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XXII Niedziela zwykła  2   IX   2018 
 

(Mk 7,1-8a.14-15.21-23):  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z 

Jerozolimy. (2) I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek 

nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. (3) Faryzeusze bowiem, i w ogóle 

Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, 

rozluźniając pięść. (4) I /gdy wrócą/ z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. 

Jest jeszcze wiele innych /zwyczajów/, które przejęli i których przestrzegają, jak 

obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. (5) Zapytali Go więc 

faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według 

tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? (6) Odpowiedział im: Słusznie 

prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci 

Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. (7) Ale czci Mnie 

na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. (8) Uchyliliście przykazanie 

Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie obmywania dzbanków  

i kubków.  

 

 (14)Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, 

wszyscy, i zrozumiejcie! (15) Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co 

mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni 

człowieka nieczystym.  

 

(20) I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go 

nieczystym.      (21) Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe 

myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, (22) cudzołóstwa, chciwość, 

przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, 

głupota. (23) Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka 

nieczystym. 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 Św. Beda Wielebny 

 

Brud i czystość serca i ciała 
 

  
 „Zebrali się u Niego faryzeusze i uczeni w Piśmie, którzy przybyli z 

Jerozolimy. A gdy zauważyli, że niektórzy z uczniów jedli chleb nieczystymi, 

to znaczy nieumytymi rękoma, ganili ich” (Mk 7, 1nn). 
 

 O jakże prawdziwe jest to wyznanie Pańskie skierowane do Ojca: „Zakryłeś to przed 

mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś maluczkim” (Mt 11, 25). Ludzie z ziemi Genezaret, 

którzy zdawali się być mniej uczeni, nie tylko że sami przychodzą, lecz jeszcze 

przyprowadzają swoich chorych, co więcej, niosą ich do Pana, aby przynajmniej mogli 

dotknąć rąbka szat Jego; osiągają przeto natychmiast zapłatę upragnionego uzdrowienia.  

A przeciwnie, faryzeusze i uczeni w Piśmie Świętym, którzy powinni byli być 

nauczycielami ludzi, zbierają się do Pana, ale nie po to, aby słuchać słów Jego lub też szukać 

uleczenia, ale dla wywoływania utarczek słownych, i ganią za nieumyte ręce spełniających 

czyny, w których nie można znaleźć śladu brudu czy nieczystości. Oni, zaiste, powinni ganić 

samych siebie; wprawdzie mieli oni ręce umyte wodą, natomiast sumienia ich były zbrukane 

zazdrością. 
 

 „Faryzeusze bowiem i wszyscy Żydzi, trzymając się tradycji przodków nie 

jedzą, o ile przedtem nie umyli rąk; i wróciwszy z rynku nie jedzą, o ile 

przedtem nie umyli rąk”.  
 

Jest to ludzka tradycja pełna przesądu, aby dopiero co umywszy się, aby jeść chleb, ciągle 

się obmywać, a jeść po powrocie z rynku dopiero po obmyciu się. 

  

Ale konieczny jest wykład prawdy: żąda ona, aby pragnący uczestniczyć w Chlebie 

życia, który z niebios zstąpił, często oczyszczali swoje postępowanie kąpielą jałmużny, łez 

i innych czynów sprawiedliwych czystym sercem oraz ciałem mogli uczestniczyć w 

niebiańskich tajemnicach.  

 

Konieczną jest rzeczą, aby zbrudzeni codziennymi niegodziwościami oczyścili się, a przez 

często powtarzane dobre myśli i uczynki zakosztowali uczty wewnętrznego oczyszczenia. 

 

Ale faryzeusze przyjmowali cieleśnie duchowe słowa Proroków dotyczące karcenia serca i 

uczynków: „Umyjcie się – mówili – bądźcie oczyszczeni, oczyśćcie się ci, którzy nosicie 
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naczynia Pańskie” (Iz 55, 11). I zachowywali te słowa, obmywając jedynie ciała. Jak długo 

faryzeusze i Żydzi pogardzają obmywaniem się w źródle Zbawiciela, na próżno myją ręce i 

myją się, powróciwszy z rynku.  

Próżne są wszystkie obmywania naczyń, jeśli zaniedbuje się zmycia brudów swych serc i 

ciał. Jest bowiem rzeczą pewną, że zarówno Mojżesz, jak i Prorocy, którzy z jakiejkolwiek 

przyczyny nakazywali, aby naczynia ludu były obmywane wodą, oczyszczane ogniem lub 

uświęcane olejem, nie czynili tego dla oczyszczenia rzeczy materialnych, lecz raczej polecali 

to dla poskromienia i uświęcenia czynów oraz dla zbawienia dusz. 

 

 
 

 Św. Ireneusz 

 

Prawo i miłość 

 

 

Od Ojca przyniósł Jezus wolność tym, którzy służą Mu uczciwie, chętnym duchem oraz 

całym sercem. Tym zaś, którzy Nim pogardzają i nie są poddani Bogu, lecz aby się pokazać 

przed ludźmi, uprawiają zewnętrzne obmycia – a zostały one dane jako figura tego, co 

przyszłe, bo Prawo dawało jakoby zarys cienia, określając rzeczy wieczne czasowymi, a 

niebiańskie ziemskimi – udając, że zachowują więcej niż to, co zostało nakazane, będąc 

jakby gorliwszymi od samego Boga, podczas gdy wewnątrz są pełni hipokryzji, chciwości i 

wszelkiej złośliwości, tym to właśnie przyniósł wieczną zgubę, odcinając ich od życia. 

 

Tradycja ich przodków, którą udawali, że zachowują jako prawo, była przeciwna Prawu 

danemu przez Mojżesza. Dlatego mówił Izajasz: „Kramarze ich mieszają wino z wodą”                  

(Iz 1, 22), pokazując, że przodkowie ich mieszali rozwodnioną tradycję z surowym Prawem 

Bożym, to jest, dorzucając prawo cudzołożne i przeciwne Prawu, jak to zresztą wykazał Pan, 

gdy do nich mówił: „Czemu wykraczacie przeciw ustawie Bożej ze względu na wasze 

podanie?” (Mt 15, 3).  

Nie tylko przez niegodziwość pogwałcili Prawo Boże, mieszając wodę do wina, lecz co 

więcej, ustanowili prawo, które aż dotąd nazywa się prawem faryzejskim. W nim coś odjęli 

od Prawa, coś dodali, coś wytłumaczyli, jak chcieli. Tego prawa używają szczególnie ich 

nauczyciele. Dla ochrony tych praw nie chcieli się poddać Prawu Bożemu, które ich 

przygotowywało na przyjście Chrystusa, lecz zarzucali Panu, że leczy w szabat, czego – jak 

już powiedzieliśmy – Prawo nie zabraniało; a obrzezanie, którego dokonywano także w 

szabat, było jakimś sposobem leczenia; siebie samych jednak nie oskarżali, gdy na podstawie 

tradycji i wspomnianego prawa faryzejskiego przekraczali nakazy Boże, opuszczając jednak 

to, co jest najważniejsze w Prawie: miłość względem Boga.  
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A to jest najważniejsze przykazanie. Za nim idzie drugie: miłość bliźniego. Pan pouczył, 

że na tych dwóch przykazaniach zawisło Ewangelia całe Prawo i Prorocy. I On sam nie 

przyniósł jakiegoś większego przykazania, lecz to właśnie odnowił, nakazując swoim 

uczniom miłować Boga z całego serca, bliźniego zaś jak siebie samego...  

Paweł tedy mówi: „Wypełnieniem Prawa jest miłość” (Rz 13, 10), a gdy wszystko 

zniknie, pozostanie wiara, nadzieja i miłość; ale największa z nich jest miłość. I poznanie bez 

miłości nie ma znaczenia, ani zrozumienie tajemnic, ani wiara czy proroctwa, lecz wszystkie 

one są próżne i puste bez miłości. Miłość natomiast sprawia, że człowiek staje się 

doskonałym, a ten, kto Boga miłuje, jest człowiekiem doskonałym w tym i w przyszłym 

wieku, bo nigdy nie przestaniemy miłować Boga, a im więcej Go będziemy widzieć, tym 

więcej Go będziemy miłować... 

 

 „Na stolicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Wszystko tedy, 

cokolwiek by wam powiedzieli, zachowujcie i czyńcie, ale według postępków 

ich nie postępujcie: mówią bowiem, a nie czynią. Bo wiążą ciężkie i nieznośne 

brzemiona, nakładają na karki ludzkie, a palcem swym ich nie chcą ruszyć” 

(Mt 23, 2–4). 

 Nie oskarża więc Prawa nadanego przez Mojżesza, do którego wykonywania zachęcał, 

póki stała Jerozolima, lecz oskarżał ich, że wypowiadali wprawdzie słowa Pana, sami 

natomiast nie posiadali miłości dlatego stali się niesprawiedliwi względem Boga i względem 

bliźnich. 

O tym już mówił Izajasz: „Lud ten czci Mnie wargami, natomiast ich serce dalekie jest 

ode Mnie: czczą Mnie na próżno, ucząc nauk i nakazów ludzkich” (Iz 29, 13). To nie 

Prawo dane przez Mojżesza nazywa nakazami ludzkimi, lecz tradycje, które wymyślili ich 

ojcowie, a domagając się ich spełnienia, gwałcili Prawo Boże, i dlatego nie byli posłuszni 

Jego słowu. 

 
 

 Św. Ambroży 

 

Obowiązki względem rodziców 

 

 

Istnieje jednak cześć, która polega nie tylko na odnoszeniu się z szacunkiem, ale i na 

dawaniu. „Szanuj wdowy, które naprawdę są wdowami” (1 Tm 5, 3), bo czcić, to znaczy 

odnosić się z szacunkiem z powodu czyichś zasług. 

 

Utrzymuj ojca swego, utrzymuj matkę.  
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A jeśli nawet będziesz utrzymywał matkę, to jeszcze nie zwróciłeś za ból, za cierpienia, 

które dla ciebie znosiła, nie zwróciłeś za oddanie, z jakim cię nosiła, nie zwróciłeś za 

pokarm, który ci dawała z serdecznym uczuciem dobroci, kiedy ssałeś jej piersi, nie 

zwróciłeś jej za głód, jaki ona dla ciebie znosiła, bacząc, by nie jeść czegoś, co by ci mogło 

zaszkodzić, by nie napić się czegoś, co mogłoby zaszkodzić mleku. Ona dla ciebie pościła, 

ona dla ciebie jadła, ona dla ciebie nie przyjmowała pokarmu, na który miała ochotę, 

spożywała natomiast taki, który jej nie smakował, dla ciebie czuwała, dla ciebie płakała, a ty 

pozwalasz teraz, aby cierpiała niedostatek? O synu, jak srogi sobie gotujesz sąd, gdy nie 

utrzymujesz rodziców! Tej jesteś winny to, co masz, której zawdzięczasz to, że istniejesz... 

 

A ty co odpowiesz? Że dasz innym? A jeśli oni tobie odpowiedzą: Idź i najpierw utrzymaj 

swoją matkę? Bo choć oni są ubodzy, to jednak nie szukają bezbożnej darowizny. Czy nie 

słyszysz, co wyżej powiedziano, że ów bogacz leżał odziany w drogie szaty z lnu i purpury, a 

odpadki z jego stołu zbierał Łazarz? I on ponosi wieczystą karę, bo nie dał pożywienia 

biednemu. Jeśli jest rzeczą poważną nie dawać obcym, o ileż poważniejszą jest wyłączyć 

rodziców? 

Ale powiesz, że to, co miałeś dać rodzicom, wolisz dać Kościołowi. Bóg nie żąda darów 

za cenę głodu rodziców. I dlatego gdy Żydzi ganili Pana, że Jego uczniowie nie myją rąk, 

odpowiedział Pan: „Ktokolwiek powiedziałby: «Ofiarą [na świątynię] jest, cokolwiek 

tobie się ode mnie należy», nie czci ojca czy matki” (Mt 15, 5). 

 
   

 Św. Chromacjusz z Akwilei 

 

Brud i czystość serca i ciała 

 

Bóg nie pyta człowieka, czy myje ręce przed jedzeniem, czy nie, ale o to, czy ma serce 

obmyte z brudu grzechów i czyste sumienie. Bo zaiste, na co przyda się myć ręce, a mieć 

skalane sumienie?  

I dlatego też uczniowie Pańscy, którzy dawali pierwszeństwo obmyciu serca oraz 

czystemu i nieskazitelnemu sumieniu, nie bardzo troszczyli się o mycie rąk, które wraz z 

całym ciałem raz na zawsze obmyli w chrzcie, jak mówi Pan do Piotra: „Kto raz jest 

obmyty, nie potrzebuje powtórnego obmycia, ale jest cały czysty, tak jak wy jesteście”     

(J 13, 10).  

To zaś obmycie było konieczne dla narodu żydowskiego, co Pan już dawno objawił przez 

Proroków w słowach: „Obmyjcie się, bądźcie czystymi, usuńcie niegodziwość z serc 

waszych” (Iz 1, 16). W tym obmyciu nie nakazuje, aby obmywać ręce, lecz aby usuwać 

niegodziwość z serc. I dlatego gdyby tylko uczeni w Piśmie Świętym i faryzeusze zechcieli 

zrozumieć to niebiańskie obmycie i je przyjąć, nie zajmowaliby się obmywaniem rąk.  
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Aby pełniej okazywać, że faryzeusze i uczeni w Piśmie bezpodstawnie ganią niemycie rąk, 

Pan przywołał do siebie rzesze i rzekł: „Nie to plami człowieka, co wchodzi do ust, ale to 

plami człowieka, co z ust wychodzi” (Mt 15, 10).  

 

Wskazał przez to, że człowiek jest skalany nie przez pokarm, który wchodzi do ust, lecz 

przez złe myśli duszy, które pochodzą z serca. Bowiem pokarmy, które przyjmujemy, aby je 

następnie wydalić, zostały stworzone przez Boga i przez Niego pobłogosławione na użytek 

ludzi, i dlatego nie mogą skalać człowieka. Prawdziwie kalają człowieka przewrotne i złe 

myśli, które pochodzą z serca, jak to wyjaśnił Pan, a więc zabójstwa, cudzołóstwa, 

bluźnierstwa (Mt 15, 19) i inne, które rodzą się za natchnieniem szatana. One naprawdę 

kalają człowieka. 

 
 

 

 

 

Spór o tradycję i prawdziwa nieczystość  - (Mk  7, 1-23) 

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

 

Do Jezusa znajdującego się w Galilei przybyli z Jerozolimy faryzeusze i uczeni                     

w Piśmie. Zapewne spożyli z Mistrzem i Jego uczniami jakiś posiłek, skoro mieli okazje 

stwierdzić, że niektórzy z nich, przystępując do niego, nie dokonali zwyczajowej ablucji                       

i w efekcie  „brali posiłek nieczystymi, to znacz nieumytymi rękami”(Mk 7, 2). 

Punktem wyjścia dla wyjaśnienia, dlaczego apostołowie nie rozpoznali swojego Mistrza 

kroczącego po jeziorze, było rozmnożenie chleba. Również w tej perykopie jest mowa                  

o chlebie, najpopularniejszym pokarmie w Galilei.  

Tłumaczenie polskie mówi ogólnie o posiłku, natomiast oryginał grecki wyraźnie 

zaznacza, że chodzi o „chleby” (gr. arton - l.p., artous - l.mn.). Oczywiście, mycie rąk przed 

posiłkiem jest zabiegiem jak najbardziej wskazanym, i to nie tylko ze względów 

higienicznych, ale także jako objaw szacunku do Boga, dzięki któremu mamy chleb.  

Jeśli jednak sam rytuał staje się ważniejszy od rzeczywistości do której się odnosi, to 

mamy do czynienia z wyraźnym nadużyciem. Faryzeusze trzymali się ojców, którzy 

obwarowali Torę murem nie do pokonania w postaci 613 przykazań. Ta tradycja stała się dla 

nich w pewnym momencie ważniejsza od samej Tory. 613 przepisów wymyślonych przez 

człowieka zasłoniło Dekalog dany przez samego Jahwe.  
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Żydzi bali się zasięgnąć nieczystość rytualnej, o czym świadczy choćby przypowieść             

o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 30-37). Kapłan i lewita minęli rannego człowieka             

(Łk 10, 31-32), nie udzielając mu pomocy, gdyby się bowiem okazało, że nie żyje, to 

zaciągnęliby nieczystość, takie były bowiem konsekwencje kontaktu ze zmarłym.  

Okazji do zaciągnięcia rytualny nieczystości było zresztą bardzo dużo. Poganin był 

nieczysty, trędowaty był nieczysty, a nawet kobieta po urodzeniu dziecka przez pewien czas 

była nieczysta. Co gorsza, wszystko, czego dotknęły osoby nieczyste, również stawało się 

nieczyste np. pokarmy, naczynia itp. Niebezpieczeństwo było więc duże. 

 Dlatego też po powrocie z miasta do domu Żydzi obmywali przynajmniej ręce, a często 

też całe ciało - nie ze względów higienicznych, lecz właśnie po to, aby zapobiec zaciągnięciu 

nieczystości przez przypadkowe dotknięcie kogoś lub czegoś nieczystego.  

Dla faryzeuszy i uczonych w Piśmie wszystkie przepisy składały się niemal na 

istotę religii. Według nich podobać się Bogu mogli tylko ci, którzy ich przestrzegali, a ich 

nieprzestrzeganie było wyrazem nieposłuszeństwa względem Niego. Tego rodzaju podejście 

narzucają całemu ludowi, nie zważając na to, że dla większości skrupulatne przestrzeganie 

przepisów było prawdziwym obciążeniem.  

Marek dość szczegółowo wyjaśnia rytuał obmywania rąk przez Żydów przed jedzeniem, 

a także wspomina o innych zwyczajach dotyczących obmywania naczyń (Mk 7, 3-4). 

Świadczy to o tym, że swoje dzieło kieruje do chrześcijan pochodzenia pogańskiego - jak już 

wiemy: do Rzymian - którym wszelkie tradycje żydowskie były obce. 

Faryzeusze zapytali Jezusa o zachowanie uczniów. To przecież On był ich Mistrzem               

i Jego obowiązkiem było obudzenie w nich respektu do wszystkiego, co dotyczy Prawa. 

Odwoływali się jednak nie do Tory, lecz do tradycji ojców, to ona bowiem była dla nich 

najważniejszym punktem odniesienia. Nie dziwi więc, że Jezus całą swoją mowę jaką 

skierował do faryzeuszy, oparł na przeciwstawieniu tradycji słowu Bożemu. 

Jezus zwrócił się do faryzeuszy i uczonych w Piśmie dość ostro, już na wstępie 

nazywając ich obłudnikami. A dla zilustrowania tego zarzutu przytoczył cytat z Księgi 

Izajasza (Iz 29, 13), który doskonale oddaje stan rzeczy: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz 

sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych 

przez ludzi” (Mk 7, 6-7).  

Celowo odwołał się do Izajaszowego proroctwa, gdyż zawiera ono wymowną antytezę: 

czczenie Boga wargami - bycie daleko od Niego sercem.  

Już czasach proroka Izajasza Jahwe wypominał Izraelowi, że jego pobożność 

ograniczająca się do czczych słów i zewnętrznych rytuałów, nie ma nic wspólnego                      

z prawdziwą religijnością, opartą na miłości Boga i bliźniego.  
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Ta pozorna religijność na nic się jednak nie zda, ponieważ Bóg przenika serce każdego 

człowieka i nie da się zwieść przestrzeganiu zasad wymyślonych i narzuconych przez ludzi. 

Jezusowi chodziło o to samo, zwłaszcza o uchylanie Bożych przykazań na rzecz tradycji - 

wspomniał o tym aż dwukrotnie (Mk 7, 8-9), co oznacza iż jest to naprawdę poważna sprawa. 

Z naciskiem demaskował zło.  

Zilustrował to przykładem odnoszącym się do czwartego przykazania, dotyczącego czci 

należnej rodzicom (Mk 7, 10-12; por. Wj 20, 12; 21,17; Pwt 5, 16), aby ukazać zręczność 

faryzeuszy w naginaniu Prawa, wypaczania jego sensu. 

 Jeśli bowiem ktoś złożył ofiarę, to zostaje zwolniony z obowiązku udzielania wsparcia 

swoim rodzicom, nawet gdyby go bardzo potrzebowali, czyli innymi słowy: jest zwolniony z 

przestrzegania czwartego przykazania.  

Powołując się na zasadę korban, dorosłe dzieci mogły zostać zwolnione z obowiązku 

utrzymania rodziców poprzez zarezerwowanie swojej własności na ofiarę świątynną. 

Prowadziło to do znacznych nadużyć, ponieważ każdy mógł cały swój majątek określić jako 

korban, czyli jako poświęcony Bogu i Jemu tylko należny.  

Zniesiono tym samym Boże przykazania na rzecz przepisów wymyślonych przez ludzi, 

co Jezus kilkakrotnie podkreślał w swojej mowie. Oni szczelnie zamknęli się na słowo Boże, 

przedkładając nad nie tradycję ojców. 

Po surowym upomnieniu faryzeuszy i uczonych w Piśmie Jezus przywołał do siebie 

tłum, ponieważ chciał, aby do wszystkich dotarło, że tradycja, której tak skrupulatnie każe im 

przestrzegać, jest zbędnym obciążeniem. 

Mowa Jezusa do tłumu nie była długa. Powiedział: „nic nie wchodzi z zewnątrz                  

w człowieka co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka to czyni go 

nieczystym”(Mk 7, 15).  

 Pierwsza część tego wersetu budzi skojarzenia z opisem stworzenia świata: wszystko co 

Bóg stworzył, było dobre (Rdz 1, 10.12.18.21.25.31). 

W związku z tym nie jest możliwe, aby coś z tego co jest dziełem Boga, mogło sprawić, 

że człowiek narazi się na nieczystość rytualną.  

Nieczystym może uczynić człowieka jedynie to, co wychodzi z niego samego, ponieważ 

wszelkie zło może narodzić się właśnie w jego wnętrzu, w jego sercu. 

To zło wydostaje się na zewnątrz w różnej postaci, jako czyn lub jako słowo, i jest 

grzechem, który obciąża tego, który go popełnił. To grzech czyni człowieka nieczystym.  Jak 

z brudu fizycznego możemy się jednak oczyścić, tak możemy również oczyścić się                    

z grzechu, który narodził się w naszym sercu. 
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Po tej krótkiej mowie Jezus wrócił wraz z uczniami do domu. Okazało się, że znów nie 

zrozumieli Jego pouczenia. Tym razem jednak poprosili Go o wyjaśnienie (Jezus jeszcze 

kilkakrotnie będzie tłumaczył różne kwestie swoim uczniom zwłaszcza przypowieści              

[Mk 13, 18-23.36-43]).  

Mistrz mógł się po swoich uczniach spodziewać czegoś znacznie więcej, zwrócił się więc 

do nich z wyrzutem: „I wy tak nie pojętni jesteście?”(Mk 7, 18).  

Można sobie zadać pytanie: skoro uczniowie, którzy byli tak blisko Jezusa, nie 

zrozumieli Jego słów, to czy był w stanie zrozumieć je tłum, który odprawił zaraz po 

wygłoszeniu mowy? Trudno powiedzieć.  

Jezus zapewne zakładał zrozumienie jej przez wszystkich. Poza tym wiemy, że każdy 

mógł przyjść do Jezusa i pytać Go wszystko, jak to zresztą niekiedy miało miejsce.  

W tym przypadku Ewangelista nie odnotował takiego faktu. Być może to oznacza, że 

prości ludzie, dla których zachowywanie tradycji było prawdziwym ciężarem, doskonale 

zrozumieli słowa Jezusa. Uczniowie natomiast byli znacznie bliżsi faryzeuszom i uczonym w 

Piśmie i to decydowało, że pewnych spraw nie rozumieli.  

Tym razem jednak zapytali, a Jezus zawsze wysłuchuje i odpowiada tym, którzy pytają, 

by ustrzec ich przed błędem. Mistrz wyjaśnił im więc kwestię nieczystości w bardziej 

obrazowy sposób, podkreślając, że tym, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, jest pokarm, nie 

czyni więc on człowieka nieczystym.  

Żydzi niektóre potrawy uznawani za nieczyste. Jezus jednak w swoim pouczeniu „uznał 

wszystkie potrawy za czyste”(Mk 7, 19), chodź jak wiemy, problem pokarmów czystych i 

nieczystych mimo tej wypowiedzi Jezusa, budził kontrowersje i później   (np. Dz 15, 20).  

Człowiek może więc uczynić nieczystym tylko to, co złego zrodzi się w jego sercu                

i wyjdzie na zewnątrz postaci czynu lub złego słowa, gdyż niedobrze wykorzystuje on wolną 

wolę, którą został obdarzony przez Boga.  

Święty Augustyn jest autorem często powtarzanych dziś słów: „Kochaj i czyń co 

chcesz”.  

Jeżeli serce przepełnione jest miłością - a pamiętamy, że Jezus za najważniejsze uznał 

przykazanie miłości Boga i bliźniego (Mk 22, 37-40) - to rzeczywiście można robić, co się 

chce, ponieważ każde działanie kierować się będzie miłością i jako takie zawsze będzie 

dobre.  

My jednak często akcent kładziemy na „rób co chcesz”, a takie podejście rzeczywiście 

jest zachętą do nieodpowiedzialności moralnej. Jezus podał listę trzynastu grzechów, do 

których człowiek jest zdolny, jeśli w jego sercu nie ma miłości.  
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Ich zwieńczeniem jest głupota - wymieniona przez Jezusa jako ostatnia. Jest ona 

rzeczywiście właściwa komuś, kto świadomie i dobrowolnie popełnia grzech, obraża i rani 

Boga, skazując się tym samym na zerwanie z Nim więzi.  

Pojęcie głupoty (gr. afrosyne) prowadzi nas niejako do początku rozmowy Jezusa                

z uczniami, w której nazywa ich niepojętnymi, niezdolnym do zrozumienia (gr. asynetos).  

W zasadzie mamy tu do czynienia z dwoma różnymi słowami, jednak granica między nim 

jest bardzo cienka.  

Jezus pokazuje uczniom, do czego może doprowadzić ich stagnacja w myśleniu, brak 

starań, aby z myślenia ludzkiego przejść na myślenie Boże.  

Jeśli chodzi o pozostałe grzechy, to podobny katalog przedstawia Paweł w Liście do 

Galatów. On jednak wydaje się bardziej surowy od Jezusa, bo ostrzega, że wszystkie one 

zamykają dostęp do królestwa Bożego (Ga 5, 19-21).  

Ostatnim swoim zdaniem Jezus odniósł się do zarzutów faryzeuszy i uczonych                      

w Piśmie mimo, że nie podjął już bezpośrednio kwestii czystości rytualnej. Wskazał w nim 

natomiast na to wszystko, co naprawdę czyni człowieka nieczystym, a tym samym  oddala go 

od Boga. 

 

 

 

 

Prawo Boże a zwyczaje żydowskie 

- Komentarz homiletyczny do Ewangelii św. Marka - Jan Paweł II 

 

 

 Dzieje ludzkości przebiegają od początku - i przebiegać będą do końca - 

poprzez rodzinę.  

 

Człowiek wchodzi w nią przez narodzenie, które zawdzięcza rodzicom: ojcu i matce - 

ażeby w odpowiednim momencie opuścić to pierwsze środowisko życia i miłości i przejść 

ku nowemu.  

Opuszczając ojca i matkę, każdy i każda z was równocześnie poniekąd zabiera ich                   

w sobie, przejmując wielorakie dziedzictwo, które w nich i w rodzinie ma swój bezpośredni 

początek i źródło. W ten sposób też pozostaje dziedzictwo, jakie przejmuje, łączy go trwale             

z tymi, którzy mu je przekazali i którym tyle zawdzięcza. On zaś sam - ona i on - będą dalej 

przekazywać to samo dziedzictwo.  
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Stąd też tak wielkie znaczenie posiada owo czwarte przykazanie Dekalogu:  

czcij ojca i matkę (Wj 20,12; Pwt 5,16; Mt 15,4). 

 

Chodzi tu przede wszystkim o dziedzictwo bycia człowiekiem - z kolei zaś: bycia 

człowiekiem w bliżej określonej sytuacji osobowej i społecznej. 

Nawet podobieństwo fizyczne w stosunku do rodziców posiada w tym swój udział. 

Ważniejsze jeszcze od tego jest całe dziedzictwo kultury, w centrum którego, niejako na co 

dzień, znajduje się język. 

Rodzice nauczyli każdą i każdego z was mówić tym językiem, który stanowi podstawowy 

wyraz społecznej więzi z innymi ludźmi. Więź ta określona jest granicami szerszymi niż 

sama rodzina, czy nawet pewne środowisko. Są to granice co najmniej plemienia, a 

najczęściej granice ludu czy narodu, w którym narodziliście się. 

W ten sposób dziedzictwo rodzinne poszerza się. Poprzez wychowanie rodzinne 

uczestniczycie w określonej kulturze, uczestniczycie także w dziejach waszego ludu czy 

narodu. 

Więź rodzinna oznacza zarazem przynależność do wspólnoty większej niż rodzina - oraz 

inną jeszcze podstawę osobowej tożsamości. 

 

Jeśli rodzina jest pierwszym wychowawcą każdego z was, to równocześnie - poprzez 

rodzinę - wychowawcą tym jest plemię, lud czy naród, z którym jesteśmy związani jednością 

kultury, języka i historii. 

To dziedzictwo stanowi zarazem wezwanie w znaczeniu etycznym. 

Otrzymując wiarę i dziedzicząc wartości i treści, jakie składają się na całokształt kultury 

własnego społeczeństwa, dziejów własnego narodu, każdy i każda z was zostaje duchowo 

obdarowany w samym swoim indywidualnym człowieczeństwie. 

 

Przypomina się tutaj przypowieść o talentach, które otrzymujemy od Stwórcy za 

pośrednictwem naszych rodziców i rodziny, a także wspólnoty narodowej, do jakiej 

należymy. 

Nie możemy wobec tego dziedzictwa zachować postawy biernej czy wręcz marnotrawnej, 

tak jak ostatni z owych sług wymienionych w przypowieści o talentach (por. Mt 25,14-30;   

Łk 19,12-26). 

Musimy uczynić wszystko, na co nas stać, aby to duchowe dziedzictwo przyjąć, 

potwierdzić, utrzymać i pomnożyć. 

 

Jest to zadanie doniosłe dla wszystkich społeczeństw, zwłaszcza może dla tych, którzy 

znajdują się u początku swojego samodzielnego bytu, albo też dla tych, które ten byt oraz 

istotną tożsamość swojego narodu muszą bronić przed niebezpieczeństwem zniszczenia od 

zewnątrz lub rozkładu od wewnątrz. 


