
Mk 3,  1 - 6 

 

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

uschłą rękę.  

(2) A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.  

(3) On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Stań tu na 

środku! 

(4) A do nich powiedział: Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy 

coś złego? Życie ocalić czy zabić? Lecz oni milczeli.  

(5) Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z 

powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! 

Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.  

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

przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. 

 



 Uzdrowienie w szabat  -    (Mk  3, 1 - 6) 

 

Omawiany fragment Ewangelii św. Marka jest ściśle powiązany                            

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

mianowicie sprawę zachowywania tradycji, a szczególnie przepisów szabatowych. Jego 

akcja rozgrywa się w synagodze. 

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

się oni zbierają. Jest tutaj podobnie jak w przypadku słowa "kościół", którym 

chrześcijanie określają zarówno wspólnotę wierzących w Jezusa, jak i budynek, w którym 

gromadzą się na modlitwę. 

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

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

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

święte. 

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

integrować przebywających z dala od Jerozolimy wyznawców religii Mojżeszowej.                  

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

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

ok. 480 synagog. Były także w każdej wiosce. 

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

cierpiał na atrofię mięśni) i - jak wskazuje kontekst (Mk 2,24) - faryzeusze.  

Nazwa "faryzeusze" wywodzi się z hebrajskiego słowa peruszim ("oddzieleni"), 

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

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

przykład do esseńczyków nie byli wrogo nastawieni do świątyni i kapłaństwa 

jerozolimskiego i zabiegali o nawiązanie i utrzymanie dobrych stosunków z hierarchią 

Świętego Miasta. 

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

Darzyli wielkim poważaniem Prawo Mojżeszowe. Gorliwcy religijni, jakimi byli 

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

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

Synaju. Dzięki niej mogli zaadoptować Pismo Święte do nowych warunków, a nawet 

wchłonąć różne koncepcje zapożyczone z innych kultur. 



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

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

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

religijnymi. 

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

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

Na religijne przekonania faryzeuszy składały się: 

 wiara w życie pozagrobowe, w zmartwychwstanie ciał i osobową 

nieśmiertelność oraz w nagrodę w przyszłym życiu. Wierzyli także w istnienie 

aniołów i w Bożą opatrzność. 

Stosunek faryzeuszy do innych ludzi cechowała wielka rezerwa. Dążenie do 

odseparowania wypływało początkowo ze szlachetnych pobudek: chęci zachowania 

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

pobożność. Uznawał ich też za przywódców narodu. 

 W czasach Jezusa Prawo Mojżeszowe obowiązywało w sposób bezwzględny. 

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

powstrzymywać się od pracy bez względu na skutki takiego postępowania. 

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

zrywając w szabat kłosy zboża (Mk 2,23-28). Mistrz tłumaczył, że nie zrobili przecież nic 

złego, bo byli głodni. Jezus nie tylko bronił swych uczniów, ale starał się doprowadzić 

nieprzyjaciół do prawdy. 

Pomagał im pojąć wolę Bożą, podając przykład z Pisma Świętego.  

W Starym Testamencie czytamy, że Dawid podczas ucieczki przed Saulem znalazł się 

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

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

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

że Dawid dopuścił się większego wykroczenia niż uczniowie. Dawid jadł bowiem 

zakazane chleby, a uczniowie czynili właściwie rzecz dozwoloną, tyle że w niewłaściwym 

czasie. 

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

temat zakresu działań dozwolonych w dzień świąteczny - szabat.  

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

Co jest grzechem? 



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

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

poświęconym Panu dniem, który Izrael winien święcić, powstrzymując się od wszelkiej 

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

Szabat  wyrósł u Izraelitów na podłożu społecznym (dać wypoczynek ludziom                      

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

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

przypominać wyzwolenie z Egiptu (Pwt 5,15). 

Pochodzenie szabatu nie jest pewne. Rozpowszechniony aksjomat rabinistyczny 

głosił: "Szabat i obrzezanie poprzedziły Prawo". Księga Wyjścia sytuuje początki szabatu 

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

szczególnego wybrania przez Boga narodu izraelskiego (Wj 31,13.17). Stąd też przed 

niewolą szabat był uroczystym dniem składania Bogu ofiar i dniem nawiedzania świątyni. 

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

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

 W okresie machabejskim przestrzeganie szabatu zostało jeszcze bardziej 

zaostrzone. Dochodziło do tego, że w czasie walk Żydzi, w obawie przed 

zbezczeszczeniem szabatu, bez najmniejszego oporu poddawali się wrogom. 

 Dopiero Matatiasz zadecydował, że w szabat dopuszczalne jest prowadzenie walki 

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

 Rabini obostrzyli przykazanie dotyczące szabatu, wyliczając w Talmudzie aż                 

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

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

W wigilię szabatu dom był starannie sprzątany. Przygotowywano jedzenie, 

przeznaczone na dzień święty do zjedzenia na zimno, gdyż gotowanie było zabronione. 

Szabat był dniem radosnym i dlatego nie istniał zakaz picia wina dobrze zaprawionego 

aromatycznymi ziołami. Człowiek ciężko pracujący cały tydzień miał prawo do 

przyjemności i zadowolenia, jakich doznawał Bóg, gdy zakończył dzieło stworzenia. 

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

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

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

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

zagadnienia teologiczne. około piątej spożywano wieczerzę, pobłogosławiwszy przedtem 

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

wina odmówić dziękczynienie. Pełen pobożności czas odejścia od spraw życia 

powszedniego - święty odpoczynek - dobiegał końca.  



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

twarzą w twarz z Bogiem znaczył naród Boży specjalnym znamieniem. 

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

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

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

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

niebezpieczeństwo śmierci, leczenie, a nawet zażywanie lekarstw było absolutnie 

zabronione.  

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

Bożą interpretację przykazania o szabacie: służy on dobru człowieka. 

 

W sposób mistrzowski ewangelista maluje obraz Jezusa. 

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

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

uczynku jest złą rzeczą.  

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

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

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

człowieka. 

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

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

prawdziwe oblicze Boga.  

   Bóg pragnie, by ludzie święcili dni święte.  

Ustanowił święto dla dobra człowieka, aby ten - już tu, na ziemi - mógł uczestniczyć - 

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

Poprzez Jego działalność uczniowie odkrywają drogę. 

Człowiek nie zawsze chce zrozumieć zamysł Boży. Dążenie do doskonałości w 

zewnętrznych formach przesłania mu niekiedy istotę sprawy. 

 A czym ma być dzień święty? 

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

 



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

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

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

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

którego należy skorzystać. Taki dzień na twoich dziełach, na twoim powołaniu, ma 

położyć swój znak. To, co będzie w tym czasie, będzie bogatsze Bogiem pokoju, wiary, 

nadziei, miłości, optymizmu, życzliwości. [...] Jeżeli będę blisko moich ludzi codziennych, 

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

Dotychczas faryzeusze byli tylko obserwatorami i krytykami Jezusa. Teraz ich 

stanowisko uległo zmianie. Uważali bowiem, że posiadają władzę w społeczności, 

tymczasem Jezus naruszył obowiązujący w niej porządek. Dlatego naradzali się ze 

zwolennikami Heroda, jak mają postąpić wobec Jezusa. 

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

Święte wspomina o ich bytności nie tylko w Galilei (Mk 3,6), ale także w Jerozolimie               

(Mt 22,16; Mk 12,13), pozostającej wówczas pod zarządem namiestników rzymskich. 

Raczej wydaje się, że herodiadami nazywał lud izraelski zwolenników dynastii 

herodiańskiej, przynajmniej w zakresie ich pro-rzymskiej polityki. 

 Zakwestionowanie przez Jezusa błędnej wykładni Prawa stało się przyczyną 

wystąpienia przeciw Niemu.  

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

temu, kto się na nie porywa. Także Jezus musiał ponieść konsekwencje swojego czynu. 

Jego antagoniści nie ograniczyli się do Jego krytyki, ale szukali  sposobu wyeliminowania 

Go.  

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

Jezus podrywa ich autorytet w społeczności izraelskiej, naruszając ustalony porządek. 

Zwrócili się przeciwko Niemu, bo zakwestionował ich interpretację Prawa Mojżeszowego. 

Według Biblii szabat był dniem wolnym (Pwt 5,12-15).  Był świętem 

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

uwolnieniu Izraela. Był symbolem wolności. 

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

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

funkcję o tyle, o ile ujawnia wolność człowieka, który może pokazać, że jest naprawdę 

obrazem Boga. 

 



Szabat 

Żydzi ten dzień przeznaczają na swoisty odpoczynek fizyczny, bez wysiłku, leniwy. 

Powstrzymują się [od wysiłku], aby oddawać się rzeczom próżnym. Podczas gdy Bóg dał 

przykazanie [świętowania] szabatu, a oni szabat spędzają, robiąc rzeczy zakazane przez 

Boga. Nasz odpoczynek polega na powstrzymaniu się od czynienia zła, a ich na 

zaprzestaniu dzieł dobrych. Przecież lepiej orać [arare] niż podskakiwać w tańcu 

[saltare]. [...].  

Nam szabat wskazał Bóg. Na czym on polega? Najpierw ma on być w sercu. 

Wielu jakkolwiek odpoczywa fizycznie, jest niespokojnych we wnętrzu.                         

Żaden człowiek zły nie może mieć szabatu, bo jego sumienie nigdy nie jest spokojne. 

Spokój wewnętrzny stanowi szabat serca [...]. Chrześcijanin winien żyć w szabacie serca, 

czyli w spokoju i pogodzie sumienia  (Augustyn, "Wprowadzenie do Psalmów" 91,2). 

 

 

„Czy wolno w szabat czynić coś dobrego” (Mk 3, 4) 

W synagodze żydowskiej był człowiek z uschłą ręką. O ile jednak on miał uschłą rękę, 

o tyle inni obok niego mieli uschłe umysły, nie dostrzegali bowiem człowieka chorego ani 

też nie oczekiwali cudu, który miał się stać. Zbawiciel więc, zanim uczynił cud, przeorał 

słowem ich umysły. Znając zaś złość ich myśli i głębię goryczy, najpierw rozmiękczył ich 

słowami i, chcąc ujarzmić impulsywność ich myśli, zapytał: "Co wolno w szabat: uczynić 

coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?"   

Gdyby bowiem zapytał ich: "Czy wolno w szabat pracować?" natychmiast 

odpowiedzieliby Mu: "Mówisz przeciw Prawu". A tak zapytał ich o coś, na co Prawo 

pozwalało, gdyż sam był przecież tym, który ustanowił Prawo dotyczące szabatu właśnie  

z dodatkiem: "z wyjątkiem tego, co zostanie uczynione w celu ratowania życia". 

 Tak więc, jeśli człowiek wpadnie do studni w szabat, Żydzi mają pozwolenie na 

wyciągnięcie do stamtąd. Ta zasada dotyczy zresztą nie tylko człowieka, ale także wołu 

czy osła. Prawo pozwala więc na czynienie rzeczy, które służą ocaleniu, dlatego też Żydzi 

spożywają posiłki również w szabat. Pan zapytał ich więc o sprawę, której z trudem mogli 

się przeciwstawić: "Czy można czynić dobro?" Oni jednak nawet w tak oczywistej 

sytuacji nie odpowiedzieli: "Tak", gdyż brakowało im zupełnie dobrej woli (Atanazy 

Wielki, "Kazanie" 28). 

 



„Spojrzał na nich z gniewem” (Mk 3,5) 

Jeśli wzruszenia i uczucia gniewu pochodzące z miłości dobra i czystej życzliwości 

winno się nazywać wadami, to pozwólmy, by prawdziwe wady nazywano cnotami. Gdy 

jednak uczucia gniewu, budząc się w stosownych okolicznościach, posłuszne są prawemu 

rozumowi, któż by śmiał je zwać wtedy schorzeniami albo występnymi namiętnościami?  

Dlatego też i sam Pan, który raczył wieść życie ludzkie pod postacią sługi, nigdy nie 

mając wszelako żadnego grzechu, okazywał takie uczucia [gniewu] wtedy, gdy uważał za 

stosowne. A przecież Ten, który miał prawdziwe ludzkie ciało, tudzież prawdziwą ludzką 

duszę, nie mógł doznawać niewłaściwych ludzkich uczuć. Kiedy więc Ewangelia mówi, że 

spoglądając z gniewem, zasmucił się z zatwardziałości serca Żydów, [...] nie przedstawia, 

zaiste, niczego fałszywego  (Augustyn, "O państwie Bożym" 14,9). 

 

 

 

„Wyciągnij rękę” (Mk 3,5) 

To polecenie odnosi się do nas wszystkich. To jest lekarstwo powszechne. Także ty, 

który uważasz, że masz rękę zdrową, uważaj, aby nie stała się sztywna przez skąpstwo 

albo bezbożność. Wyciągaj ją często, aby wspomóc biednego, aby przyjść z pomocą 

biednemu [...]. Wyciągaj ją do Boga z prośbą za swoje grzechy. W ten sposób twoja ręka 

zostanie uzdrowiona (Ambroży, "Komentarz do Ewangelii św. Łukasza" 5,40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mk 3, 1 – 6 

 

nr 13 – 1993 ("Słowo wśród nas") 

Jest to ostatni z cyklu pięciu sporów uczonych w Piśmie i faryzeuszów                     

z Jezusem, opisanych przez Marka (2,1-12;2,13-17;2,18-22;2,23-28;3,1-6).  

Tym razem faryzeusze podejmują ostateczną decyzję i naradzają się ze zwolennikami 

Heroda, w jaki sposób Go zgładzić (Mk 3,6). Oba stronnictwa odsunęły na bok wzajemne 

uprzedzenia i podają sobie ręce, by zniszczyć tego Boskiego Nauczyciela. Podejmują swą 

decyzję zaraz po tym, jak Jezus uzdrowił człowieka z uschłą ręką. 

Faryzeusze byli ludźmi, którzy szczerze usiłowali wieść  sprawiedliwe życie przed 

Bogiem. Jednak ich zewnętrzne uczynki nie odzwierciedlały przemienionych serc ani nie 

prowadziły do wewnętrznego otwarcia się na Boga. Jezus często ich za to ganił, nazywając 

ich „ślepymi przewodnikami”, „obłudnikami”, „grobami pobielanymi”                                

(Mt 23,24.25.27)  i tymi, którzy udają sprawiedliwość  „wobec ludzi” (Łk 16,15). 

Ponieważ ich serca nie były przemienione, spełniane przez nich pobożne uczynki służyły 

ich własnej chwale, a nie chwale Bożej. 

 Uczeń Chrystusa musi wykazać się czymś więcej niż sprawiedliwością uczonych               

w Piśmie i faryzeuszów, która charakteryzuje się zewnętrzną pobożnością (Mt 5,20).  

Motorem jego postępowania musi być nie zewnętrzne zachowanie przepisów, lecz 

motywacja serca. Paweł tak pisał o stanie ludzkiego serca: „Nie ma sprawiedliwego, 

nawet ani jednego” (Rz 3,10). Jedyną możliwą sprawiedliwością jest ta, której udziela 

nam Bóg przez swoją darmo daną łaskę. Jest to sprawiedliwość wyjednana dla nas na 

krzyżu Jezusa i nie pochodzi ona od nas, lecz jest owocem wiary w Jezusa. 

Tylko ci, którzy umarli dla siebie, mogą naprawdę iść za Chrystusem. 

Odrzucają wszystko, by móc kroczyć drogą Jezusa. To oni mogą radować się ze św. 

Pawłem:  

”Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz 

żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje 

jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za 

mnie” (Ga 2,19-20). 

 

„Panie Jezu, mocą swego ducha pomóż mi kroczyć  za Tobą.                                      

Pozwól mi całkowicie oddać się Tobie”. 



46 – 1996 

Bóg nakazał Izraelowi: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić” (Wj 20,8).  

Aby uświęcić dzień szabatu, Żydzi ustanowili system praw chroniących jego świętość. 

Przestrzeganie szabatu było dla nich bardzo ważne, ponieważ szabat odróżniał ich od 

wszystkich innych narodów świata. 

Jezus potwierdził, że to On jest Panem szabatu (Mk 2,28), kiedy uzdrowił w szabat 

człowieka mającego uschłą rękę.  

Wiedząc, że faryzeusze chcieli Go przyłapać na złamaniu szabatu, Jezus zadał im 

następujące pytanie: ”Czy wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? 

Życie ocalić czy zabić?” (Mk 3,4).  

Gdy Jezus dokonał uzdrowienia, faryzeusze – kierując się legalistycznym punktem 

widzenia – uznali Jego czyn za zły, ponieważ Jezus złamał prawo, które zabraniało 

uzdrawiania w szabat (poza przypadkiem ratowania życia). Z drugiej strony, faryzeusze 

uważali swoje własne czyny (spiskowanie na zgubę Jezusa ) za dobre, gdyż Jezus stanowił 

zagrożenie dla ich rozumienia Boga. 

Wypełniając obietnice Boga, Jezus zaprowadził na ziemi królestwo Boże. Ojciec dał 

Mu władzę uzdrawiania, nauczania i odpuszczania grzechów. Pełen współczucia i 

miłosierdzia (Mk 3,4-5), Jezus stawiał ludzką godność i wartość każdego człowieka wyżej 

niż prawo szabatowe.  

 Poprzez uzdrowienie człowieka o uschniętej ręce Jezus dał się poznać 

jako prawdziwy Dawca życia – Mesjasz, Syn Boga żywego.  

Opisy uzdrowienia paralityka (Mk 2,1-12) i powołania Lewiego (Mk 2,13-17), pytania 

o post (Mk 2,18-22), a także przestrzegania szabatu (Mk 2,23-28) – wszystkie te 

fragmenty ukazują Jezusa jako Mesjasza Bożego, który zaprowadził na ziemi królestwo 

Boże. 

Ponieważ Jezus pragnie, aby wszyscy ludzie doświadczyli zbawienia, niewiara 

faryzeuszy bardzo Go zasmuciła. My także zasmucamy Go, gdy wolimy ufać naszym 

własnym opiniom niż prawdzie o tym, kim jest Jezus. Jako dobry pasterz, Jezus smuci się, 

gdy któraś z Jego owiec nie słucha Jego głosu i wybiera własną drogę. Smuci się , bo wie, 

że Zły czyha, aby ją porwać (J 10,12). Poprzez swoją śmierć na krzyżu i powstanie                      

z martwych Jezus dał swoje życie za nas, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości                       

(J 10,10). 

„Bramy, podnieście swe szczytu i unieście się, prastare podwoje, aby mógł 

wkroczyć Król chwały!” (Ps 24,7). 



      68 – 1998 

 Z chwilą wcielenia Jezusa straciło swoją władzę prawo grzechu i śmierci, a 

zapoczątkowane zostało królestwo Boże.  

Jezus przyszedł jako młode wino – nowe życie, które Bóg od dawna przygotowywał 

dla swego ludu. Ale mimo że Jezus przyniósł swojemu ludowi uzdrowienie, przebaczenie         

i miłość, przywódcy religijni występowali przeciwko Niemu i starali się Go ośmieszyć. 

Konflikt, który rozpoczął się wraz z uzdrowieniem paralityka (Mk 2,1-12), przybrał 

jeszcze na sile, gdy Jezus uzdrowił człowieka o uschniętej ręce (Mk 3,1-6). Do tej pory to 

faryzeusze krytykowali Jezusa i zadawali Mu pytania.  

Tym razem On ich zapytał: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś 

złego? Życie ocalić czy zabić?” (Mk 3,4). Faryzeusze nie odpowiedzieli, zachowując 

swoją zatwardziałość wobec Bożej dobroci. Ich milczenie rozgniewało, ale i zasmuciło 

Jezusa.  

W swym miłosierdziu uzdrowił uschłą rękę stojącego przed Nim człowieka, okazując 

raz jeszcze, że to On jest panem szabatu (Mk 2,27-28). Faryzeusze, rozwścieczeni 

zachowaniem Jezusa, który zlekceważył ich przepisy szabatowe, zaczęli szukać okazji, 

aby Go zgładzić (Mk 3,6). 

Dlaczego ktokolwiek miałby pragnąc śmierci Jezusa, który przyszedł, aby czynić 

dobro? Przekonanie o własnej samowystarczalności i poleganie wyłącznie na ludzkim 

rozumie czynią nas często ślepymi na Bożą prawdę i sprawiają, że sprzeciwiamy się Bogu, 

czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy. 

 Nasza upadła natura zawsze broni się przed oddaniem władzy Bogu. Aby jednak 

przyjąć zbawienie, musimy Mu się poddać. 

 Jeśli opieramy się dobroci Boga, oznacza to, że – podobnie jak faryzeusze – bardziej 

cenimy sobie przepisy i prawa niż naszych braci. Nasza samowystarczalność nie pozwala 

nam rozpoznać w Jezusie Zbawiciela i w pełni doświadczyć Jego obecności. 

Jeśli jak małe dzieci oddamy się całkowicie Bogu, będziemy zdolni przyjąć Jego 

miłosierdzie i nowe życie, które On pragnie nam dać. Jezus przemieni wówczas nasze 

serca i umysły, tak że Jego myśli i pragnienia staną się naszymi. Nauczy nas swoich dróg               

i uzdolni do wypełniania swojego słowa. Gdy otwieramy się na Bożą dobroć                                 

i miłosierdzie, Jezus leczy dzielące nas rozłamy, abyśmy mogli wspólnie stanowić 

doskonałe odzwierciedlenie Jego chwały. 

„Panie, przemień nasze serca i spraw, abyśmy jak nowe bukłaki mogli przyjąć 

młode wino nowego życia, którym pragniesz nas napełnić.” 



112 – 2002 

 Czy nie myślałeś kiedyś, że ewangeliczne opowieści o cudach, jak ta o 

uzdrowieniu człowieka z uschłą ręką, są trochę przesadzone?  

Faryzeusze tak nie myśleli. Większość z nich nie darzyła Jezusa sympatią, ale żaden z 

nich nie powątpiewał w dokonywane przez Niego cuda. Problemem był dla nich fakt, że 

niektóre cuda Jezus czynił w szabat. Jeżeli zamknęli swe serca przed Jezusem, to nie 

dlatego, że podważali Jego zdolność uzdrawiania i wypędzania złych duchów. 

Jak na ironię, my, którzy wierzymy w Jezusa, mamy większe trudności z uwierzeniem 

w Jego moc czynienia cudów niż faryzeusze! Czy jesteś na przykład w stanie uwierzyć – a 

nawet to sobie wyobrazić – że Jezus może działać z mocą za pośrednictwem twoich 

modlitw, dokonując rzeczy niezwykłych? 

 Pomyśl, co dzieje się podczas każdej Mszy świętej.  

Ilekroć uczestniczymy w Eucharystii, jesteśmy świadkami największego cudu: sam 

Jezus pojawia się wśród nas pod postacią chleba i wina. A jednak trudno nam uwierzyć, że 

podczas Mszy świętej ktoś mógłby doznać fizycznego uzdrowienia. Wyobraź sobie, jak 

wyglądałyby nasze liturgie, gdyby każdy uczestnik Mszy świętej miał w sercu wiarę                  

w prawdziwą obecność Jezusa i w Jego moc zdolną dokonywać wśród nas rzeczy 

cudownych! 

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.  

Patrząc po ludzku, osiągnięcie jedności przez różnorodne wspólnoty chrześcijańskie 

wydaje się rzeczą niemożliwą. Ale myśli Boga nie są naszymi myślami. 

Tam, gdzie my wprowadziliśmy nienawiść i podziały, Bóg może objawić swoją 

uzdrawiającą moc. 

On widzi piękno i dobro każdego ze swych dzieci i wie, w jakie dary nas wyposażył. 

Oczekuje, że zaczniemy brać odpowiedzialność za to wszystko, co jest w naszych sercach. 

Wzywa nas do żalu za zaistniałe podziały i uprzedzenia, do modlitwy za przywódców 

Kościołów, do przebaczenia grzechów z przeszłości. 

Jeśli oddamy Chrystusowi nasze wrogie wobec wiernych innych wyznań myśli, 

postawy czy zachowania, wówczas Jego łaska zacznie w nas działać z całą mocą. Nasza 

wewnętrzna przemiana będzie przybliżać czas pełnego zjednoczenia wszystkich 

chrześcijan, a zamiary złego ducha zostaną zniweczone. 

„Wielbię Cię, Panie, za Twą mądrość i moc. W swej miłości wzywasz nas do 

uczestnictwa w Twej chwale. Pomóż mi iść z wiarą, wskazaną przez Ciebie drogą!” 



145 – 2005 

"Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego?" (Mk 3,4) 

Zgodnie z Prawem Mojżeszowym wierni Żydzi mieli przestrzegać szabatu, traktując go 

jako święty dzień odpoczynku (Por. Wj 31,15). Jezus jednak zaskoczył odpoczywających 

w synagodze faryzeuszy dość prostym pytaniem: „Co wolno w szabat: uczynić coś 

dobrego czy coś złego?” (Mk 3,40).  

W narastającym napięciu faryzeusze na próżno szukali odpowiedzi. Byli tak 

niewolniczo wpatrzeni w Prawo, że nie potrafili już ani dostrzec, ani zapragnąć złagodzić 

cierpienia kogoś, kto stał na wyciągnięcie ręki. Ich zdaniem dobre uczynki – nawet 

uczynki miłosierdzia – były mimo wszystko pracą, której nie godziło się wykonywać, aby 

nie kalać nią tradycji surowego przestrzegania szabatu. 

Tłumacząc swoje postępowanie, Jezus powiedział, że podobnie jak król Dawid 

nakarmił w dzień szabatu swych zgłodniałych towarzyszy (1 Sm 21,2-7), tak i On 

„złamał” szabat, uzdrawiając mężczyznę z uschłą ręką (Mk 3,5). Jak Jego przodek Dawid, 

tak i Jezus postawił dobro umiłowanego ludu Bożego nad rygoryzmem Prawa. Jednak 

oburzeni tym faryzeusze zlekceważyli wspaniały cud, którego byli świadkami, by 

spiskować przeciwko Jezusowi. 

 Przy całym swym umiłowaniu Prawa nie dostrzegli Bożej miłości obecnej 

w tym pięknym akcie miłosierdzia i współczucia. 

Ten, który uzdrowił człowieka z uschłą ręką, staje i przy nas, kiedy napotykamy 

trudności. Jeśli nawet złamaliśmy Prawo Boże, nie jesteśmy poza zasięgiem Jego 

uzdrawiającej mocy. Wymaga od nas jedynie tego, byśmy zwrócili się do Niego z wiarą. 

Nasze wołania o pomoc w czasie nieszczęścia docierają do Niego równie szybko jak 

dziękczynienie i uwielbienie w czasie pomyślności. 

 Otwarcie na Ducha Świętego pozwala nam porzucić ciasny legalizm, by 

stać się narzędziem miłosierdzia i uzdrowienia. 

 Duch Święty przemieni nasze kamienne serca w serca pełne współczucia i miłości 

– miłości, która nie ogranicza się do szczególnych dni, wybranych miejsc czy 

wyznaczonych godzin.  

Obdarzy nas miłością, która wydaje siebie, aby koić ból, uzdrawiać i podnosić. Jako 

naśladowcy Jezusa, możemy naprawdę przemieniać świat! 

„Jezu, przemień moje serce na wzór Serca Twego. Pozwól mi stać się kanałem Twojej 

miłości. Naucz mnie oddawać swój czas i energię będącym w potrzebie bliźnim.” 

 



189 - 2009 

"A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć". (Mk 3,2) 

Wielu ludzi śledziło zachowanie Jezusa. Uczniowie obserwowali Go, aby móc Go 

naśladować. Idące za nim rzesze obserwowały Go, próbując zrozumieć, kim On jest i na 

czym polega Jego nauka. Człowiek z uschłą ręką prawdopodobnie wpatrywał się w Jezusa 

z nadzieją na uzdrowienie. Przywódcy religijni śledzili Go, mając nadzieję pochwycić Go 

na jakimś przekroczeniu Prawa, aby móc Go oskarżyć. Nie interesował ich człowiek 

stojący przed Jezusem. Był on jedynie pretekstem, środkiem do celu, narzędziem, przy 

pomocy którego chcieli się pozbyć niewygodnego im Nauczyciela. 

 Jezus też patrzył na faryzeuszy, ale nie po to, by ich oskarżać.  

 Kochał ich i dlatego pragnął nakłonić, aby inaczej spojrzeli na 

rzeczywistość.  

Ponieważ nie byli ekspertami przywykłymi do roztrząsania wszystkich subtelności 

Prawa Mojżeszowego, zadał im trudne pytanie: 

 Jaki jest podstawowy cel prawa? Czy ma ono nieść śmierć czy życie? Obciążać czy 

wyzwalać? Wspierać dobro czy sankcjonować zło? Jak więc należy je zastosować w 

odniesieniu do cierpiącego człowieka, który właśnie przed nimi stoi? 

 Jednak faryzeusze nie odpowiedzieli na te fundamentalne pytania. Zachowali 

milczenie, odmawiając wejścia w dialog z Jezusem. Interesowało ich tylko to, czy 

przekroczy On wyznaczoną przez nich granicę. 

Ich obojętność zasmuciła i rozgniewała Jezusa - nie wybuchnął jednak złością. Choć 

wciąż nie przestawał ich kochać, zdawał sobie sprawę, że nie może zmienić ich serc - a 

przynajmniej nie dzisiaj, nie w tej sytuacji. Tak więc nie mogąc liczyć na ich poparcie ani 

też nakłonić ich do rezygnacji z rygorystycznej i bezdusznej interpretacji Prawa, skupił 

swoją uwagę na stojącym przed Nim człowieku i uwolnił go od cierpienia. 

Uczmy się od Jezusa. 

Istnieje czas i miejsce na słuszny gniew, czas i miejsce na naprawę wyrządzonego zła. 

Jednak nigdzie w królestwie Bożym nie ma miejsca dla nienawiści. Nigdy nie powinniśmy 

podejmować żadnego działania pod wpływem nienawiści, lecz po to, by pomóc komuś                

w odzyskaniu zdrowia, by naprawić relację, by okazać współczucie. Podobnie jak  Jezus 

nie przestał kochać faryzeuszy, tak i my powinniśmy patrzeć z miłością na innych.  

,,Jezu,  otwórz mi oczy na Twoją uzdrawiającą miłość. Przemień mnie samego 

oraz wszystkich, których dzisiaj spotkam - i świętych, i grzeszników.'' 



211-2011 

"A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć". (Mk 3,2) 

 Gdzie tu jest miłość? 

 Pytanie to nasuwa się nieuchronnie, gdy czytamy rygorystyczne interpretacje Prawa 

Mojżeszowego głoszone przez faryzeuszy. Przyjęli oni na siebie rolę strażników i 

interpretatorów Prawa, wykonując to zadanie z autentycznym oddaniem. Jednak ich błąd, 

szczególnie widoczny w zestawieniu z postawą Jezusa, polegał na tym, że postawili literę 

Prawa ponad jego duchem. Tak więc, chcąc zdyskredytować Jezusa, zarzucili Mu, że 

łamie Prawo Boże, uzdrawiając w szabat. Jezus był więc zmuszony zadać im wręcz 

śmieszne pytanie: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego?” (Mk 3,4). 

Faryzeusze uważali, że Jezus, który poruszony stanem chorego dokonał cudu 

uzdrowienia, był winien złamania spoczynku szabatu. Zamiast posłużyć się zdrowym 

rozsądkiem, trzymali się własnej interpretacji słowa Bożego, przekraczając granice 

absurdu. Naturalnie, w szabat wolno było czynić dobro, a uzdrowienie człowieka w dzień 

odpoczynku nie sprzeciwiało się Bożym prawom. 

 W rzeczywistości szabat był jednym z najlepszych dni, by przywrócić choremu 

zdrowie, a tym samym pomóc mu wejść do Bożego odpoczynku! 

Jezus, podobnie jak faryzeusze, miłował Prawo i pragnął je wypełniać. Według Niego 

jednak kluczem do zrozumienia Prawa była miłość, a nie rygorystyczne mnożenie reguł. 

Każąc choremu wstać i wyciągnąć martwą rękę, Jezus zapowiedział swoje własne 

powstanie z martwych, w którym także i my będziemy uczestniczyć. 

 W pewnym sensie każdy z nas, jak chory człowiek w synagodze, zaproszony jest 

do przyjęcia Bożego daru uzdrowienia, a tym samym wejścia do Bożego 

odpoczynku.  

W dzisiejszej modlitwie wyobraź sobie Jezusa, który wzywa cię do siebie, chcąc cię 

uzdrowić.  

Może przygniata cię jakiś ciężar? A może zagubiłeś gdzieś Prawo miłości, zastępując 

je bezdusznym legalizmem? 

 Odrzuć niepotrzebne jarzmo i biegnij do Jezusa. On udzieli ci łaski pokoju, abyś mógł 

kroczyć za Nim z lekkim sercem. 

„Duchu Święty, bez Twojego prowadzenia nie potrafię żyć w sposób miły Ojcu. 

Naucz mnie myśleć i postępować zgodnie z Twoim Prawem miłości i miłosierdzia.” 


