
Mk 7, 1 – 23 

 

 

(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. I wiele innych podobnych rzeczy 

czynicie/.  

(9) I mówił do nich: Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją 

tradycję zachować.  

(10) Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją oraz: Kto 

złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie.  

(11) A wy mówicie: Jeśli kto powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem 

/złożonym w ofierze/ jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie -  

(12) to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla matki.  

(13) I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. 

Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie.  

(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.  

(16) Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!  

(17) Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to 

przysłowie.  

(18) Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z 

tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym;  

(19) bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. 

Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.  

(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. 

 

 

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.  

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.  

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. 

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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą 

nieczystymi rękami?" (Mk 7,5). 

Ludzie z ziemi Genezaret, którzy zdawali się być mniej uczeni, nie tylko sami 

przychodzą, lecz jeszcze przyprowadzają swoich chorych. Co więcej, niosą ich do Pana, aby 

przynajmniej mogli dotknąć rąbka Jego szat. Osiągają przeto natychmiast zapłatę 

upragnionego uzdrowienia. A przeciwnie, faryzeusze i uczeni w Piśmie Świętym, którzy 

powinni być nauczycielami ludzi, zbiegają się do Pana, ale nie po to, aby słuchać słów Jego 

lub też szukać uleczenia, ale dla wywołania utarczek słownych, i ganią za nieumyte ręce 

spełniających czyny, w których nie można znaleźć śladu brudu czy nieczystości.                          

Oni powinni ganić samych siebie. Wprawdzie mieli ręce umyte wodą, natomiast sumienia 

ich były zbrukane zazdrością [...]. 

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

ciągle umywać ręce [...]. Ale konieczny jest wykład prawdy. Żąda ona, aby pragnący 

uczestniczyć w Chlebie życia, który z nieba zstąpił, często oczyszczali swoje 

postępowanie kąpielą jałmużny, łez i innych czynów sprawiedliwych i czystym sercem 

oraz ciałem mogli uczestniczyć w niebiańskich tajemnicach (św. Beda, "Komentarz do 

Ewangelii Marka" 2,7,1-2). 

 

 

 

"Słusznie prorok Izajasz powiedział o was" (Mk 7, 6) 

Tradycja starszych, niby oparta na Prawie, tak naprawdę jednak przeciwna była Prawu 

danemu przez Mojżesza. O tym właśnie mówi Izajasz: "Twoi kupcy mieszają wodę                     

z winem", pokazując, że starsi wymieszali swoją wodę tradycji z jasnymi przykazaniami 

Boga, wprowadzając cudzołożne prawa wbrew Prawu Mojżesza, jak to ukazał Pan, mówiąc: 

"Dlaczego uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się swojej tradycji?" 

Nie tylko jednak poprzez sprzeniewierzenie się wypaczyli Prawo Boże, mieszając wino  

z wodą, ale wprowadzili także przeciw Prawu Bożemu swoje własne prawo, zwane również 

w dzisiejszych czasach prawem faryzejskim. W tym właśnie ich własnym prawie ich 

nauczyciele niektóre nakazy znieśli, inne dodali nowe, a jeszcze innym dali swoją własną 

interpretację tak, aby służyły ich własnym celom (św. Ireneusz, "Przeciw herezjom" 4, 12, 

1-2). 

 

 

 



 

"Jeśli kto powie ojcu lub matce: Korban ..." (Mk 7, 11) 

W Ewangelii Pan sam rozpatruje przykazanie Prawa, w którym jest powiedziane:               

"Czcij ojca swego i matkę swoją". Cześć ta nie polega tylko na samych słowach, które nie 

pomagają rodzicom wtedy, gdy są w nędzy, ale na dostarczaniu  środków potrzebnych do 

życia.  

Chociaż bowiem Bóg nakazuje, żeby dzieci żywiły ubogich rodziców i staruszkom  

spłacały dobrodziejstwa otrzymane w dzieciństwie, to uczeni i faryzeusze wręcz przeciwnie 

uczyli dzieci, mianowicie, aby odpowiadały rodzicom: "Korban, czyli dar, jaki obiecałem 

złożyć na ołtarzu i w świątyni, obróci się na ochłodę twoją nawet, jeśli ty nie 

przyjmiesz ode mnie pokarmu". I działo się tak, że gdy ojciec i matka byli w potrzebie, 

synowie składali ofiarę, którą zjadali kapłani i uczeni (św. Hieronim, "List" 123,5). 

 

 

 

"Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby go uczynić nieczystym"                 

(Mk 7,15) 

Idźmy więc wiernie za Panem i cierpliwie znośmy przekleństwa, abyśmy byli 

błogosławieni. Jeśli nie dość spokojnie przyjmę jakąś obelgę skierowaną bezczelnie                       

i niegodziwie przeciwko mnie, to wówczas z konieczności albo sam tą goryczą obelgi się 

odwzajemnię, albo będę się gryzł bezradną niecierpliwością. Gdy zaś przeklinany zacznę się 

odwzajemniać, to wówczas czy mogę sobie rościć pretensje do przekazanej nauki Pana, 

która poucza, że człowiek staje się brudnym nie przez nieczystość naczyń, lecz przez to, co 

z ust wychodzi (Tertulian, "O cierpliwości" 8). 

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

obmyte z brudu grzechów i czyste sumienie [...]. I dlatego też uczniowie Pańscy, którzy 

dawali pierwszeństwo obmyciu serca oraz czystemu i nieskalanemu sumieniu, nie bardzo 

troszczyli się o mycie rąk, które wraz z całym ciałem oraz raz na zawsze obmyli w chrzcie 

(św. Chromancjusz z Akwilei, "Homilie na Ewangelię  wg św. Mateusza" 53,1). 

 

 

 

 

 



 

1. Mieszkańcy Genezaret gromadzili się wokół Jezusa, ponieważ przyciągał ich swoją 

osobą, swoją nauką i znakami. Faryzeusze i uczeni w Piśmie także gromadzili się 

wokół Niego, ale z zupełnie innych powodów. Bacznie obserwowali Mistrza z 

Nazaretu, ale przede wszystkim po to, aby przychwycić zarówno Jego samego, jak i 

Jego uczniów na łamaniu przepisów rytualnych.                  

    W ten sposób marnowali najlepszą okazję do rozpoznania w Nim Syna Bożego, 

obiecanego Mesjasza, na którego przecież od tak dawna czekali. Dziś często 

spotykamy się z podobnym zachowaniem przeciwników Jezusa. Jako Jego uczniowie 

musimy więc starać się o taką postawę, aby nikt nie mógł nam niczego zarzucić. 

Zarzuty przeciw nam tak naprawdę skierowane są przeciw Niemu - przeciw temu, 

któremu nic zarzucić nie można. 

 

2. Troszczymy się o nasz wygląd zewnętrzny, aby zrobić na innych jak najlepsze 

wrażenie. Nie ma w tym nic złego dopóty, dopóki nie popadniemy w przesadę, 

czyniąc z dbałości o swoją prezencję cel sam w sobie. Przede wszystkim jednak ważne 

jest, abyśmy troszczyli się o kondycję naszej duszy. Forma nigdy nie może przerosnąć 

treści, której ma służyć.  

     Faryzeusze wiele rzeczy robili na pokaz  i z przyzwyczajenia, podczas gdy               

w rzeczywistości odeszli od przestrzegania Prawa. Nie chcąc popełniać ich błędu, 

powinniśmy przede wszystkim zatroszczyć się o nasze wnętrze, bo to od tego zależy 

nasza wieczność. 

 

3. Nazywając faryzeuszy i uczonych w Piśmie obłudnikami, Jezus zachęca nas 

jednocześnie do uczciwości w wierze. To, co wewnątrz, ma iść w parze z tym, co na 

zewnątrz, i odwrotnie. Nie można co innego deklarować, a co innego czynić, bo to 

właśnie jest obłuda i tak postępowali zwierzchnicy żydowscy, aby przypodobać się nie 

tyle Bogu, ile ludziom.  

      Jan w swoim pierwszym liście demaskuje takie postępowanie: "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).  

      Obecnie tego rodzaju postawa znajduje swój wyraz w zapewnieniu: "Jestem 

wierzący, ale niepraktykujący". Jest ono oczywistym kłamstwem, gdyż  
 

nie jest możliwe, aby ktoś wierząc, nie czuł się zobowiązany do świadczenia o 

swojej wierze. 

 

 



 Mk 7, 1 - 23 

14 – 1993 

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak można wytłumaczyć fakt, że uczęszczasz na niedzielną 

mszę świętą i przystępujesz do komunii świętej, a potem idziesz do domu, by kłócić się                

z rodziną, albo zamykasz oczy na otaczające cię cierpienie? Być może taka 

niekonsekwencja wypływa z faktu, że nie pozwalamy, aby Eucharystia dotknęła głębi 

naszych serc.  

Zadowala nas zewnętrzne tylko wypełnianie religijnego rytu, a nie ożywia pragnienie 

wewnętrznej przemiany, które ma nas upodobnić do Chrystusa. Jeśli tak, to – w świetle 

Ewangelii według Marka – przypominamy bardziej faryzeuszów niż chrześcijan. 

Ironia zawarta w opisanym przez Marka zdarzeniu polega na tym, że następuje ono 

bezpośrednio po cudownym rozmnożeniu chleba (Mk 6,35-44), kiedy to Bóg karmi swój 

lud i błogosławi mu, obdarzając go życiem przez Jezusa. Porównaj tę lekcję o źródle 

Boskiego pożywienia z zarzutem postawionym uczniom Jezusa przez faryzeuszów, a 

dotyczącym sposobu jedzenia. Jezus wytyka faryzeuszom brak zainteresowania tym, co 

święte, przejawiający się w nierozpoznaniu i nieprzyjęciu Go. Nie kwestionuje On jednak 

wartości praw strzegących czystości: Bóg chciał wybrać sobie lud, który byłby dla Niego 

święty (Pwt 26,19) i te prawa miały za zadanie uświęcać powszednie czynności życia tego 

ludu. 

Jezus potępił faryzeuszów za zwyczaj określony słowem korban, na mocy którego 

mężczyzna może złożyć w ofierze swe dobra lub oddać swą własność Bogu, by w ten 

sposób zostać zwolnionym z obowiązku materialnego wsparcia swoich rodziców. 

 Można się w tym dopatrywać okrężnego sposobu ominięcia przykazania oddawania 

czci swemu ojcu i matce (Wj 20,12). Jezus zarzucił faryzeuszom obłudę. Bronili oni 

tradycji, oskarżając uczniów Jezusa o nieprzestrzeganie czystości. W tym samym jednak 

czasie sami zaniedbywali przestrzegania tradycji, kiedy była im ona nie na rękę. 

Koncentrowanie się głównie na zewnętrznych przejawach czystości i religijności świadczy 

o tym, że faryzeusze myśleli bardziej o sobie samych aniżeli o Bogu. 

Błąd faryzeuszów wynikał z tego, że skupili oni swą uwagę na niewłaściwym 

przedmiocie. Ich oczy nie były wpatrzone w sprawy nieba. Gdyby spojrzeli na Jezusa 

oczyma ducha, ujrzeliby, że nieczystość jest rezultatem pochopnych sądów i egoizmu. „Pan 

osądza serca” (Prz 21,2), a nasze serca zawierają w sobie nowe przymierze, które Pan na 

nich wypisał (Jr 31,33; Ez 36,26-27). 

Pamiętajmy o tym, by zbliżać się do Boga z otwartym sercem, skupiając się raczej na 

treści i znaczeniu praw naszej wiary niż na formalnym sposobie wypełniania tych praw. 



46 – 1996 

Grzech niewiary to nie tylko zaprzeczenie istnienia Boga lub Boskości Chrystusa. To 

także niedostrzeganie znaków, które dowodzą wypełniania się słów proroka lub są 

świadectwem działania Boga wśród nas. Faryzeusze starali się być wierni Bogu starego 

przymierza. Ale w tym dążeniu skupili się przede wszystkim na swoim stosunku do Boga: 

w centrum ich życia religijnego znajdowało się przestrzeganie ich własnej interpretacji 

Prawa, a nie sam Bóg. Przestrzeganie przepisów Prawa nie było w ich życiu owocem wiary 

w Boga. 

Jezus zwracając się do faryzeuszów cytował proroka Izajasza, próbując pokazać im, że 

Prawo postawili wyżej niż Boga: „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; 

por. Iz 29,13). Powiedział im także: „Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się 

ludzkiej tradycji” (Mk 7,8). 

Łatwo nam sądzić faryzeuszów, ale także przed każdym z nas staje dzisiaj pytanie: 

 „Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?” 

 Jeśli staramy się na nie odpowiedzieć uczciwie, często odkrywamy w sobie tę samą 

ślepotę, jaka była udziałem faryzeuszów. Jak często pozwalamy, by ludzka mądrość i nasza 

skłonność do legalizmu dyktowały nam decyzje, które są zgodne raczej z zasadami 

obowiązującymi na tym świecie niż z drogami Bożymi? Jak często pozostajemy ślepi na 

zarzuty, jakie stawia nam Pismo święte wybierając własny, wygodniejszy punkt widzenia i 

pozorne bezpieczeństwo, które on zapewnia? A jak często rozpoznajemy w Jezusie 

Mesjasza Bożego i wyznajemy, że jest naszym Panem? 

Jan Paweł II, mówiąc o tożsamości Chrystusa, powiedział: „Często widzimy, 

także wśród chrześcijan, mroki ignorancji… niezrozumienia lub … zupełnej niewiary. 

Istnieje zawsze ryzyko odwoływania się do <Ewangelii Jezusa> bez zrozumienia jej 

wielkości i wszechogarniającej natury, a także bez dostosowania swojego życia do tego, co 

wyznajemy. Jakże wielu ludzi pomniejsza Ewangelię dostosowując ją do swoich wymagań i 

stwarza na własny użytek obraz Jezusa, który bardziej im odpowiada… nie pamiętając o 

ofierze Krzyża, która stanowi centrum Jego życia i doktryny, lub o Kościele, który On sam 

powołał jako swój <sakrament> w historii”. 

W naszej dzisiejszej modlitwie prośmy Ducha Świętego, by pokazał nam te 

postawy, które nie pozwalają nam spotkać Jezusa i uznać, że to on jest Świętym 

Bożym. Módlmy się także, abyśmy mocą Ducha Świętego przyjęli Jezusa do naszych 

serc i prowadzili życie będące odzwierciedleniem naszej wiary. 

      



75 – 1999 

Faryzeusze bardzo poważnie podchodzili do swojej religii. Byli dumni z tego, że 

trzymają się ściśle Prawa Mojżeszowego i licznych nie pisanych tradycji, przekazywanych z 

pokolenia na pokolenie przez starszych ludu. Tradycje te wymagały przestrzegania na co 

dzień bardzo wielu nakazów i rytuałów, opisanych w najdrobniejszych szczegółach. Mimo 

że były to nakazy stworzone przez ludzi, faryzeusze poważali je niemal na równi z Pismem. 

Uważali, że na Boże błogosławieństwo i przychylność zasługują jedynie ci, którzy spełniają 

wszystkie uświęcone tradycją przepisy. 

Gdy faryzeusze zauważyli, że uczniowie Jezusa lekceważą uświęconą przez czas 

tradycję rytualnego obmycia rąk, zaczęli głośno wyrażać swoje oburzenie. Kim jest ów 

Jezus, że ma czelność podważać ich system religijny? Może chce odrzucić całe Prawo 

Boże?  

 Jezus lepiej niż ktokolwiek inny rozumiał, że ludzkość nie jest w stanie wypełnić 

Prawa, a równocześnie Bóg pragnie wyzwolić ją z przekleństwa grzechu i śmierci 

(Rz 3,23).  

 Przyszedł przecież po to, by zgładzić grzechy świata i objawić sprawiedliwość 

Bożą płynącą z wiary w Niego (por, Rz 3,22). 

Widząc jednak serca faryzeuszów, Jezus dostrzegał, że ich troska o Prawo była jedynie 

na pokaz. Dążenie do sprawiedliwości legalnej przesłoniło w nich prawdziwą pobożność. 

Jezus pragnął objawić im miłosierne serce Ojca – pełne sprawiedliwości, miłości i pokory. 

Chciał ich nauczyć cenienia wewnętrznej czystości i prostoty serca zamiast zewnętrznej 

czystości rytualnej, do której przywiązywali tak wielką wagę. Jego prawo było prawem 

miłości. Oni jednak nie chcieli Go słuchać. 

Odnosi się to również do naszego życia.  

Jezus chce nawiązać osobistą relację z każdym z nas.  

Chce nas prowadzić jak Dobry Pasterz, opiekując się nami łagodnie i                                        

z wyrozumiałością. Chce nas nauczyć słuchania głosu Ducha Świętego i postępowania w 

wolności, a nie w niewolniczym posłuszeństwie przepisom. Chce, aby każdy z nas poznał 

niezmierzoną miłość Ojca.  

Od nas zależy, czy zechcemy otworzyć się na Niego, czy też pójdziemy w ślady 

przekonanych o własnej słuszności faryzeuszów. 

„Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie te chwile, gdy ważniejsze od Twojej 

miłości było dla mnie wypełnianie prawa. Udziel i swojej łaski, abym mógł żyć w 

wolności. Jezu, ufam Twojemu miłosierdziu!” 



91 – 2000 

Wyobraźmy sobie, że dziecko mówi do swoich rodziców: „Kocham was w takim 

stopniu, w jakim się tego ode mnie wymaga. Teraz jednak, kiedy nie potrzebuję już waszej 

pomocy, nie mam wobec was żadnych zobowiązań”. Z pewnością takie zdanie zasmuciłoby 

każdego. Tymczasem za czasów Jezusa niektórzy z przywódców religijnych tak 

interpretowali przepisy Prawa, aby usprawiedliwić rezygnację dorosłego dziecka z opieki 

nad rodzicami (Mk 7,11-12). 

Faryzeusze, którzy z wielką skrupulatnością przestrzegali prawa Bożego, pomijali Jego 

naczelną wartość, jaką jest miłość. Jeśli nie potrafili pojąć Bożego wezwania do miłości w 

rodzinie, to jak mogli pojąć miłość Boga do całej ludzkości? Faryzeusze poprzez 

przewrotną interpretację Prawa dopuścili do wypaczenia miłości dzieci do rodziców. 

 A przecież to miłość między rodzicami i dziećmi jest najczęściej używanym 

obrazem miłości Boga i jego ludu.  

Podobnie jak kochający rodzice nie zawahaliby się uczynić wszystkiego dla swego 

dziecka, tak i nasz Ojciec był gotów poświecić dla nas swego jedynego Syna. 

Ofiary, jakie podejmują rodzice dla dobra swoich dzieci, pozwalają nam lepiej 

zrozumieć miłość Ojca do każdego z nas. Z kolei nasza miłość do rodziców jest jednym                 

z najbardziej naturalnych sposobów wyrażenia naszej miłości do Boga. Rodzice odgrywają 

zasadniczą rolę w obdarowaniu nas Bożym darem życia, stąd okazywanie im szacunku                  

i troska o nich jest formą okazywania czci i wdzięczności Bogu, Dawcy życia.  

Dlatego Jezus nakazuje, by przykazanie miłości ojca i matki zawsze pozostało w mocy, 

niezależnie od tego, jakie panują zwyczaje i jakie zasady społeczne aktualnie obowiązują. 

Mamy kochać rodziców i to nie miłością zawężoną myśleniem o sobie, ale bezinteresowną, 

bezwarunkową, bo taką miłością kocha nas Bóg. 

 Jak możemy nauczyć się takiej miłości? 

 Przyjmijmy miłość Boga, który kocha nas jako swoje dzieci, i odłóżmy na bok 

wszystko, co oddala nas od Niego.  

Przylgnijmy do Boga. Pozwólmy, by objawiał nam swą ojcowską miłość, abyśmy my               

z kolei mogli dzielić się nią z innymi – z naszymi rodzicami i wszystkimi będącymi                      

w potrzebie. 

„Ojcze, błogosław moim rodzicom. Niechaj wszystkie dzieci okazują głęboką 

miłość swoim ojcom i matkom. Niech wszyscy ludzie poznają bezmiar Twej ojcowskiej 

miłości!” 

     



135 – 2004 

"Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie". (Mk 7,6) 

 

 „Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą” – myślimy nieraz, słuchając kogoś 

chełpiącego się swoją rzekomą doskonałością, szczególnie, kiedy mamy zastrzeżenia do 

jego postępowania na co dzień.  

Gdyby przedstawiona w Ewangelii rozmowa Jezusa z faryzeuszami odbywała się w 

dzisiejszych czasach, to być może i Jezus wygłosiłby podobny komentarz. Faryzeusze 

doskonale orientowali się we wszystkich przepisach i nakazach, jakie powinien wypełniać 

pobożny Żyd, ale wiedza ta wcale nie pomagała im żyć na co dzień w sposób, który był 

miły Panu. Byli tak zajęci obmywaniem kubków i misek, że stracili z oczu to, co ważniejsze 

w oczach Boga – czystość własnych serc. 

 Jezus demaskuje taką postawę na przykładzie pewnego przepisu prawnego 

wykorzystywanego przez Żydów po to, by uniknąć obowiązku troszczenia się o rodziców.  

 

Jakże często i my wpadamy w podobną pułapkę! Być może osądzamy w sercu swoich 

rodziców, ponieważ nie potrafimy się pogodzić z ich postępowaniem. Może nawet osądy te 

doprowadziły do tego, że nie potrafimy już okazać im należnej miłości i szacunku?  

 

 A przecież prawdziwa miłość nie pamięta złego, rozumie słabości innych i czyni 

nasze rodziny małymi Kościołami, w których mieszka Duch Święty. 

  

Jeśli uwierzyłeś Jezusowi, postanów sobie potwierdzić ten wybór codziennym życiem.  

 

 Mówisz, że kochasz Jezusa? Znajduj więc czas na modlitwę, oddając Mu chwałę i 

cześć, na jaką zasługuje.  

 Uważasz się za chrześcijańskiego przedsiębiorcę? Bądź uczciwy wobec swoich 

pracowników i traktuj ich z szacunkiem.  

 Kochasz swoją rodzinę? Zastanów się, w jaki sposób możesz okazać im dziś swoją 

miłość – zwłaszcza jeśli ostatnio były między wami jakieś nieporozumienia.  

 

Nie bądź jak faryzeusze, którzy czcili Boga wargami, lecz sercem byli daleko od Niego. 

Nie tylko „módl się pod figurą”, ale miej Boga w sercu! 

 

 „Jezu, pragnę dzisiaj potwierdzić wiarę w Ciebie swoim życiem. Pragnę, aby 

wszystkie moje myśli, słowa i czyny były miłe Tobie. Pomóż mi okazywać miłość                     

i szacunek moim rodzicom i wszystkim moim bliskim. Po tym poznają, że jestem 

Twoim uczniem – gdy zobaczą we mnie Twoją miłość.” 

     

 



190 – 2009 

         "Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie".(Mk 7.6) 

 

Czy myślisz o faryzeuszach jako o ,,czarnych charakterach''? Według obiegowej opinii 

mogłoby się wydawać, że byli oni największymi niegodziwcami w całej Biblii. Czytając 

takie fragmenty jak dzisiejszy, łatwo sobie wyobrazić, że zajmowali się głównie celowym 

ogłupianiem ludzi - tak jakby zachowywali tradycje żydowskie jedynie na pokaz, z pełną 

świadomością tego, że w rzeczywistości zupełnie im na nich nie zależy. Czy tak jednak było 

naprawdę? 

 Gdyby faryzeusze żyli w naszych czasach, prawdopodobnie mielibyśmy o nich całkiem 

dobrą opinię. Podejmowali oni duży wysiłek, aby wypełnić Prawo Pańskie co do litery                   

i Jezus wcale nie był temu przeciwny. Jak pisał św. Paweł: ,,Prawo samo jest 

bezsprzecznie święte; święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie" (Rz 7 ,12).  
 

 Problem polegał jednak na tym, że wielu faryzeuszy wypełniało rytuał                            

w oderwaniu od relacji z Bogiem w ogóle nie zdając sobie sprawy, że tak właśnie 

czynią! 
 

Nie powinno więc szokować nas to, że i my czasem zachowujemy się jak faryzeusze. 

My także kochamy Boga i szczerze pragniemy za Nim iść. Pomimo to jednak istnieje wiele 

rzeczy, które mogą nas zaślepić - pycha, lęk, zwariowane tempo życia. Jednak najgorsze jest 

zaślepienie na własną ślepotę!  

Potrzebujemy wciąż prosić Ducha Świętego o światło, abyśmy badając nasze życie, 

potrafili w nim dostrzegać także słabe punkty. Potrzebujemy wciąż zwracać się do Tego, 

który jako jedyny może nas odnowić, tak byśmy rzeczywiście wcielali w życie to, co 

wyznajemy ustami.  
 

 Czy patrzyłeś ostatnio w lustro?  
 

Nie w prawdziwe lustro, lecz w lustro twego serca. Czy są w twoim życiu dziedziny, w 

których Boże światło nie jaśnieje jeszcze mocnym blaskiem?  

W życiu każdego z nas można znaleźć przeszkody blokujące nasz kontakt z Panem 

- jakieś dawne grzechy, postawa osądzania, lenistwo, skąpstwo, złe przyzwyczajenia. Nie 

zniechęcaj się! Bóg nie chce cię potępić, lecz napełnić swoją miłością. Dlatego właśnie daje 

nam sakrament pojednania abyśmy mogli się z Nim pojednać i nabrać siły do walki z 

grzechem. Pamiętaj, że Bóg pragnie udzielać ci wszelkich potrzebnych łask, ty jednak 

musisz być gotowy je przyjąć. 

 

,,Panie, pozwól mi zobaczyć siebie takim, jakim Ty mnie widzisz. Pokaż mi, co 

powinienem zmienić, ale również pokaż mi swoją nieskończoną miłość do mnie, abym 

mógł przekazywać ją innym.'' 

 



200 – 2010 

"Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie". (Mk 7,6) 

 

Faryzeusze, jedna z wielu judaistycznych grup religijnych w czasach Jezusa, byli 

szanowanym świeckim ruchem odnowy religijnej, który rozpoczął swoją działalność około 

150 roku przed Chrystusem.  

Jako duchowi spadkobiercy pobożnych Żydów, którzy aktywnie przeciwstawiali się 

pogaństwu podczas greckiej okupacji Palestyny w IV wieku przed Chrystusem, faryzeusze 

starali się zachowywać tożsamość narodową przez rygorystyczne przestrzeganie praktyk 

wyróżniających Żydów spośród innych ludów – takich jak obrzezanie, spożywanie tylko 

dozwolonych Prawem pokarmów oraz przestrzeganie czystości rytualnej. Samo słowo 

„faryzeusz” pochodzi od hebrajskiego słowa perusim, które znaczy „oddzieleni”. 

Motywacja, jaka przyświecała faryzeuszom w ścisłym przestrzeganiu obyczajów 

żydowskich, była godna pochwały. Jednak z czasem podjęli oni starania, by narzucić 

całemu narodowi żydowskiemu praktyki przepisane Prawem jedynie dla kapłanów. Co 

więcej, faryzeusze unikali kontaktu z Żydami, którzy nie wypełniali tych praktyk, w obawie 

przed zaciągnięciem nieczystości rytualnej z ich powodu. Między innymi z tego właśnie 

powodu faryzeusze byli tak zgorszeni, że Jezus jada z grzesznikami (Mt 9,10-11).  

Ich surowe reguły życia przekraczały wymagania Prawa Mojżeszowego, a ich samych 

często kierowały ku przesadnej trosce o pozory. Jezus miał wielki szacunek dla Prawa i dla 

tradycji żydowskich, odrzucał jednak legalistyczną przesadę faryzeuszy, którzy nakładali na 

ludzi ciężary nie do uniesienia, jednocześnie zaniedbując sprawiedliwość, miłosierdzie                       

i wierność (por. Mt 23,4). 

Jeśli nasze serca nie będą skupione na Panu, możemy łatwo popaść w tę samą 

pułapkę co faryzeusze. Czy nie jesteśmy skorzy do krytykowania tych, którzy nie spełniają 

naszych standardów i nie odpowiadają naszej definicji świętości? A może gorliwie 

wypełniamy nasze ulubione praktyki religijne, zapominając o prawdach, jakie one 

wyrażają?  

Można wypowiadać wargami pobożne słowa na cześć Pana, a jednocześnie sercem być 

daleko od Niego (por. Mk 7,6). Uważajmy na to, by nie przylgnąć do naszych ludzkich 

tradycji tak mocno, że doprowadzi nas to do lekceważenia przykazań Bożych (por. Mk7,8). 

 

 Jezus pragnie, byśmy skupili się na tym, co najważniejsze – na miłości Boga                       

i bliźniego – zamiast skupiać się na rzeczach błahych.  

 Pamiętajmy, że świętość nie polega na zachowywaniu zewnętrznych praktyk, lecz 

na czystości serca (Mt 23,27-28). 
 

„Panie Jezu, nie pozwól mi skupiać się na pozorach ani na praktykach 

zewnętrznych. Pomóż mi skupić na Tobie swoje serce, abym mógł iść wszędzie tam, 

gdzie mnie poprowadzisz.” 



223 – 2012 

"Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz!" (1 Krl 8,30) 
 

Budowa tej wspaniałej świątyni była największym osiągnięciem króla Salomona, 

trwającym siedem lat dziełem miłości. Jednak w dzień jej poświęcenia Salomon nie skupiał 

się na sprawach zewnętrznych. Podkreślił, że jest to święta przestrzeń Bożej obecności, 

miejsce, będące celem pielgrzymek dla całego narodu izraelskiego. Obecność Boga w tym 

sanktuarium była pewna; było to jedyne miejsce, w którym lud mógł liczyć na to, że Go 

spotka. Zarazem jednak Salomon jasno zdawał sobie sprawę z transcendencji Boga:  

„Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, 

którą zbudowałem” (1 Krl 8,27). 

W modlitwie wygłoszonej przez Salomona w dzień konsekracji świątyni wciąż przewija 

się też motyw skruchy i przebaczenia. Gdy lud znajdzie się w trudnej sytuacji z powodu 

klęsk zadanych przez wrogów lub w wyniku klęsk żywiołowych, rolą króla będzie wezwać 

ich do zbadania swych serc, odwrócenia się od grzechu i błagania o Boże miłosierdzie           

(1Krl 8,33-40). Gdy ktoś popełni grzech wobec bliźniego, to właśnie w świątyni objawi się 

Boża sprawiedliwość, która uniewinni sprawiedliwego, a złego pociągnie do 

odpowiedzialności (1 Krl 8,31-32). 
 

W dzisiejszej Ewangelii (Mk 7,1-13) Jezus konfrontuje się z „obłudnikami”, którzy 

lekceważąc potrzebę nawrócenia, zastępują posłuszeństwo duchowi i literze Bożego prawa 

płytkością ludzkiej tradycji. Troska o oczyszczenie rytualne ukrywała brzydotę ich myśli i 

postaw. Niestety, wzywające ich do nawrócenia słowo prorocze pozostaje bez echa. 
 

My także mamy miejsca, w których możemy z całą pewnością liczyć na Bożą 

obecność: kościół, w którym gromadzimy się na sprawowanie Eucharystii, tabernakulum, 

przed którym adorujemy w ciszy sakramentalnego Jezusa, spokojny kąt w domu, gdzie 

zazwyczaj modlimy się i czytamy słowo Boże. Słusznie cenimy sobie tę świętą przestrzeń, 

nie zapominajmy jednak, że Bóg jest wszędzie. Czasami zaprasza nas do chwili wyciszenia, 

odpoczynku w swojej obecności. Kiedy indziej dotyka naszych serc słowem lub zdaniem              

z Pisma Świętego, liturgii czy rozmowy z przyjacielem. Jeszcze innym razem staje przed 

nami w niepokojącym przebraniu ubogiego. 
 

Na tym polega porywające piękno życia w Duchu. 
 

Jezus jest tak wielki, że nigdy nie zdołamy Go ogarnąć. Otwierajmy więc przed 

Nim nasze serca, gdyż nigdy nie wiemy, kiedy zechce nas zaskoczyć nowym 

doświadczeniem swojej obecności! 
 

„Panie, jestem zdumiony, że pragniesz przebywać ze mną i we mnie zamieszkać. 

Spraw, by nic nie zdołało mnie oderwać od Twojej miłości.” 

 



2018 

 

" I mówił do nich: Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże,                                            

aby swoją tradycję zachować." (Mk 7,9) 
 

Uczeni w Piśmie i faryzeusze wpadli w pułapkę. W swojej gorliwości zaczęli tworzyć 

kolejne przepisy, zwyczaje i praktyki, które miały ich oddzielić od „świata”. Z czasem 

przepisy te stały się tak skomplikowane, że zaczęły przesłaniać prawdziwą naturę Prawa 

Mojżeszowego. 

W przeciwieństwie do przywódców religijnych lansujących skomplikowane przepisy 

Jezus skupił się na dwóch prostych, fundamentalnych przykazaniach: 

 miłuj Boga całym swoim sercem,  

a bliźniego swego jak siebie samego.  

Wszelkie inne prawo i przykazanie Pańskie zawiera się w tych dwóch wersetach Tory. 

Jednak to, że te dwa przykazania są proste, nie oznacza jeszcze, że są łatwe. 
 

 Czy można cały czas kochać wszystkich? 
 

 Bywają chwile, gdy jesteśmy w stanie zaledwie tolerować członków najbliższej 

rodziny, nie mówiąc już o uciążliwych sąsiadach czy współpracownikach, którzy działają 

nam na nerwy. 

Jak mamy oprzeć się pokusie szukania wymówek, aby tylko uwolnić się od prostej 

konieczności miłowania innych? Przyjmując miłość samego Boga, który uczy nas kochać. 

To naprawdę jest proste, choć niełatwe. Jezus cię kocha. Nie za twoje nienaganne 

postępowanie – nikt nie jest doskonały. Nie dlatego, że przyjąłeś całość Jego nauczania – 

niemal każdy boryka się z co najmniej jednym przykazaniem. Nie dlatego, że okazałeś się 

lepszy od innych – Bóg zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.  

Nie,  Jezus kocha cię dlatego, że patrzy w twoje serce i widzi, 

że jest ono „bardzo dobre” (Rdz 1,31). 
  

Nie zatrzymuje się na zranieniach, urazach, przywiązaniu do grzechu, ale przenika 

samą twoją istotę. 

To tam, w centrum twojej osoby, Jezus widzi tę miłość, którą w tobie złożył.                    

Widzi twoje pragnienie podobania się Panu. Widzi dobroć i czystość daną ci przez Boga.                      

I wszystko to napełnia Jego serce miłością, radością i współczuciem. Jego spojrzenie może 

skruszyć twoje serce i nauczyć cię kochać tak, jak On kocha. 

 

„«Dusza moja usycha z pragnienia i tęsknoty do przedsionków Pańskich.                 

Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego» (Ps 84,3). 

 Jezu, naucz mnie kochać”. 

 



14 – 1993 

Jezus mówi ludziom o prawie i jego znaczeniu, o tym, co czyni człowieka czystym, a co 

nieczystym. Żydzi mieli grupę przepisów dotyczących sposobu odżywiania się i 

zachowania. Na przykład wolno im było jeść każde zwierzę czworonożne, które ma 

rozdzielone kopyta, a więc i racice, i które przeżuwa, tak jak bydło czy owce  (Kpł 11,3). 

Nie wolno im było spożywać mięsa niektórych innych zwierząt (jak świń i wielbłądów), nie 

spełniały one bowiem wymienionych kryteriów.  

W przeciwieństwie do tego prawa Jezus nauczał, że nie pokarm, który wchodzi w 

człowieka, czyni go nieczystym, lecz to, co mieszka w jego sercu i umyśle (Mk 7,19-21). 

 

W prowadzonej dyskusji Jezus przesunął akcent z prawa dotyczącego rodzajów 

pożywienia na o wiele bardziej istotną kwestię stanu ludzkiego serca i umysłu. Jezus 

wiedział, że nasz sposób myślenia został ukształtowany bardziej przez drogi tego świata niż 

przez drogi królestwa Bożego.  

Ponieważ nasze umysły zostały ukształtowane przez świat, przeto zamiast zwracać się 

na co dzień o radę do Boga, zwracamy się do świata. Dlatego też kiedy stajemy w obliczu 

konieczności podejmowania decyzji, w których musimy opowiadać się za lub przeciw 

Bogu, często wybieramy drogi tego świata. 

Jezus mówił o niegodziwościach, jakie rodzą się w naszych sercach: „… złe myśli, 

nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, 

wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota” (Mk 7,21-22).  

 

Rzeczy te mieszkają w nas na skutek upadłego stanu naszej natury. Jeśli jednak każdego 

dnia będziemy się zwracać do Boga i uczyć się od Niego o Jego nieskończonej mądrości i 

prawdzie, miłości i miłosierdziu, grzechy te z wolna przestaną nad nami panować. 

 

Bóg zna stan naszych serc; dlatego Jezus przyszedł, aby dać nam nowe serca i umysły, 

takie, które mogłyby kochać Boga nade wszystko.  

 

 Jezus interesuje się tym, co mieszka w naszych sercach, i nie dba o to, co 

zewnętrzne.  

 Chce On, abyśmy zrozumieli, że legalizm nas nie oczyści; tylko On jeden może 

tego dokonać.  

 On jeden może obdarzyć nas wolnością, ofiarując nam 

przebaczenie za wszelkie zło, które kryje się w naszych sercach. 

 

Pozwólmy, by nasze serca zostały oczyszczone przez krew Chrystusa i pojednane                     

z Bogiem przez wypełnienie obietnic chrztu świętego. W ślad za tym pójdzie nasza odnowa 

moralna. 

      



46 – 1996 

 

 Czy zauważyłeś jak promiennie wyglądają zakochani?  
 

Zazwyczaj można odczytać z ich twarzy to, co dzieje się w ich sercach; zachowanie 

często zdradza nasz nastrój i nasze myśli. Obserwując życie jakiejś osoby, nietrudno 

zorientować się, co myśli ona o różnych problemach politycznych, społecznych, czy nawet 

o Bogu.  

Są ludzie, którzy niewiele mówią o swoim życiu wewnętrznym, ale miłość                 

i pokój Jezusa Chrystusa ujawniają się we wszystkim, co robią – czy zmieniają 

przedziurawioną oponę, czy gotują obiad, czy prowadzą posiedzenie. Są też inni, którzy z 

pozoru robią wszystko, co należy, ale widać po nich, że brak im żywej więzi z Chrystusem. 
 

Faryzeusze byli ekspertami, jeśli chodzi o ustanawianie i przestrzeganie przepisów 

opartych na Prawie i dawnych tradycjach. Serca wielu z nich były jednak daleko od Boga, 

którego wyznawali ich przodkowie.  

My także często mylimy rytualną dewocję z prawdziwą pobożnością, a przestrzeganie 

tradycji ze sprawiedliwością. Kiedy uznajemy przestrzeganie przykazań za cel sam w sobie, 

a nie za odzwierciedlenie miłości i szacunku do Boga, sami zamykamy sobie drogę do życia 

w radości i pokoju, które obiecał nam Jezus. 
 

Łatwo przychodzi nam uwierzyć, że nasze serca i ciała - nasze życie wewnętrzne i 

nasze czyny – oddzielone są od siebie nieprzeniknionym murem. Bóg jednak stworzył nas 

jako jedność duszy i ciała. Nasze ciała wyrażają to, co jest w naszych sercach, serca zaś są 

bardzo mocno związane z naszymi relacjami w świecie zewnętrznym. Bóg troszczy się o 

nasze serca i nasze wzajemne relacje. 

 Jeśli w związkach łączących nas z ludźmi ujawnia się to, co piętnował Jezus – złe 

myśli, chciwość, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha (Mk 7,21-22) – powinniśmy 

zrozumieć, że nasze serca potrzebują oczyszczenia przez Pana. 

 

 Jezus powiedział, że największy przykazaniem jest kochać Boga z całego serca 

i bliźniego swego jak siebie samego (Mk 12,28-31).  

 

Kiedy osiągnięcie takiej miłości jest naszym najważniejszym celem, znaczy to, że 

jesteśmy na dobrej drodze, by oczyścić swoje serce. 

 

Prośmy dziś Ducha Świętego, aby pomógł nam zbadać nasze serca i pokazał 

nam, jak możemy gorliwiej odpowiedzieć na Bożą miłość i szczerzej kochać siebie 

nawzajem. 

 

     



79 – 1999 

 

Odpowiedziawszy na zarzuty faryzeuszów, Jezus zwrócił się do tłumu z krótką nauką: 

Żaden pokarm, który przyjmujemy, nie czyni nas nieczystymi w oczach Boga. Tym, co 

rzeczywiście ma znaczenie, jest postawa naszego serca. Faryzeuszom, którzy koncentrowali 

się na zewnętrznych oznakach czystości rytualnej, Jezus wykazał fałszywość takiego 

postępowania; grzech lub świętość wypływają z ludzkiego serca, a nie wchodzą do niego z 

zewnątrz. 

 A jaka jest nasza postawa?  
 

Czy nie skupiamy się przede wszystkim na rygorystycznym przestrzeganiu różnych 

praktyk religijnych, to jest na zewnętrznych oznakach naszej więzi z Bogiem? Czy nie jest 

dla nas najważniejsze przestrzeganie wyznaczonej pory codziennej modlitwy, 

zachowywanie postów, święte obrazy na ścianach? Czy staramy się dostrzegać, w jaki 

sposób nasze wewnętrzne postawy wyrażają się w naszym odnoszeniu się do innych?  

 

Przepisy i rytuały są pomocne w dążeniu do świętości, ale nigdy nie stanowią jej 

fundamentu. Są bezużyteczne, jeśli nie towarzyszy im badanie własnego serca, oświecone 

światłem Ducha Świętego. 

Czasem trudno jest nam stanąć twarzą w twarz z własnym grzechem. Nie obawiajmy się 

jednak! 

 Jezus przyszedł nie po to, aby nas potępić, ale by nas zbawić (J 3,17).  

 Jest z nami, a nie przeciwko nam (Rz 8,31). 

 Wie, co kryje się w naszym sercu, i nigdy nie odwraca się od nas.  

 

Przeciwnie, oczekuje na nas w każdej chwili, gotów obdarzyć nas miłosierdziem, jeśli 

tylko zbliżymy się do Niego tacy, jacy jesteśmy, z naszymi grzechami i słabościami, gotowi 

przyjąć Jego łaskę (zob. Hbr 4,16). 

 

Jezus jest najwspanialszym lekarzem.  
 

Obdarza nas uzdrowieniem i przebaczeniem, pociesza nas i podtrzymuje. Pragnie 

odnawiać nas stale w swojej miłości.  

 

 Prośmy Go, aby badał nasze serca (Ps 139,23-24). Otwórzmy się na Jego działanie, a 

On pomoże nam rozpoznać chorobę naszego grzechu i przyjąć lekarstwo Jego krzyża.  

 Prośmy, by stworzył w nas serce czyste (Ps 51,10). Dopiero wtedy bowiem będziemy 

mogli przynieść dobry plon sprawiedliwości i świętości. 

 

„Panie Jezu, Ty widzisz moje grzechy i wiesz, jak bardzo potrzebuję Twojego 

miłosierdzia i przebaczenia. Stwórz we mnie serce czyste.                                                 

Kocham Cię, Panie; odnów mnie w swojej miłości.” 



91 – 2000 (124 – 2003) 

 

Zabójstwa, kradzieże, obelgi, cudzołóstwa i pozostałe występki z podanego przez 

Jezusa katalogu grzechów (Mk 7,21-22) – czynią człowieka nieczystym. 

 

 Ale Bóg wzywa nas, abyśmy upodabniali się do Niego „na wzór obrazu Jego Syna” 

(Rz 8,29). 

 Możemy stać się „święci i niekalani przed Jego obliczem” (Ef 1,4) tylko wtedy, 

gdy odrzucimy wszystko, co nieświęte.  

 

Dlatego warto przyjrzeć się grzechom, o których mówi Jezus. W taki czy inny sposób 

mieszkają one bowiem w naszych sercach. 

Chwała Bogu nie jesteśmy pozbawieni lekarstwa! A zatem, badajmy bez lęku nasze 

sumienia. Czy mówiłem dziś do dzieci z miłością i łagodnie, czy też byłem dla nich surowy 

i niemiły? Czy w słowach i myślach dbałem o dobre imię współmałżonka, czy też 

krytykowałem go i wytykałem jego błędy? Czy oddawałem się lubieżnym myślom? Duch 

Święty może pomóc nam dostrzec to, co każdego dnia „wychodzi z naszego serca”. 

 

 Przeczytajmy powoli ten dwuwiersz z Ewangelii według św. Marka: Mk 7,21-22. 

 

 Niech Duch Święty ukaże nam to wszystko, co jest naprawdę w naszych sercach. 

Przyznajmy się do tego, co zrobiliśmy, i wzbudźmy w sobie żal i pragnienie odwrócenia się 

od wszelkiego zła.  

Żal jest wielkim darem i powodem do radości, kiedy bowiem żałujemy, krew Jezusa 

obmywa nas z wszelkiego grzechu (1J 1,6-9). Uwierzmy, że jeżeli szczerze prosimy Jezusa, 

On z pewnością oczyści nasze serca. Przecież przyszedł na świat po to, aby zgładzić nasze 

grzechy. W Jego krzyżu jest nasze zwycięstwo. 
 

Bóg nie gorszy się tym, że zdarza nam się upaść w grzech. Również my nie 

powinniśmy się tym gorszyć. Jeśli odwrócimy się od grzechu, napełni nas radość i nadzieja, 

że dzięki łasce Pana nie popadniemy już więcej w jego niewolę. 
  

Bóg wie o nas wszystko i pomimo to nas kocha. 
 

Wypowiedzmy więc walkę grzechowi! Przystąpmy do sakramentu pojednania, aby 

doświadczyć łaski przebaczenia. Przyjmijmy Eucharystię, która nas umocni. Wyjdźmy 

naprzeciw naszym braciom w geście miłości i służby. Z czystymi sercami przyłączmy się  

do świętych oddających Bogu chwałę w liturgii Kościoła! 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że przelałeś krew na krzyżu, abym mógł dostąpić 

oczyszczenia. Dziękuję Ci za łaskę przebaczenia.                                                                   

Pomóż mi do końca zawierzyć Twemu miłosierdziu.” 



223 – 2012 

"Nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym;                     

lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym". (Mk 7,15) 

 

Będąc niezastąpionym organem, serce ludzkie jest jednocześnie podatne na wiele 

groźnych schorzeń, jak choroba wiecowa, arytmia, niewydolność zastoinowa i wiele innych. 

A mówimy tu jedynie o chorobach fizycznych! Z duchowego punktu widzenia nasze serca 

są narażone na równie wiele problemów! 

Mówiąc o rytualnych różnicach pokarmowych pomiędzy Żydami a poganami, Jezus 

stwierdził, że to, co jemy – co wchodzi w nas z zewnątrz – nie jest w stanie nas 

zanieczyścić. „Tak – mówi nam Ewangelista Marek – uznał wszystkie potrawy za czyste” 

(Mk 7,19).  

Następnie jednak Jezus przeszedł do spraw duchowych, wyjaśniając; „ Z wnętrza 

bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 

cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, 

głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” (Mk 7,21-23). 
 

 Jezus posłużył się obrazem pokarmów czystych i nieczystych, aby pokazać 

swoim uczniom, czym jest czyste czy nieczyste serce.  

 

Pragnął przy tej okazji uświadomić nam, że w sercu każdego z nas kryją się grzeszne 

skłonności i mało szlachetne impulsy – i to właśnie na nich powinniśmy skoncentrować 

naszą uwagę.  

Nie możemy zrzucać winy na świat, który nas otacza, ponieważ w rzeczywistości 

zanieczyszcza nas to, co pochodzi z naszego własnego wnętrza. Otoczenie w jakim żyjemy, 

towarzystwo, niezależne od nas okoliczności codziennego życia mogą stwarzać nam okazję 

do zachowań wynikających z chorych postaw   i złych pragnień naszego serca, ale nie mogą 

zmusić nas do grzechu.  

Grzeszymy dlatego, że jesteśmy grzesznikami – słabymi ludźmi posiadającymi grzeszną 

naturę. Dlatego właśnie wyznajemy w spowiedzi powszechnej: „Moja wina, moja wina, 

moja bardzo wielka wina”,    a nie: „Diabeł mnie skusił”. 
 

 Jak więc mamy w Boży sposób stawiać czoła wyzwaniom, które przynosi nam życie? 
 

 Pielęgnując nasze serca dla Boga. Podejmując „przyjazny dla serca” styl życia, czyli 

unikając wszystkiego, co mogłoby zagrażać naszemu dobru duchowemu. Czuwajmy więc 

nad tym, co dopuszczamy do naszych umysłów i serc. Wówczas nasze życie będzie zgodne 

z wyznawaną wiarą, a nasze uczynki będą wypływały z serc pełnych miłości, serc szczerze 

pragnących pełnić wolę Bożą. 
 

„Ojcze, naucz mnie strzec mojego serca. Oczyszczaj mnie coraz bardziej, abym 

mógł ukazywać Twoje drogi i Twoją dobroć wszystkim, których spotykam.” 

 


