pościć? Aby opłakiwać fakt, że Jezusa nie ma już wśród nas?  

Nie, gdyż post nie ma być oznaką smutku, lecz gotowości. Jezus chce, abyśmy 

przygotowywali się na ,,ucztę Godów Baranka" (Ap 19,9), która jest symbolem 

wiecznego szczęścia. A nikt rozsądnie myślący nie najada się przed ucztą!  

Wszyscy mamy w sobie głód duchowy. Psalmista modlił się: ,,Boże, Ty Boże mój. 

Ciebie szukam: Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia 

zeschła, spragniona, bez wody'' (Ps 63,2).  

Zostaliśmy stworzeni dla Boga, jednak nasze życie jest często pochłonięte tak wieloma 

sprawami, że trudno nam odnaleźć w sobie tę tęsknotę. W rzeczywistości korzeniem 

wszystkich naszych problemów jest pycha, która każe nam stawiać nasze ego - i wszystko, 

co mu przynosi gratyfikację  - w miejsce prawdziwego szczęścia, jakim jest poznanie 

Boga i służenie Mu. 

Celem postu nie jest niszczenie ciała, lecz opanowanie go, aby móc głębiej zapragnąć 

nowego wina, które Bóg pragnie w nas wlewać (por. Mk 2,22). Post sam w sobie nie czyni 

nas lepszymi, ale pomaga nam uświadomić sobie, jak bardzo potrzebujemy Boga -                      

i umacnia naszą wdzięczność za wszystkie łaski, których On nam udziela. 

Czy nie powinieneś dziś podjąć jakiegoś postu? Nie musi to być post od pokarmu. 

Może widzisz u siebie jakiś nawyk, sposób myślenia czy reagowania, który utrudnia ci 

doświadczanie Bożej obecności? Może to być rzecz drobna, na przykład jakiś program 

telewizyjny, z którego nie umiesz zrezygnować, choć nie koniecznie wychodzi ci na dobre. 

A może coś poważniejszego, jak zwyczaj skupiania się na tym co w innych najgorsze, 

zamiast szukać w nich dobra.  

Cokolwiek by to było, módl się o siłę wyrzeczenia się tego na najbliższe dwadzieścia 

cztery godziny.  

 Pamiętaj, że wielkie zmiany dokonywane przez Pana w twoim życiu często 

rozpoczynają się od całkiem drobnych kroków! 

,,Panie, chcę być bliżej Ciebie i coraz głębiej doświadczać Twojej miłości.  

Pomóż mi żyć w umiarkowaniu i zaparciu się siebie przez wzgląd na Twoją 

chwałę.'' 



200 – 2010 

"Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi 

uczniowie nie poszczą?" (Mk 2,18) 

Rozpoczynamy dziś doroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan i dzisiejsza 

Ewangelia bardzo dobrze wpisuje się w tę naszą intencję. Jezus pragnął ukazać ludziom, 

że dokonuje czegoś zupełnie nowego i fascynującego, choć może niekoniecznie 

odpowiadającego oczekiwaniom pobożnych Żydów. Z pewnością wielu zastanawiało się, 

kim jest ten samozwańczy nauczyciel, który narusza dotychczasowe status quo. Jezus 

jednak niewzruszenie kontynuował swoją misję, głosząc Dobrą Nowinę, uzdrawiając 

chorych i uwalniając nękanych przez złe duchy. 

Zrywając z praktyką rygorystycznych postów praktykowanych przez bardziej 

gorliwych Żydów, Jezus nie miał zamiaru nikogo denerwować. Ukazywał natomiast, 

jakim powinno być życie ludzi teraz, gdy pojawił się On, „Pan Młody”, by zaprowadzić 

wśród nich królestwo Boże. Trzeba przyznać, że zarzucenie polegania na tradycyjnych 

praktykach, takich jak post, wydawało się ryzykowne. 

Wielu wolało trzymać się „bezpiecznej”, odziedziczonej po przodkach drogi, niż 

wkraczać na nieprzetarte szlaki pogłębionej wiary i bliższej relacji z Bogiem. 

Także dziś Bóg dokonuje czegoś nowego w Ciele Chrystusa – przyciąga do siebie 

podzielone Kościoły, pomagając im przezwyciężać bolesne, wiekowe podziały                           

i uprzedzenia. Katolicy, luteranie i metodyści dochodzą do porozumienia w kwestii 

„usprawiedliwienia przez wiarę”. Prawosławni i katolicy zaczynają prowadzić dialog na 

temat Eucharystii i roli papieża. Katolicy i ewangelicy, przezwyciężając wzajemną 

podejrzliwość, współpracują w promowaniu cywilizacji życia. Tak wiele zmieniło się w 

ciągu ostatnich dziesięcioleci, a Bóg zaprasza nas wszystkich do uznania tych zmian za 

część Jego doskonałego planu. 

Jako członkowie rozdartego Ciała Chrystusa, wciąż nie zgadzamy się ze sobą w takich 

kwestiach, jak prymat papieski, rola Maryi czy istota Eucharystii. Jednak o wiele więcej 

jest kwestii, w których się zgadzamy: wspólna wiara w Trójjedynego, miłującego Boga; 

zbawcza moc Chrystusa; dar Ducha Świętego; wezwanie do nawrócenia i chrztu oraz 

obietnica nieba dla tych, którzy wierzą. Zamiast więc skupiać się na tym, co nas 

dzieli, skupmy się na tym, co nas łączy. 

Przez cały ten tydzień, w którym członkowie różnych Kościołów modlą się wspólnie, 

prośmy Pana, aby kruszył nasze serca i otwierał nas na wciąż nowe poruszenia Ducha 

Świętego. 

„Panie, spraw, abyśmy byli jedno!” 



nr 13 – 1993 

Faryzeusze śledzili Jezusa i Jego uczniów, by zobaczyć, czy nie łamie On Prawa w 

dniu szabatu. Zauważyli, że kiedy uczniowie Jezusa przechodzili wśród zbóż, zaczęli po 

drodze zrywać kłosy. Był to dla nich pretekst, by oskarżyć Jezusa o łamanie prawa 

żydowskiego zakazującego w szabat tego rodzaju pracy (Wj 34,21). Odpierając ich zarzut 

Jezus przypomniał im sytuację, w której głodny król Dawid i jego towarzysze złamali 

Prawo (1Sm 21,2-7). 

Jezus wykazał, że legalistyczne żądania Prawa należy interpretować  w perspektywie 

tego, że szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu (Mk 2,27). 

Wykorzystał On tę sytuację dla potwierdzenia swej władzy i Boskości, mówiąc:                          

„Syn Człowieczy jest panem szabatu” (Mk 2,28).  

Tytuł „Syn Człowieczy” (zaczerpnięty z Dn 7,13) oznaczał Mesjasza, oczekiwanego 

odkupiciela Izraela. 

Odkupiciel z Księgi proroka Daniela miał władzę, potęgę i chwałę; nie dotykały go 

cierpienia ani śmierć. Użyty przez Marka tytuł „Syn Człowieczy” nabrał jeszcze 

szerszego znaczenia, wskazując na środki, za pomocą których Jezus miał wybawi swój 

lud, a więc na Jego cierpienie i śmierć na krzyżu. Jezus zaczął nauczać, że                                  

Syn Człowieczy będzie musiał wiele wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, 

arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że będzie zabity i że po trzech dniach 

zmartwychwstanie (Mk 8,31). 

 Co Jezus miał na myśli, mówiąc: „Syn Człowieczy jest panem szabatu?”  

Chciał powiedzieć, że jest Tym, któremu podlega wszystko, ponieważ Syn 

Człowieczy zwycięży złego ducha i przywróci rządy Boga. Kiedy coraz pełniej objawia 

się nam treść Dobrej Nowiny, wtedy zaczynamy rozumieć, że nasze wieczne 

przeznaczenie jest uzależnione od tego, czy przyjmiemy, czy też odrzucimy panowanie 

Chrystusa. 

Faryzeusze odrzucili Jezusa. Dana jest nam ta sama wolność: może my Go odrzucić 

albo przyjąć. Przyjęcie Jezusa musi znaleźć swe odzwierciedlenie w sposobie naszego 

życia.  

Nasz stosunek do ludzi (współmałżonka, naszych dzieci, kolegów z pracy), nasze 

postawy i zachowania powinny wyrażać nasza wiarę w to, że Syn Człowieczy jest panem 

wszystkiego. 

„Ojcze, niech twój Duch obdarzy mnie oczyma wiary. Udziel mi swej łaski, 

bym uznał w Jezusie mego Pana.” 



68 – 1998 

Dzieci nie zawsze są w stanie rozpoznawać własne potrzeby. Rodzice jednak wiedzą, 

że dziecku chce się spać, gdy jest rozkapryszone, skłonne do płaczu i na wszystko reaguje 

buntem. Czasem także my, dzieci Boże, nie rozpoznajemy własnej potrzeby 

odpoczynku, zaleconego nam przez naszego Ojca w niebie. Może się nam 

wydawać, że mamy jasny umysł i mnóstwo energii, gdy w rzeczywistości tracimy coś 

bardzo ważnego, zaniedbując konieczność odpoczynku w Jego obecności. 

Podobnie jak faryzeusze często nie rozumieli sedna sprawy, trzymając się z uporem 

swojego jurydycznego sposobu myślenia, tak i my możemy w ograniczony sposób 

pojmować odpoczynek, do jakiego zaprasza nas Bóg. Nasze przestrzeganie szabatu 

sprowadza się wówczas do zachowywania dnia wolnego od pracy, podczas gdy Bóg chce, 

abyśmy wykorzystali go jako okazję do przebywania w Jego obecności. 

Bóg pragnie w owym dniu odpoczynku obdarzyć nas czymś, co przekracza nasze 

oczekiwania. Odpoczynek szabatu nie oznacza jedynie powstrzymania się od 

wykonywania swoich codziennych zajęć przez posłuszeństwo Bożym przykazaniom. 

Pełnego odpoczynku szabatu doświadczamy wówczas, gdy otwieramy się na miłość i 

łaskę, którymi chce nas hojnie obdarzać Jezus. Oto prawdziwy duch prawa; oto 

odpoczynek, do jakiego Jezus zaprasza swoich uczniów.  

 W tym dniu Bóg czeka, abyśmy zbliżyli się i doświadczyli pełniejszej komunii z 

Nim samym – oddając Mu chwałę, słuchając Jego słowa i odkrywając, kim 

jesteśmy dla Niego.  

O takim właśnie odpoczynku mówi psalmista: „Pan jest moim pasterzem, nie brak 

mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, 

gdzie mogę odpocząć” (Ps 23,1-3). 

Trudno jest nam zrozumieć, że modlitwa jest czasem, w którym sam Bóg chce 

nam usługiwać. Wydaje się nam, że odpoczynek szabatu polega na zachowywaniu 

Bożych nakazów, podczas gdy prawdziwym celem szabatu jest przebywanie                         

z Jezusem.  

Problemem faryzeuszy było to, że zbytnio ufali własnemu rozumieniu szabatu                       

i dlatego nie rozpoznali nowego życia, które Jezus przyszedł im dać. Nie tylko sami 

zarzucali Jezusowi błędy, ale także przeszkadzali innym doświadczać Jego odpoczynku. 

„Panie Jezu, pragniemy doświadczyć odpoczynku szabatu w sposób, jakiego dla 

nas pragniesz. Spraw, abyśmy potrafili otworzyć się na wszystkie dary, które Ty chcesz 

nam dać. Naucz nas przyjmować życie i pokrzepienie płynące od Ciebie, zarówno gdy 

pracujemy, jak i gdy odpoczywamy.” 



91 – 2000 

"To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu". 

(Mk 2,27) 

W każdy dzień Pański wspominamy dzieło naszego odkupienia i dziękujemy Bogu za 

dar nowego stworzenia, jakie stało się naszym udziałem przez śmierć i zmartwychwstanie 

Jezusa.  

Świętujemy ten dzień na wzór samego Boga, czytamy bowiem, że w siódmym dniu 

Bóg „odpoczął po całej swej pracy” (Rdz 2,3), i polecił, aby dzień szabatu był dla nas 

dniem świętym (Wj 20,8-11). 

 Jan Paweł II w swym liście apostolskim o świętowaniu niedzieli 

pisał: 

 „Chciałbym z mocą wezwać wszystkich do ponownego odkrycia niedzieli: Nie 

lękajcie się ofiarować waszego czasu Chrystusowi!...On jest tym, który zna tajemnicę 

czasu i tajemnicę wieczności i ofiarowuje nam <swój dzień> jako zawsze nowy dar 

swojej miłości… czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym.  

Ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym 

relacjom z innymi i naszemu życiu”. 

Święcenie szabatu oznacza coś więcej niż samo tylko wypełnienie obowiązku 

uczestnictwa we mszy świętej i powstrzymanie się od pracy. To szczególny dzień, w 

którym Bóg pragnie obdarzać nas swoją miłością i odnawiać nasze serca.  

Zachowywanie dnia Pańskiego daje nam sposobność oderwania się od codziennych 

trosk, jakimi wypełniony jest każdy tydzień naszego życia, i radowania się czasem 

spędzanym wspólnie z rodziną. Niedziela pozwala nam wyciszyć serca przed Panem i 

wsłuchać się w natchnienia Ducha Świętego. 

Dzień Pański nie został ustanowiony dla samego tylko odpoczynku, ale także do 

odnowienia i umocnienia naszej braterskiej miłości. Jezus ogłosił, że szabat jest po to, aby 

czynić w nim dobro i ratować życie (Mk 3,4). Niedziela daje nam możliwość odwiedzenia 

ludzi chorych i starych, dzielenia stołu z przyjaciółmi i rodziną, rozmowy z tymi, którzy 

przeżywają trudne chwile, poświęcenia czasu na przebywanie z dziećmi. 

 

„Ty, Panie, stworzyłeś ten dzień. Obdarzaj w nim wszystkich ludzi swoim 

pokojem. Spraw, abyśmy w Tobie znaleźli prawdziwy odpoczynek!” 

     


