
Mt 12, 1 - 8 

 

 

(1) Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, 

zaczęli zrywać kłosy i jeść.  

(2) Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno 

czynić w szabat.  

(3) A On im odpowiedział: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego 

towarzysze?  

(4) Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść jemu 

ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom?  

(5) Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni 

spoczynek szabatu, a są bez winy?  

(6) Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.  

(7) Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie 

potępialibyście niewinnych.  

(8) Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. 

 

Łuskanie kłosów w szabat  (Mt  12 , 1-8) 

Ks. dr  Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 41" Wyd. Biblos 

 

Scenerią wydarzenia opisanego przez ewangelistę Mateusza są łany dojrzewającego 

zboża. Wnioskujemy na tej podstawie, że miało ono miejsce na wiosnę, w kwietniu 

lub na początku maja, bo na te miesiące w Palestynie przypada czas żniw. 

Przez pole przechodzili Jezus i Jego uczniowie, którzy zbierali kłosy, aby zaspokoić 

głód. Spotkało się to z ostrą reakcją faryzeuszy widzących w tym jawne złamanie 

przepisów odnoszących się do szabatu. 

To dało Jezusowi sposobność wejścia w polemikę z przedstawicielami owego 

żydowskiego stronnictwa religijnego. 



Wersety Mt 12,1-2 ukazują samo wydarzenie zrywania kłosów i reakcję 

faryzeuszów. Po nim następuje dość długa odpowiedź Jezusa. Składa się ona z kilku 

części: 

 Najpierw przypomniał On postać króla Dawida, który znajdując się ze swoimi 

żołnierzami w podobnej sytuacji, postąpił jak apostołowie: ze względu na 

okoliczności złamał Prawo (Mt 12,3-4).  

 Następnie Jezus powołał się na przykład kapłanów ze świątyni jerozolimskiej, 

którzy, pełniąc posługę w dzień szabatu, nie naruszają obowiązku odpoczynku 

szabatowego (Mt 12,5). 

 Dalej następuje swoisty teologiczny komentarz (Mt 12,6-7),  

 zakończony kategorycznym stwierdzeniem:  

"Syn Człowieczy jest Panem szabatu"   (Mt 12,8). 

 

Perykopa ta rozpoczyna się zwrotem "w owym czasie" (Mt 12,1). 

W ten sposób ewangelista nawiązuje do poprzednich rozdziałów swojej ewangelii, 

w których przedstawił inne epizody mówiące o konflikcie Jezusa z faryzeuszami                

(w rozdziałach 9 i 11). 

 Do konfliktu doszło między innymi przy uzdrowieniu paralityka (Mt 9,1-8), 

kiedy to uznali oni stwierdzenie Jezusa, że "odpuszczają mu się jego 

grzechy" (por. Mt 9,2), za uzurpację i bluźnierstwo.  

 Spór dotyczył między innymi postów (Mt 9,14-17).  

 Faryzeusze sformułowali też zarzut, że Jezus uzdrawia mocą złego ducha 

(Mt 9,34). 

W omawianym fragmencie kontrowersja dotyczy prawa szabatowego. 
 

Powiedziane jest, że uczniowie "zaczęli zrywać kłosy" "w szabat" (Mt 12,1). 

Co ciekawe, w oryginale greckim występuje liczba mnoga ("w szabaty"). Nie da się 

wykluczyć, że w ten sposób ewangelista zaznaczył, że tego rodzaju złamanie 

przepisów szabatowych zdarzało się im wcześniej. 

Warto zauważyć, że faryzeuszów nie gorszy sam fakt zrywania kłosów z cudzego 

pola, gdyż taki czyn był przez Prawo dozwolony. Czytamy bowiem w Pwt 23,26: 

"Gdy wejdziesz do zboża bliźniego swego, ręką możesz zrywać kłosy". 

Zgorszyło ich w gruncie rzeczy łuskanie kłosów w dłoniach, gdyż rabini uważali tę 

czynność za równoznaczną ze żniwami, a one są jedną z trzydziestu dziewięciu 

czynności, których Prawo zabrania wykonywać w szabat. 

Natomiast staranne zachowywanie szabatu było i jest czymś niezwykle ważnym w 

judaizmie. 



W Wj 31,12-14 czytamy na przykład: " Potem tak rzekł Pan do Mojżesza:  Powiedz 

Izraelitom: Przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między Mną a wami dla 

wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że Ja jestem Pan, który was 

uświęcam. Przeto zachowujcie szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by go 

znieważył, będzie ukarany śmiercią, i każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie 

wykluczony ze swojego ludu.". 

Tak więc faryzeusze oskarżyli uczniów nie o kradzież, lecz o przekroczenie prawa 

szabatu.  

Co ciekawe, późniejszy w stosunku do czasów Jezusa komentarz rabinacki 

(Gemara Shab 128a.b) uściśla prawo dotyczące zrywania kłosów: "W dzień szabatu 

wolno zrywać kłosy ręką i jeść; nie wolno jednak czynić tego za pomocą 

narzędzia". Może tej korekty dokonano ze względu na pamięć o wydarzeniu 

ewangelicznym. 
 

Trzeba pamiętać, że w środowisku, w którym żył Jezus, Prawo znaczyło o wiele 

więcej niż człowiek. Konkretne sytuacje, w których musiał on działać, miały niewielką 

wagę, w porównaniu z wyznaczonym przez Prawo przepisem. 

Jeśli mówił on, że w dzień szabatu nie wolno pracować, to się nie pracowało, bez 

względu na wszelkie okoliczności. Tak była mentalność faryzeuszy, którzy 

sformułowali swoje oskarżenie. I tu trzeba zaznaczyć, że choć skierowali je 

bezpośrednio wobec apostołów, to rzeczywistym jego adresatem był Jezus
1
. 

„Jezus przechodził w szabat wśród zbóż”  (Mt 12,1) 

Na początku szabat przynosił wiele znaczących korzyści: sprawiał na przykład, że            

byli łagodni i ludzcy względem swoich domowników, pouczał o Bożej opatrzności                       

i wszechmocy, jak mówi również Ezechiel(por. Ez 20,12n.); przyzwyczajał ich, by na krótki 

czas powstrzymywali się od niegodziwości, czynił to, aby się zajmowali sprawami 

duchowymi. 

Gdyby, dając prawa dotyczące szabatu, zaraz powiedział: "To, co dobre, czyńcie w 

szabat, a tego, co złe, nie czyńcie", nie słuchaliby. Dlatego zabronił im wszystkiego. Nic, 

powiada, nie będziecie robić. Lecz i tak się nie powstrzymywali.  

Bóg sam, gdy wypowiedział to prawo o szabacie, pośrednio wyraził to, iż chce, by 

powstrzymywali się jedynie od złych czynów: "Nie będziecie wykonywać żadnej pracy, 

powiada, jak tylko to, co czyni się dla życia" (Wj 12,16). 

Lecz w świątyni czyniono wszystko z wielką gorliwością i ze zdwojoną skrzętnością.              

W ten sposób, jakby w zacienieniu, pokazywał im prawdę. 

Czyż więc ktoś powie, że Chrystus zniósł tak wielką korzyść? Nic podobnego. 

                                                           
1
 Zob. M. Bednarz, Bierz i czytaj, t.1, Tarnów 2000, s. 205 



On ją jeszcze powiększył. Nadszedł czas, by uczyli się przez rzeczy bardziej wzniosłe; 

nie trzeba było, by miał związane ręce ktoś, kto uwolnił się od niegodziwości, a rwał się do 

wszystkiego dobrego. 

Na tej podstawie powinni się nauczyć, że Bóg wszystko uczynił; nie dlatego powinni być 

uprzejmi ci, którzy zostali powołani do naśladowania miłości, jaką darzy człowieka Bóg 

("bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny" - Łk 6,36); nie jeden dzień powinni 

święcić ci, którzy otrzymali nakaz, by całe życie uczynić świętem ("przeto odprawiajmy 

święto nasze nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba 

czystości i prawdy" - 1 Kor 5,8). 

Nie powinni stać przy arce i przy złotym ołtarzu ci, którzy mają za współmieszkańca 

Pana wszechświata i na wiele sposobów zachowują z Nim wspólnotę: przez modlitwę, 

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

Na cóż więc potrzeba szabatu, kto świętuje ustawicznie, kto myśli o niebie? 

Świętujmy więc nieustannie i nie czyńmy nic złego; to oznacza święto. 

Dążmy do rzeczy duchowych, a porzucajmy ziemskie, korzystajmy z duchowego 

odpoczynku, cofając ręce przed zdzierstwem, uwalniając ciało od nierozumnych                        

i zbytecznych wysiłków, lecz także od takich, które cierpiał niegdyś naród żydowski                  

w Egipcie. Ludzi gromadzący złoto nie różnią się w niczym od tych, którzy byli przykuci do 

gliny  i wyrabiali owe cegły, zbierali plewy i byli smagani rózgami (por Wj 1,13-14) 
 

 (św. Jan Chryzostom, "Homilie na Ewangelię według św. Mateusza" 39,3, tłum.                            

J. Krystyniacki) 

*** 

Szabat został dany Żydom, kiedy w Egipcie odwrócili się od bałwochwalstwa. Szabat 

został im dany po to, aby nie nazywali świata niestworzonym i nie sądzili, że jest on 

pozbawiony opatrzności Bożej, i aby uznali, że Bóg zarówno go zaplanował, jak i stworzył 

w ciągu sześciu dni, a w siódmym odpoczął. 

Kiedy Bóg wydał zakaz wykonywania jakiejkolwiek pracy w dzień szabatu, miał on 

właśnie o tym przypominać. Później prawda o Bogu Stwórcy wszechświata stała się znana 

wszystkim, toteż wiele ze szczegółowego prawa szabatu utraciło swoje głębokie znaczenie. 

Gdyby te surowe argumenty na temat szabatu były naprawdę użyteczne, miałyby 

zastosowanie nie tylko względem ludzi, ale nawet wobec słońca i księżyca. A przecież od 

założenia świata to przykazanie było dane tylko ludziom 

 (Teodor z Heraklei, "Fragmenty do Ewangelii Mateusza" 84, tłum. za: "Ojcowie 

Kościoła komentują Biblię") 

 



Jezus w swojej odpowiedzi przywołał dwa przykłady. 

1. W pierwszym przypomniał historię króla Dawida.  

W Starym Testamencie czytamy, że gdy Dawid był ścigany przez Saula, on i jego 

towarzysze odczuli głód. Nie było jednak nic do jedzenia poza chlebami 

poświęconymi Bogu, które spożywać mogli tylko kapłani. 

Kapłan Achimelek dał mu jednak te chleby. 

" Dawid udał się do Nob, do kapłana Achimeleka. Achimelek wyszedł przelękniony na 

spotkanie Dawida i zapytał: Czemu przybywasz sam bez żadnego towarzysza? Dawid odrzekł 

Achimelekowi: Król polecił mi pewną sprawę nakazując: Niech nikt nie wie o tym, po co cię 

posyłam i co ci powierzam. Dlatego umówiłem się z młodymi ludźmi na oznaczone miejsce.     

 A teraz jeśli masz pod ręką pięć chlebów, podaruj mi je lub cokolwiek się znajdzie!  Kapłan 

odrzekł Dawidowi: Zwykłego chleba pod ręką nie mam: jest tylko chleb święty. Czy jednak 

młodzieńcy powstrzymali się chociaż od współżycia z kobietą?  (...)  Dał więc kapłan ów święty 

chleb, gdyż nie było innego chleba prócz pokładnego, usuwanego sprzed oblicza Pana w tym 

celu, by w dzień usunięcia położyć chleb świeży." (1 Sm 21,2-5.7) 

Łatwo się domyślić, dlaczego Jezus przywołał właśnie tę historię.  

 W obydwu przypadkach chodzi o sytuację, gdy pobożny, a więc szanujący 

Prawo człowiek łamie je, bo odczuwa głód. 

Jeśli więc tak wielki król jak Dawid mógł przekroczyć Prawo z tego powodu, to 

również mogą robić to inni. Tym bardziej, że wykroczenie króla Dawida w 

porównaniu z tym, co czynili uczniowie Jezusa, było większe.  

Dawid jadł bowiem święte chleby, zastrzeżone tylko dla kapłanów, a uczniowie 

zrywali i łuskali kłosy, do których mieli prawo. 

Wymowa tego przykładu jest taka:  

dobro człowieka ma pierwszeństwo przed przepisami religijnymi. 
 

W Mt 12,5-6 Jezus przywołuje kolejny przykład na uzasadnienie słuszności 

swojego stanowiska. 

2. Przypomina, że według Prawa kapłani mają obowiązek składać ofiary 

także w szabat 

Czytamy bowiem w Lb 28,9-10:  

" W dzień szabatu winniście złożyć w ofierze dwa jagnięta roczne bez skazy z dwiema 

dziesiątymi efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako ofiarę z pokarmów, i należącą do tego 

ofiarę z płynów. To jest ofiara całopalna sobotnia na każdy szabat, oprócz całopalenia 

ustawicznego i ofiary z płynów. " 

 

 



 W czym jednak postępowanie uczniów przypominało postępowanie 

kapłanów? 

Kapłani wszak służyli w świątyni, a czyn uczniów Jezusa nie był związany                       

z kultem. Kapłani w swej posłudze świątynnej nie byli ograniczani nakazami i 

zakazami szabatowymi, ale opuszczając świątynię, musieli ich przestrzegać. 

 Co więc Jezus chciał powiedzieć faryzeuszom, przytaczając ten 

przykład? 
 

 Po pierwsze to, że przypadek kapłanów wskazuje, że istnieje przynajmniej 

jeden wyjątek od ogólnego prawa szabatu, a więc nie ono jest najważniejsze. 

 A po drugie to, że służba w świątyni ma pierwszeństwo przed przepisami 

szabatu. 

Właśnie dlatego oświadczył: "Tu jest coś większego niż świątynia" (Mt 12,6), 

myśląc o tym, że w Jego osobie, słowach i czynach uobecnia się Bóg
2
. 

Aby udobitnić tę prawdę, przywołał słowa proroka Ozeasza, który wyraził Bożą 

wolę: "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary" (Mt 12,7; por. Oz 6,6). 

W tym kontekście chodzi o miłosierdzie wobec Jezusowych uczniów, którzy są 

głodni.  

Ścisłe zachowywanie Prawa musi ustąpić czynom miłosierdzia                             

wobec potrzebującego człowieka. 

Nawet gdy chodzi o święte obrzędy ofiarnicze, to tracą one sens, gdy stają się tylko 

formalnością, przesłaniając prawdę o Bogu i człowieku
3
. 

 

Ten sam cytat z Księgi Ozeasza przywołany został już wcześniej, gdy faryzeusze 

oskarżali Jezusa, że zadaje się z grzesznikami i celnikami. 

Wówczas służył on wyrażeniu prawdy, że można narazić się na złamanie przepisów 

dotyczących czynności rytualnej przez kontakt z grzesznikiem, gdy chodzi o coś 

większego, a mianowicie o ludzkie zbawienie (Mt 9,10-13). 

W miejsce miłosierdzia, którego domaga się Bóg, rygoryści religijni demonstrują 

pustą literę Prawa. Przepisy religijne, choć odgrywają określoną rolę, przysłaniają im 

to, co najważniejsze: dobro człowieka. 

 

 

 

                                                           
2
 Zob. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz.1, s.489-490 

3
 Zob. X. Leon-Dufour, Ofiara, w: Słownik Nowego Testamentu, Poznań 1993, s. 447 



 

„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”  (Mt 12, 7) 

 

[Achimelek] nie zawahał się dać chlebów, sądząc, że lepszą jest rzeczą (jako że prorok 

mówi: "chcę miłosierdzia, a nie ofiary" - Oz 6,6) uwolnić ludzi od niebezpieczeństwa 

głodu niż składać ofiarę Bogu. Bowiem miłą Bogu ofiarą jest troska o życie człowieka 

 (św. Hieronim, "Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza" II 12,4,   tłum. J. 

Korczak) 

 

Ostatnie zdanie jest jakby pieczęcią całej odpowiedzi Jezusa:  

"Syn Człowieczy jest Panem szabatu" (Mt 12,8). 

Tytuł "Syn Człowieczy" oczywiście odniósł On do samego siebie. 

Tak więc na koniec stwierdził, że posiada On pełną i suwerenną władzę 

rozstrzygania, w czym wyraża się posłuszeństwo zobowiązaniom, jakie niesie prawo 

szabatowe. 

Jezus jest ostatecznym interpretatorem Prawa. 

Co ciekawe, ewangelista Mateusz pominął tutaj zdanie, które odnajdujemy w 

Ewangelii św. Marka: "Szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu" (Mk 

2,27). 

Zrobił tak dlatego, aby nie było wątpliwości, że to Jezus Chrystus, a nie człowiek w 

ogólności jest "Panem szabatu". 

 
 

Jezus nie chce gnębić ludzi za pomocą przepisów prawnych, ale pragnie ich 

prowadzić do prawdziwej radości i pokoju. Na tym polega Jego misja. Ustala 

normy pozwalające na ujawnienie prawdziwego oblicza Boga.  

Bóg pragnie, aby ludzie święcili dni święte, ale ustanowił je dla dobra człowieka. 

Chce, aby już tu, na ziemi, mógł on uczestniczyć w radości Boga. 

Świętowanie w dzień święty nie jest obowiązkiem, który trzeba wykonać, 

ale potrzebą, której zaspokojenia niecierpliwie oczekujemy. 

Bóg dał człowiekowi dzień wolny od pracy, aby mógł on przerwać codzienny 

bieg za chlebem, odpocząć, uświadomić sobie, że jest kimś większym od zwierzęcia 

roboczego, że ma także duszę, której powinien poświęcić więcej troski, 

oczyszczając ją i umacniając. 

 



Mt 12, 9 - 14 

 

  (9) Idąc stamtąd, wszedł do ich synagogi.  

(10) A [był tam] człowiek, który miał uschłą rękę. Zapytali Go, by móc Go oskarżyć:              

Czy wolno uzdrawiać w szabat?  

(11) Lecz On im odpowiedział: Kto z was jeśli ma jedną owcę, i jeżeli mu ta w dół wpadnie 

w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej?  

(12) O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca. Tak więc wolno jest w szabat dobrze 

czynić.  

(13) Wtedy rzekł do owego człowieka: Wyciągnij rękę. Wyciągnął, i stała się znów tak 

zdrowa jak druga.  

(14) Faryzeusze zaś wyszli i odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. 

 

Uzdrowienie w szabat  (Mt  12, 9-14) 

Ks. dr  Grzegorz M. Baran, "Krąg biblijny nr 41" Wyd. Biblos 

W perykopie o uzdrowieniu w szabat pobrzmiewa ta sama problematyka, co                       

w poprzedniej (Mt 12,1-8), czyli kwestia zachowywania nakazów Prawa dotyczących 

świętowania szabatu. 

Ewangelista, komponując całą opowieść, chciał przede wszystkim wyeksponować 

nauczanie Chrystusa na temat szabatu. Stąd też w centrum perykopy znajduje się Jego 

odpowiedź na temat godziwości uzdrowienia w szabat. Podkreśla to struktura literacka 

całej perykopy, posiadająca układ chiastyczny z punktem centralnym (climax) 

wyrażonym w Mt 12,11-12a: 
 

 

A: Jezus przychodzi (Mt 12,9) 

     B: Pojawienie się chorego (Mt 12,10a) 

          C: Pytanie faryzeuszów (Mt 12,10b) 

              D: Argumentacja Jezusa (Mt 12,11-12a) 

          C': Podsumowująca odpowiedź (Mt 12,12b) 

     B': Uzdrowienie (Mt 12,13) 

A': faryzeusze odchodzą (Mt 12,14)
4
 

 

                                                           
4
 Zob. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz.1, s.492-493; D.A. Hagner, Matthew 1-13; 



 

Ewangelista Mateusz, komponując w ten sposób opowiadanie, z pewnością chciał:  

1. Ukazać raz jeszcze Jezusa jako Tego, który przyszedł na ziemię nie po to, aby 

znieść Prawo i Proroków, ale po to, aby "wypełnić", czyli udoskonalić, 

objawić autentyczny sens starotestamentalnego Prawa i prorockiego nauczania  

(Mt 5,17). W takim ujęciu  

     Jezus jawi się jako Ten, który poprzez swoje nauczanie oraz przykład 

własnego postępowania objawia autentyczną wolę Bożą zawartą w Prawie 

i u Proroków
5
. 

2. Wywołać wrażenie narastającego napięcia pomiędzy Jezusem a faryzeuszami. 

Kulminacją tego napięcia będzie oczywiście zgładzenie Jezusa, czego 

zapowiedź znajduje się w wersecie ostatnim perykopy (Mt 12,14). 

 

Analizując całość wydarzenia, należy zauważyć, że rozegrało się ono w synagodze, 

do której wszedł Jezus. 

Skoro był szabat, to można przyjąć, że Jezus udał się do synagogi zgodnie ze swoim 

zwyczajem (Łk 4,16: ''  Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu 

udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać"). 

Celem pójścia do synagogi było z pewnością uczestnictwo w szabatowej liturgii. 

Ewangelista Mateusz z emfazą jednak podkreślił, że była to synagoga "ich", czyli 

Żydów
6
.  

Być może odzwierciedla to sytuację wspólnoty Mateuszowej, składającej się w 

przeważającej części z judeochrześcijan, którzy w tym czasie zostali już wyłączeni z 

synagogi
7
.  

Chrześcijanie ci, wydaje się, zachowywali nakazy Prawa, ale czynili to nie ze 

względu na przynależność do wspólnoty Izraela, lecz ze względu na wskazania Jezusa, 

który stwierdził:  

"Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo proroków.                              

Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić" (Mt 5,17). 

Zachowywane przez wspólnotę Mateuszową Prawo posiadało już nową - Jezusową  

- interpretację. 

                                                           
5
 Zob. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp - przekład z oryginału - komentarz (Pismo Święte NT 

III/1), Poznań - Warszawa 1979, s. 131-132; A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz.1, s.214. 
6
 Być może ewangelista Mateusz chciał podkreślić, że synagoga należała do faryzeuszów, z którymi coraz 

bardziej zaostrzał się konflikt Jezusa. 
7
 Szerzej na temat tej kwestii zob. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz.1, s.54-55. 



Jezus jako jedyny nauczyciel stanowił w tym względzie autorytatywną wykładnię, 

jak należy rozumieć poszczególne nakazy Prawa (Mt 5,17-48). 

Po zdaniu wprowadzającym, które wiąże rozpoczynającą się perykopę                                

z poprzednią
8
, ewangelista Mateusz odnotował kolejne ważne wydarzenie. 

Wprowadził je wyrażeniem kai idou ("a oto")
9
, ulubionym przez siebie (np. Mt 2,9; 

3,16; 4,11; 8,2.24; 9,2), wskazującym na zaistnienie nowego, a zarazem niezwykłego 

wydarzenia
10

. 

Fraza ta, rozpoczynając Mt 12,10, ukierunkowuje uwagę czytelnika na pojawienie 

się człowieka, który miał uschłą rękę. 

Z medycznego punktu widzenia trudno określić, na czym dokładnie polegało 

schorzenie owego człowieka - można przyjąć ogólnie, że miał on rękę sparaliżowaną 

czy też dotkniętą atrofią
11

. 

Uwaga Mateusza nie jest jednak skoncentrowana na chorym. Wzmianka na temat 

jego osoby posłużyła jako tło do dyskusji pomiędzy Jezusem a faryzeuszami na temat 

uzdrawiania w szabat. 

Faryzeusze, którzy są bohaterami poprzedniej perykopy, nie zostali wymienieni z 

nazwy w początkowych wersach perykopy Mt 12,9-14. Dopiero w Mt 12,14 jest 

dokładniejsza wzmianka na ich temat. 

Faryzeusze, chcąc zdobyć pretekst, aby oskarżyć Jezusa o wiarołomność względem 

Prawa, zadali Mu pytanie: "Czy wolno uzdrawiać w szabat?" (Mt 12,10). 

Oponenci Jezusa, wiedząc, że już wcześniej tolerował On niewłaściwe zachowanie 

swych uczniów względem szabatu (Mt 12, 1-8), byli przekonani, że i tym razem 

naruszy nakaz spoczynku szabatowego, uzdrawiając chorego. 

Ich pytanie zatem miało tylko jeden cel: pochwycenie Go na gorącym uczynku z 

jednoczesnym wymuszeniem przyznania się do winy
12

. 

 

 

 

                                                           
8
 Mateusz w Mt 12,9 podał ogólną wzmiankę, że odszedł "stamtąd". Ma to charakter zwrotu przejściowego, 

który kilkakrotnie pojawia się w jego ewangelii (np. Mt 4,21; 11,1; 15,19). Nie dostarcza on informacji 
szczegółowych; posiada zasadniczo charakter narracyjny 
9
 Zob. O. Jurewicz, Słownik grecko - polski, t.1, Warszawa 2000, s. 460. 

10
 W Ewangelii św. Mateusza fraza ta pojawia się ponad 50 razy. Za każdym razem wskazuje na zmianę sytuacji, 

nieraz dość gwałtowną. Zob. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz. 1, s.339 
11

 Zob. W.D. Davies, D.C. Allison, vol. II: Commentary on Matthew VIII - XVIII 
12

 Jak zauważa J. Homerski (Ewangelia według św. Mateusza), s. 205), z relacji wszystkich synoptyków wynika, 
że faryzeuszom nie chodziło o dyskusję, ale o zrealizowanie z góry powziętego planu, którego celem było 
oskarżenie Jezusa. 



 

 „Czy wolno uzdrawiać w szabat?”  (Mt 12,10) 

[Jezus] uzdrawia w szabat [...]. Inni ewangeliści powiadają, że polecił [człowiekowi z 

uschłą ręką] stanąć pośrodku i spytał ich, czy wolno w szabat dobrze czynić [...] ten 

[Mateusz Ewangelista]napisał, że to oni Go zapytali: "Czy wolno w szabat uzdrawiać?" 

Prawdopodobnie obie rzeczy miały miejsce. [Pytali] nie dlatego, by się tego dowiedzieć, 

lecz " by móc Go oskarżyć". Wprawdzie do oskarżenia wystarczał sam czyn, ale oni chcieli 

Go pochwycić także w mowie, by przygotować sobie większą ilość oskarżeń. 

On, pełen miłości do ludzi, czyni to oraz daje odpowiedź. Okazuje swoją łagodność, a 

na nich zrzucając całą winę, ujawnia ich nieludzkość. Polecił człowiekowi stanąć 

pośrodku nie z obawy przed nimi, lecz ponieważ spieszył się, by uczynić im coś dobrego               

i wzbudzić w nich litość. Kiedy nawet w ten sposób ich nie poruszył, wtedy zasmucił się, 

jak powiedziano, i rozgniewał na nich z powodu zatwardziałości ich serca (por. Mk 3,5) 

[...]. 

Mówi: "Kto z was, jeśli ma jedną owcę", bo znał ich miłość do pieniędzy oraz poznał, że 

byli raczej nią ogarnięci aniżeli miłością do ludzi. Inny ewangelista mówi, że spojrzał na 

nich, gdy o to pytał, aby również wzrokiem przyciągnąć ich do siebie, lecz mimo to nie 

stali się lepsi [...]. Nic z tego ich nie ułagodziło. Człowiek został wprawdzie uzdrowiony, 

ale wskutek tego uzdrowienia oni stali się jeszcze gorsi [...]. 

Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, iż [przeciwnicy Jezusa] wpadają w największą 

wściekłość wobec dobrodziejstw świadczonych bliźnim: gdy widzą, że ktoś został 

uwolniony od choroby albo od grzechu, wtedy oskarżają i wpadają we wściekłość 
 

 (św. Jan Chryzostom, "Homilie na Ewangelię według św. Mateusza" 40, 1-2, tłum.                            

J. Krystyniacki) 

 

 

Jezus nie odpowiedział wprost na pytanie faryzeuszów, lecz na pytanie 

odpowiedział pytaniem: "Kto z was jeśli ma jedną owcę, i jeżeli mu ta w dół 

wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej?" (Mt 12,11). 

Tego rodzaju pytanie, o charakterze retorycznym, stało się dla Jezusa punktem 

wyjścia do dalszych wywodów. 

 

Warto zaznaczyć, że kwestia ratowania zwierzęcia w dzień szabatu była często 

dyskutowana w judaizmie. W tym względzie istniały dwa stanowiska: 



 Według pierwszego zwierzę, które wpadło do studni, należało żywić aż do 

zakończenia szabatu, a dopiero po jego zakończeniu wyciągnąć. 

 Według drugiego, bardziej liberalnego, można było wyciągnąć zwierzę ze studni 

w dzień szabatu. Niektórzy rabini, aby zachować wszelkie pozory legalności, 

wyjaśniali ów kazus w ten sposób: zwierzęcia nie należy wyciągać ze studni lub 

dołu, ale można mu pomóc się wydostać - zwierzę jednak powinno wyjść samo. 

Jezus, nie wdając się w szczegółowe rozważania kazuistyczne, nawiązał 

prawdopodobnie do sytuacji doświadczonych przez rolników. Z pewnością tego 

rodzaju sytuacja była doskonale znana adresatom Ewangelii św. Mateusza
13

. 

 

 Na uwagę zasługuje fakt, że w Jezusowym wykładzie pojawia się motyw 

jednej owcy (Mt 12,11).  

Budzi to skojarzenie z przypowieścią, którą opowiedział prorok Natan Dawidowi 

po tym, jak król uwiódł żonę Uriaszowi Hetycie. W przypowieści tej pojawia się 

postać biedaka, który "nie miał nic, prócz jednej małej owieczki" (2 Sm 12,3). 

Ubogi rolnik, posiadający zaledwie jedną owieczkę, podejmował z pewnością 

wszelkie starania, aby ją uratować, gdyż owca była dla niego jednym z podstawowych 

źródeł utrzymania
14

. 

 

Z przedstawionej sytuacji Jezus wyciągnął w logiczny sposób wniosek, że skoro 

czymś oczywistym jest ratowanie w szabat zwierzęcia, to o ileż bardziej uzasadnione 

jest ratowanie człowieka: 

"O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca! Tak więc wolno jest w szabat 

dobrze czynić" (Mt 12,12). 

 

„Wolno jest w szabat dobrze czynić”  (Mt 12, 12) 
 

Każdego, kto chwalił się doskonałym pełnieniem nakazów Prawa, demaskował Pan 

bezzwłocznie, wykazując mu, że nie kocha bliźniego. Świadczyć zaś dobro gotowa jest 

tylko miłość, panująca nawet nad szabatem 

 (św. Klemens Aleksandryjski, "Kobierce" IV 29,3,   tłum. J. Niemirska - Pliszczyńska) 

 

W tym kontekście ujawnia się Jezusowa nauka na temat człowieka w relacji do 

świata zwierząt. 
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 Zob. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz.1, s. 494; U. Luz (Matthew 8-20,s.187) stwierdza, że 
prawdopodobnie niektóre tradycje Mateusza zostały sformułowane z perspektywy biednego wiejskiego 
środowiska Palestyny 
14

 Zob. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz.1, s. 494 



Już wcześniej Jezus ją wyraził w następujących stwierdzeniach:  

 "Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do 

spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście 

ważniejsi niż wiele wróbli? (Mt 6,26) oraz  

 "Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli" (Mt 10,31). 

Pouczenie Jezusa zawarte w przytoczonych wersetach akcentuje Bożą opatrzność, 

a co za tym idzie - Bożą opiekę i miłość, którą Bóg otacza przede wszystkim 

człowieka jako koronę wszelkiego stworzenia. 

Innymi słowy, Bóg, który troszczy się o wszystkie stworzenia, szczególną troską 

otacza człowieka. 

Jezus zatem, odwołując się do praktyk stosowanych w przypadku nieszczęśliwych 

zdarzeń dotykających zwierząt, pouczył, że na pomoc pierwszorzędnie powinno się 

spieszyć człowiekowi. 

W tym pouczeniu Jezus wyakcentował ważność przykazania miłości względem 

człowieka. 

W społeczności dawnego Izraela, wydaje się, tak bardzo ceniono własność, że 

zapomniano o należnej człowiekowi miłości. 

Jezus pragnął zatem przywrócić właściwy porządek okazywania pomocy, zwłaszcza 

tej, z którą należało spieszyć w dzień szabatu. 

W nauczaniu rabinów tylko ratowanie życia ludzkiego było bowiem dopuszczane w 

szabat. Jezus natomiast szabat w całości podporządkował prawu miłości, 

które - zgodnie z przesłaniem Jego nauki - miało stać się centrum przeżywania tego 

dnia. A zatem przykazanie miłości posiada bezwzględne pierwszeństwo w stosunku do 

przepisów dotyczących szabatu
15

. 

Jezus ostatecznie nie zakwestionował samych nakazów Prawa odnoszących się do 

szabatu, ale ich interpretację. 

 On jako "Pan szabatu" (Mt 12,8) dokonał po prostu reinterpretacji, czyli 

"wypełnił Prawo" (Mt 5,17). 

Jezus uświadomił swoim słuchaczom, że dawny nakaz spoczynku szabatowego 

musi ustąpić miejsca ewangelicznej aktywności, wyrażającej się w praktykowaniu 

miłości, miłosierdzia oraz każdego rodzaju pomocy. 
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 Zob. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz.1, s. 494-495 



A zatem wszelkie czyny ukierunkowane na pomoc, na wybawienie kogoś z opresji, 

są dozwolone w szabat, gdyż są wyrazem czynienia dobra, co ostatecznie stanowi 

realizację jednego z największych przykazań, czyli przykazania miłości bliźniego              

(Mt 22,36-40)
16

. 

 

Po wyjaśnieniu Jezus zastosował w praktyce swoje nauczanie. Owocem tego było 

uzdrowienie chorego.  

Podobnie jak winnych przypadkach dokonało się ono mocą Jezusowego słowa. 

Zazwyczaj w Ewangelii św. Mateusza przybiera ono formułę stanowczego 

polecenia (np. Mt  

 8,13 (9?): " Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej 

godzinie jego sługa odzyskał zdrowie";  

 9,30: "  I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się 

nikt o tym nie dowie!";  

 15,28: " Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci 

się stanie, jak chcesz! Od tej chwili jej córka była zdrowa.") 

Po krótkiej wzmiance na temat uzdrowienia bliżej nieznanego nikomu człowieka 

Mateusz wydaje się tracić zainteresowanie uzdrowionym.  

Nie wspomniał o wyrażeniu przez niego wdzięczności czy tez uwielbienia Boga; 

nie odnotował także zdumienia świadków cudu. 

To jeszcze raz dowodzi, że Mateusz skupił całą uwagę na przesłaniu nauki Jezusa 

na temat właściwego przeżywania szabatu. 

W centrum perykopy stoi zatem Jezus, który przekazuje pouczenie, a następnie daje 

przykład jego zastosowania w życiu, czyli przykład "czynienia dobrze" w szabat. 

W przekazie Mateusza chodzi nie tyle o podkreślenie cudowności czynu Jezusa, 

polegającego na uzdrowieniu chorego, ile o ukazanie konkretnego czynu miłości 

względem człowieka
17

. 

 

Na uwagę zasługuje jeszcze jedna wzmianka Mateusza: podaje on, że w wyniku 

interwencji Jezusa ręka chorego "stała się znów zdrowa jak druga" (Mt 12,13). 

W tym kontekście został użyty przymiotnik hygies, który obok znaczenia "zdrowy 

na ciele" oznacza także "cały w dobrym stanie"
18

. 
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 Zob. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz. 1, s.495; J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, 
s. 205 
17

 Zob. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz.1, s. 495; U. Luz ,Matthew 8-20,s.188 
18

 Zob. O. Jurewicz. Słownik grecko - polski, t.2, s. 422 



Wynika z tego, że  

uzdrowienie dokonane przez Jezusa było kompletne, w pełni doskonałe. 

To zaś raz jeszcze podkreśla wartość czynu Jezusa jako w pełni dobrego
19

. 

 

„Wyciągnij rękę!”  (Mt 12, 13) 
 

W Ewangelii używanej przez nazarejczyków i ebonitów [...], uważanej przez wielu za 

autentyczną Mateusza, człowiek o uschłej ręce miał być kamieniarzem i prosił tymi 

słowami o pomoc: "Kamieniarzem jestem i tymi rękami muszę się wyżywić. Proszę Cię, 

Jezu, abyś przywrócił mi zdrowie, bym w tak upokarzający sposób nie musiał żebrać                 

o jedzenie [...]". 

Zawiść jest przyczyną, że gotują na Pana zasadzkę: cóż bowiem takiego uczynił, by 

pobudzić faryzeuszy do zgładzenia Go? Z pewnością chodziło o to, że ten człowiek 

wyciągnął rękę. Któż bowiem z faryzeuszy nie wyciąga ręki w dzień szabatu, niosąc 

pokarm, podając kielich i inne rzeczy niezbędne do życia? 

Jeśli więc nie jest zbrodnią wyciągać w szabat rękę i podnosić żywność czy napój, 

dlaczego zarzucają drugiemu to, co im samym jest dowiedzione, że też czynią, zwłaszcza, 

że ów kamieniarz sam nic takiego nie niósł, a tylko na polecenie Pana wyciągnął rękę? 

 (św. Jan Chryzostom, "Homilie na Ewangelię według św. Mateusza" 40,1-2,   tłum. 

J. Krystyniacki) 

 

Reakcją faryzeuszy na dobry czyn Jezusa było ich odejście. 

Nie okazali zainteresowania nauczaniem Jezusa, w którym wyłożył On właściwą 

interpretację przestrzegania nakazów Prawa dotyczących szabatu. 

To potwierdza ich zasadniczy cel podjętej z Jezusem dyskusji:  

"Zapytali Go, by móc Go oskarżyć" (Mt 12,10). 

Po uzyskaniu odpowiednich "dowodów" faryzeusze odeszli, aby odbyć  

"naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić" (Mt 12,14). 

 

Postawa faryzeuszy stanowi zatem symbol zamknięcia się na Bożą naukę. Ich 

fałszywe przywiązanie do litery Prawa nie pozwalało im zmienić myślenia (metanoia 

= "zmiana usposobienia"
20

), a przez to dostrzec znaków zbliżającego się królestwa 

Bożego
21

. 
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 Zob. D.A. Hagner, Matthew 1-13, s. 334 
20

 Zob. O. Jurewicz. Słownik grecko - polski, t.2, s. 48 
21

 Zob. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz.1, s. 495 



Podjęty zamiar udało się faryzeuszom zrealizować, ale jedynie częściowo, gdyż 

zgładzony Chrystus zmartwychwstał i żyje, a wraz z Nim żyje jego 

nauczanie. 

 

Analiza perykopy pozwala nam zauważyć, że Jezus Chrystus jest ostateczną 

instancją wyjaśniającą rozumienie Prawa. On jest Tym, który przyszedł na ziemię nie 

tyle po to, aby "znieść Prawo albo Proroków, ile aby "wypełnić" (Mt 5,17). 

Jezus Chrystus jako źródło życia nadaje właściwą wartość nakazom Prawa poprzez 

tchnienie w nich życia. Odtąd Prawo przestaje zabijać ducha literą, lecz tchnie 

Duchem, który ożywia. 

Tę prawdę wyjaśniają doskonale słowa św. Pawła:  

1.  "On [Bóg przez Jezusa Chrystusa] też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami 

Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś 

ożywia" (2 Kor 3,6). 

2.   Na innym zaś miejscu Apostoł Narodów poucza: "Teraz zaś straciło moc nad 

nami Prawo, gdy umarliśmy temu, co trzymało nas w jarzmie, tak, że możemy pełnić 

służbę w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery" (Rz 7,6). 

 

Naczelnym przykazaniem Chrystusowego Prawa jest przykazanie miłości Boga                 

i bliźniego. To przykazanie w świetle perykopy Mt 12,9-14 stanowi także punkt 

centralny świętowania szabatu. 

Pozbawiona ducha litera Prawa, którą preferowali faryzeusze, uśmiercała niejako 

praktykowanie w konkretny sposób przykazania miłości. 

Jezus Chrystus, uzdrawiając chorego w szabat, w praktyczny sposób ukazał, na 

czym polega spełnianie dobra, o które należy się troszczyć w dzień szabatu.                 

Miłość okazana bliźniemu ostatecznie jest miłością okazaną Bogu. 

Św. Jan Apostoł poucza w tym kontekście: "Jeśliby ktoś mówił: <Miłuję Boga>, a 

brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego 

widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi" (1 J 4,20). 

To zaś swoje streszczenie posiada w Jezusowym pouczeniu:  

"Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 

moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40). 

 

 

 



 

Wspaniałym komentarzem do pouczenia, jakie wypływa z omówionej perykopy, 

mogą być słowa św. Wincentego a Paulo:  

"Posługa ubogim powinna być przedkładana ponad wszelką inną działalność                      

i niezwłocznie spełniana. Jeśliby więc w czasie modlitwy należało podać lekarstwo 

albo udzielić innej pomocy potrzebującemu, idźcie z całym spokojem, ofiarując Bogu 

wykonywaną czynność, jak gdyby trwając na modlitwie. Nie potrzebujecie się 

niepokoić w duchu ani wyrzucać sobie grzechu z powodu opuszczenia modlitwy ze 

względu na spełnioną wobec potrzebującego posługę. 

Nie zaniedbuje się Boga, kiedy się Go opuszcza ze względu na Niego samego, to 

jest kiedy się opuszcza jedno dzieło Boga, aby wykonać inne. 

Kiedy zatem opuszczacie modlitwę, aby okazać pomoc potrzebującemu, 

pamiętajcie, że służyliście samemu Bogu. Miłość bowiem jest ważniejsza niż 

wszystkie przepisy, owszem, właśnie do niej wszystkie one powinny zmierzać. 

Ponieważ miłość to wielka władczyni, dlatego wszystko, co rozkaże, należy 

czynić. 

Z odnowionym uczuciem serca oddajmy się służbie ubogim; szukajmy 

najbardziej opuszczonych: otrzymaliśmy ich bowiem jako naszych panów                      

i władców" 
22

. 

 

W praktykowaniu miłości bliźniego trzeba zadbać o to, aby była to miłość 

prawdziwa, ukierunkowana ostatecznie na Boga. W przeciwnym razie stanie się ona 

zwykłą filantropią, która niekiedy przybiera niestety formy sprzeczne z Ewangelią, 

zabiegając jedynie o dobra ziemskie, zasłaniające drogę do prawdziwego szczęścia w 

Bogu. 

 

Podobnie jak w czasie swojej ziemskiej działalności, tak i dziś Chrystus przez usta 

Kościoła głosi prawdy, które nie zawsze są wygodne dla współczesnego świata. 

Również dzisiaj są ludzie, którzy pragną "zgładzić Jezusa" (Mt 12,14), usuwając Go  

z przestrzeni publicznej, z życia współczesnego człowieka. 

Źródłem nadziei dla chrześcijan głoszących i żyjących nauką Mistrza powinny być 

Jego słowa: "Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył 

świat" (J 16,33). 

Orężem, którym zwycięża Chrystus, jest zawsze miłość                                                 

- prawdziwa, Boża miłość. 
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"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019 

 

Pan szabatu: Większy od Jonasza, Salomona i Świątyni (Mt 12,1-50) 

 

W dwunastym rozdziale Ewangelii Mateusza napięcia między Jezusem                               

i faryzeuszami osiągają nowy poziom; faryzeusze oskarżają Jezusa o współdziałanie               

z Szatanem i zaczynają planować Jego śmierć (12,14). 

Jezus, broniąc się, jeszcze wyraźniej objawia swą tożsamość: jest kimś większym 

niż  

 prorok Jonasz (12,41),  

 król Salomon (12,42), a nawet  

 świątynia (12,6). 

Jednocześnie Jezus odsłania prawdziwą naturę swych przeciwników: to oni są 

współpracownikami Szatana, sprzeciwiają się bowiem Mesjaszowi Izraela (12,33-37). 

 

Pan szabatu (Mt 12, 1 - 14) 

 

 

ST: Kpł 24,5-9; Lb 28,9-10; 1 Sm 21,2-7; Oz 6,6 

NT: Mt 22,15; 26,4; 27,1 II Mk 2,23-28; 3,1-6; Łk 6,1-11; J 5,16-18 

KKK: szabat,2168-2195; Jezus a Prawo, 581-582; Jezus a świątynia, 586; boskość 

Jezusa, 586, 590 

 

[12, 1-2] 

Obok obrzezania i przepisów pokarmowych, odpoczynek szabatu był w I wieku 

jednym z głównych wyznaczników tożsamości Żydów, odróżniającym ich od innych 

narodów. 

Jako że żyli w otoczeniu pogańskich ludów, które nie zachowywały odpoczynku 

szabatu, przestrzeganie tego specyficznie żydowskiego zwyczaju stanowiło wyraz 

wierności przymierzu z Bogiem Izraela. 

Co więcej, zgodnie z Księgą Jeremiasza, nieprzestrzeganie nakazu zachowywania 

świętości szabatu było jednym z grzechów, które w 586 roku p.n.e. sprowadziły karę 

na lud żydowski, gdy Babilończycy najechali jego ziemię, zniszczyli Jerozolimę                   

i uprowadzili wielu ludzi na wygnanie (Jr 17,19-27). 



Zatem w I wieku dla licznych przedstawicieli judaizmu to, na ile ich 

współwyznawcy przestrzegali szabatu, nie było kwestią jedynie osobistej pobożności, 

ale narodowego bezpieczeństwa.  

W tym kontekście jasne jest, dlaczego faryzeusze są tak zaniepokojeni tym, co 

uczniowie Jezusa robią w szabat. 
 

Ci, przechodząc wśród pól, odczuwają głód i zaczynają zrywać kłosy i jeść ziarna 

- co było dozwolone w starotestamentowym Prawie (Pwt 23,26).  

Jednak fakt, że uczniowie Jezusa czynią tak w szabat, staje się przyczyną sporu                 

z faryzeuszami, którzy wydają się uznawać ich działanie za swoiste żniwa, a zatem za 

niedozwoloną w szabat pracę (zgodnie z tym, jak opisuje to Wj 34,21 i jak jest to 

interpretowane w późniejszej tradycji rabinicznej). 

Faryzeusze protestują więc: Oto twoi uczniowie czynią to, czego  nie wolno 

czynić w szabat. 

 

[12, 3-6] 
 

Jezus nie polemizuje z faryzeuszami na temat tego, czy zrywanie kłosów narusza 

szabat. Przeciwnie, przenosi dyskusję na inny poziom. 

Najpierw odwołuje się do starotestamentowego opowiadania o Dawidzie i jego 

towarzyszach, uciekających przed próbującym ich zabić królem Saulem                          

(co przypomina sytuację samego Jezusa jako Pańskiego pomazańca, ściganego                    

i prześladowanego przez niektórych przywódców żydowskich). 

Podczas drogi Dawid wraz ze swymi ludźmi wszedł do domu Bożego w 

poszukiwaniu pożywienia, ponieważ poczuł głód. 

Jedynym dostępnym jedzeniem były chleby pokładne, czyli dwanaście bochenków 

chleba, jakie co szabat kładziono na stole w miejscu świętym przybytku. 

Choć te poświęcone chleby mogli spożywać tylko kapłani (Kpł 24,8-9), Dawidowi              

i jego towarzyszom udzielono kapłańskiego przywileju pożywienia się nimi. 
 

Nawiązując do tego opowiadania, Jezus przyrównuje się do Dawida - przez co 

pośrednio ogłasza, że jest Mesjaszem - i potwierdza, że uczestnictwo uczniów w Jego 

mesjańskiej misji jest ważniejsze niż zwykłe wymagania Prawa; w tym wypadku 

oznacza to, że pozwala im na zaspokojenie głodu w trakcie wędrówki, którą podjęli, 

by wypełnić posługę swego Mistrza.  

Jezus broni działania swych uczniów jednocześnie za pomocą kolejnej analogii, 

odnoszącej się do kapłanów i świątyni: w dzień szabatu kapłani naruszają                          

w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy. 



Było dozwolone, by w szabat kapłani wykonywali różne czynności w świątyni, 

takie jak: 

 składanie codziennej ofiary całopalnej (Lb 28,9-10),  

 wykładanie nowych chlebów pokładnych i zjadanie chlebów wyłożonych 

tydzień wcześniej (Kpł 24,8-9). 

Następnie Jezus wykorzystuje krytykę sposobu zachowywania przez swych 

uczniów szabatu, by objawić własną tożsamość: podobnie jak kapłani posługujący w 

świątyni jerozolimskiej, Jego uczniowie są zwolnieni, gdy to konieczne, z wymagań 

związanych z szabatem, ponieważ tu jest coś większego niż świątynia. 

Słowa "coś więcej" wypowiada w odniesieniu do siebie samego. 

To stwierdzenie jest zdumiewające. 

Świątynia stanowiła najważniejszy symbol narodowej tożsamości Izraela. Było to 

święte sanktuarium, w którym Bóg spotykał się ze swym ludem i które służyło zatem 

jako centrum życia Izraela i sprawowanego przezeń kultu. 

To, że Jezus mówi o sobie jako o większym od świątyni, jest jak powiedzenie, że to 

 On jest nowym punktem odniesienia dla kultu sprawowanego przez 

Izrael, Jego uczniowie zaś są kapłanami posługującymi w tej nowej 

świątyni. 

 

[12,7- 8]  

Jeszcze bardziej zaskakujący jest fakt, że Jezus określa się jako Pan szabatu
23

. 

Szabat został ustanowiony przez Boga (Rdz 2,3) i gdy Bóg mówi o nim, odnosi się 

do niego jako do swej własności: "moje szabaty": 

Wj 31,13: "Powiedz Izraelitom: Przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między 

Mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że Ja jestem Pan, który was 

uświęcam. " 

Kpł 19,3.30: "Każdy z was będzie szanował matkę i ojca i będzie zachowywał moje szabaty.                

Ja jestem Pan, Bóg wasz!; Będziecie zachowywać moje szabaty i szanować mój święty przybytek. Ja 

jestem Pan!  " 

Iz 56,4: "Tak bowiem mówi Pan: Rzezańcom, którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają 

się za tym, co Mi się podoba, oraz trzymają się mocno mego przymierza, ". 

Zatem nazywając siebie samego "Panem szabatu",                                                   

Jezus stawia się na równi z Bogiem, który szabat ustanowił. 
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 Na temat Jezusa jako Syna Człowieczego zob. 10.23 



Jako taki ma władzę określania tego, jak należy przestrzegać praw związanych                  

z szabatem 

 

 [12, 9-12] 

Po tej konfrontacji Jezus udaje się do ich synagogi, gdzie spotyka człowieka                      

z uschłą ręką. 

Faryzeusze pytają Jezusa: Czy wolno uzdrawiać w szabat? 

Sam Stary Testament tego nie zakazuje, uzdrawiania nie ma też wśród trzydziestu 

dziewięciu czynności określonych później przez rabinów jako niedozwolonych w 

szabat. 

Lecz w późniejszej tradycji żydowskiej uznawano pomoc medyczną za dozwoloną 

w szabat tylko w nagłych przypadkach; choroby niezagrażające życiu, takie jak 

posiadanie uschłej ręki, miano leczyć po zakończeniu odpoczynku szabatu. 

Takie jest, jak się wydaje, stanowisko faryzeuszy. 

Ich pytanie ma złowrogi wydźwięk. Chcą zebrać przeciw Jezusowi prawne dowody, 

by móc Go oskarżyć. Zadają swoje pytanie w celu sprowokowania Jezusa, mając 

nadzieję, że dokona On uzdrowienia, które przez wielu Żydów zostałoby uznane za 

naruszenie odpoczynku szabatu. 

 

Odpowiadając, Jezus zwraca uwagę, że oni sami byliby gotowi uratować jedną ze 

swych owiec, gdyby wpadła do dołu w szabat. 

Skoro Żyd ratowałby w szabat zwierzę hodowlane, to tym bardziej powinien 

uratować od fizycznego cierpienia człowieka, który jest o ileż ważniejszy (...) niż 

owca. 

Jezus stwierdza na koniec: Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić. 

Jezus zachowuje zatem szabat, zarazem odrzucając faryzejskie poglądy na temat 

tego, czego wymaga jego przestrzeganie. 

 

[12, 13-14] 

Po tym, jak Jezus dokonał uzdrowienia, faryzeusze odbyli naradę przeciw Niemu, 

w jaki sposób Go zgładzić. 

To punkt kulminacyjny opozycji faryzeuszów względem Chrystusa. 

 



Ich narastająca wrogość (9,3.11.34; 12,2) osiąga szczyt teraz, gdy Jezus otwarcie 

dokonuje uzdrowienia w szabat. 

Z punktu widzenia faryzeuszy czyn Jezusa stanowi rażące naruszenie szabatu i jest 

zdradą narodu. Dla faryzeuszy to tak, jakby Jezus spalił ich flagę narodową (zob. 

komentarz do 12,1-2). Dlatego dążą, by Go zniszczyć. 

Mateusz zauważa, że "odbyli naradę przeciw Niemu" - który to zwrot stale się 

powtarza w Mateuszowej relacji na temat Wielkiego Tygodnia, gdzie opisuje 

arcykapłanów i starszych spiskujących w celu doprowadzenia do śmierci Jezusa 

(22,15; 26,4; 27,1; 28,12; zob. komentarz do 2,4). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (12,1-14) 

 

W niedzielę chrześcijanie mają wycofać się z ziemskich zajęć, które pochłaniają ich 

przez cały tydzień, i wejść w Boży odpoczynek szabatu
24

. 

Zarazem musimy pamiętać, że "wolno jest w szabat dobrze czynić" (12,12). 

W rzeczywistości niedziela jest odpowiednim dniem na dzieła miłosierdzia. 

Katechizm zaleca, by w niedzielę chrześcijanie wykonywali "dobre uczynki                       

i pokorne posługi względem ludzi chorych, kalekich i starszych" (KKK, 2186). 

Niedziela jest zatem szczególnie dobrym dniem na pracę społeczną w kuchni dla 

biednych, dawanie jałmużny ubogim lub odwiedzanie chorych w szpitalach i domach 

opieki. 

 

Co więcej, dobro należne w szabat chrześcijanie mogą czynić też we własnych 

domach, "oddając swojej rodzinie i bliskim czas i staranie, o które trudno w 

pozostałe dni tygodnia" (KKK, 2186). 

W rzeczy samej, podczas gdy wszystkie inne dni mamy stale wypełnione jakimiś 

projektami, zadaniami i sprawami, zachowywanie odpoczynku szabatu zmusza nas do 

odłożenia na bok życiowej krzątaniny i do skupienia się na najważniejszych dla nas 

relacjach. 
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 Jan Paweł II. List apostolski Dies Domini (O świętowaniu niedzieli), 15, 65. 



Jeśli nie będziemy traktować niedzieli jako dnia na nadgonienie pracy w ogródku, 

zakupów i rachunków, wówczas  

będziemy mogli pełniej wejść w szabat i nadgonić czas z rodziną i przyjaciółmi, 

których Bóg umieścił w naszym życiu,  

byśmy dzięki odpoczynkowi zobaczyli, jak                                                              

"osoby, wśród których żyjemy, odzyskują prawdziwe oblicze"
25

. 
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