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Czy wolno kraść w szabat?
Deegzegeza i egzegeza opowieści
o zrywaniu kłosów

Rafał Maszkowski
Sulejów 2019

Poprzednia prelekcja z 2018 r. opisywała sytuację w 
starożytnym Izraelu, ze szczególnym 
uwzględnieniem obwiniania przez ewangelie Żydów 
o niechęć i spiskowanie w celu zabicia Jezusa:

Biblijne korzenie antysemityzmu, obraz Żydów w 
Biblii chrześcijańskiej
https://www.youtube.com/watch?v=d7M_odKrxWI

Ta prelekcja skupia się na jednej perykopie, w której 
jednak odbija się bardzo wiele tendencji 
wykazywanych przez ewangelistów.
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Czy da się zrozumieć Biblię?

● Biblia trudna, nudna, często niezrozumiała
● pomoc egzegetów
● eisegeza – wczytywanie w tekst
● deegzegeza
● egzegeza z uwzględnieniem kontekstu i bez wstępnych 

założeń

Pomoc egzegetów – i możemy 
rozumieć jeszcze mniej.

Deegzegeza – mój własny termin 
oznaczający analizę i wyjaśnienie 
błędów jakiejś egzegezy. 
Dekonstrukcja egzegezy, dobry 
wstęp do egzegezy bardziej 
obiektywnej.
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Źródła do perykopy o zrywaniu 
kłosów

● sama perykopa w trzech ewangeliach synoptycznych
● prace zakazane: Miszna, Moed, Szabat 7.2
● podjadanie z pola: Biblia hebrajska, Pwt 23,25-26
● tylko dla pracowników: Miszna, Nekizin, Bawa Mecija 7.2
● spacer do 1 km: Mechilta Rabiego Iszmaela do Wj 16:29
● Dawid i chleby pokładne: Biblia hebr., I Księga Samuela 21
● chleby pokładne: Biblia hebr., Kpł 24,5-9
● Wyjątki od szabatu: Mechilta R. Iszmaela do Wj 31:13, 2
● syn człowieczy w Biblii hebrajskiej: Hiob 25,4-6, Ps 8,3-6, Dn 7,13-14
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Perykopa o zrywaniu kłosów – 
tablica synoptyczna I

Marek 2 Mateusz 12 Łukasz 6

23 W pewien szabat Jezus 
przechodził między łanami zbóż. 
Po drodze Jego uczniowie zaczęli 
zrywać kłosy.

1 W tym czasie, a był to 
szabat, Jezus przechodził 
między łanami zbóż. Jego 
uczniowie, głodni, zrywali po 
drodze kłosy i jedli wyłuskane 
z nich ziarno.

1 W pewien szabat Jezus 
przechodził między łanami 
zbóż, a Jego uczniowie zrywali 
po drodze kłosy i jedli 
wyłuskane z nich ziarno.

24 Wtedy faryzeusze zwrócili Mu 
uwagę: Przyjrzyj im się! Dlaczego 
robią w szabat to, czego w tym 
dniu robić nie wolno?

2 Widząc to, faryzeusze 
zarzucili Jezusowi: Twoi 
uczniowie robią to, czego nie 
wolno robić w szabat.

2 Wtedy niektórzy faryzeusze 
postawili im pytanie: Dlaczego 
robicie to, czego nie wolno robić 
w szabat?

25 Odpowiedział im: Czy nigdy nie 
czytaliście, co zrobił Dawid, gdy 
był w potrzebie, a głód dokuczył 
jemu i jego towarzyszom?

3 A czy nie czytaliście o tym 
— odpowiedział im Jezus — 
co uczynił Dawid, gdy był 
głodny, on sam i jego 
towarzysze?

3 A czy nie czytaliście o tym — 
odpowiedział im Jezus — co 
uczynił Dawid, gdy był głodny, 
on sam i jego towarzysze?

Według 1 Sm Dawid na tym etapie 
ucieczki przed Saulem nie miał 
towarzyszy.
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Tablica synoptyczna II

Marek 2 Mateusz 12 Łukasz 6

26 Jak za arcykapłana 
Abiatara wszedł do domu 
Bożego i jadł chleb ofiarny, 
który wolno jeść tylko 
kapłanom? I jak rozdzielił go 
także między towarzyszy?

4 O tym, jak weszli do Domu 
Bożego i zjedli chleby ofiarne, 
których nie wolno było spożywać ani 
jemu, ani jego towarzyszom, a tylko 
samym kapłanom?

4 O tym, jak wszedł do 
Domu Bożego, wziął chleby 
ofiarne, które mogą jeść 
tylko kapłani, sam je jadł 
oraz dał tym, którzy z nim 
byli?

5 Albo czy nie czytaliście w Prawie, 
że w dzień szabatu w świątyni 
kapłani łamią szabat — i są 
niewinni?
6 Mówię wam, w tym przypadku 
chodzi o coś więcej niż o świątynię.
7 Gdybyście rozumieli, co znaczy: 
Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie 
potępialibyście niewinnych.

Naczelnym kapłanem był 
Achimelek, nie Abiatar, i to z nim 
rozmawiał Dawid. Jego syn Abiatar, 
też kapłan, dołączył do Dawida 
później.

„Coś więcej” - cytat z Oz 6,6; ale 
czy miłosierdzie Boga pozwala 
złamać szabat?
I czy pasuje do argumentacji?
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Tablica synoptyczna III

Marek 2 Mateusz 12 Łukasz 6

27 Powiedział im też: Szabat 
został pomyślany dla 
człowieka, a nie człowiek dla 
szabatu.

28 Tak więc Syn Człowieczy 
jest również panem szabatu.

8 Wiedzcie, że panem szabatu 
jest Syn Człowieczy.

5 I dodał: Panem szabatu jest 
Syn Człowieczy.

Teksty: Nowe Przymierze. Pismo Święte Nowego Testamentu © 2011 Ewangeliczny Instytut Biblijny, 
https://www.biblegateway.com/versions/Nowe-Przymierze/#booklist

U Mt i Łk znika „szabat dla 
człowieka”.

Czy sens jest zrozumiały? -
- Co ma Dawid uciekający przed 
Saulem do zrywania kłosów z 
nudów?
- Czy prawa szabatu można 
złamać zawsze kiedy jest się 
głodnym?
- Czy Jezus znosi szabat?

Potem dowiemy się co myślą o tym 
egzegeci.
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Prace zakazane: Miszna, Moed, 
Szabat 7.2

● Wj 20,10, Pwt 5,14: Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy …
● „Głównych prac jest czterdzieści bez jednej: orka, siew, żniwa, wiązanie snopów, 

młocka, czyszczenie ziarna, selekcja ziarna, przesiewanie, mielenie, wyrabianie 
ciasta, wypiek, strzyżenie owiec, wybielanie skór, czesanie surowca, farbowanie, 
przędzenie, trzy operacje tkackie, rozpuszczanie przędzy, zawiązywanie i 
rozwiązywanie węzłów, szycie, darcie tkanin, myślistwo, ubój bydła, obdzieranie 
ze skóry, uzdatnianie i skrobanie skór, cechowanie, krojenie materiału, pisanie i 
wycieranie napisów, budowanie, burzenie, rozpalanie i gaszenie ognia, uderzanie 
młotem kończące budowę przenoszenie ciężarów z obszaru prywatnego w 
miejsce publiczne i odwrotnie - to te główne czterdzieści prac bez jednej.”

● nie jest zakazane np. leczenie, zob. Mechilta

Tekst: https://www.sefaria.org/Mishnah_Shabbat.7.2?lang=bi&with=all&lang2=en,
skrócone tłum. na podst. N. KAMERAZ-KOS, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 2002, s. 29-30
u ks. M. Rosika http://www.mariuszrosik.pl/?p=3435

Źródła, które pomogą nam 
zrozumieć perykopę.

Wersja biblijna jest ogólnikowa. 
Faryzeusze skonkretyzowali. Prace 
zasadniczo rolnicze i związane 
produkcją ubiorów. Mimo długiej 
listy zakres jest ograniczony, nie 
obejmuje np. wypasu czy dojenia.

Kwestia leczenia nie dotyczy tej 
perykopy, ale pojawia się już w 
następnej.
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Podjadanie z pola: Biblia, Księga 
Powtórzonego Prawa 23,25-26

23,25 Gdy wejdziesz do winnicy swego bliźniego, możesz 
zjeść winogron do syta, ile zechcesz; lecz do swego 
koszyka nie weźmiesz.

23,26 Gdy wejdziesz do zboża bliźniego swego, ręką 
możesz zrywać kłosy, lecz sierpa nie przyłożysz do 
zboża swego bliźniego.

Tekst: Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

Wreszcie kwestia kradzieży. 
Wolno?…
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Tylko dla pracowników: Miszna, 
Nekizin, Bawa Mecija 7.2

● Ci mogą jeść [z owoców, przy których pracują] na 
podstawie prawa Tory: pracujący przy tym, co jest ciągle 
połączone z gruntem [może jeść z tego] gdy praca jest 
zakończona [w czasie zbiorów]; a ten, który pracuje przy 
tym, co już oddzielone od gruntu [może jeść z tego] zanim 
praca jest całkowicie zakończona.

Tekst: https://www.sefaria.org/Mishnah_Bava_Metzia.7.2?lang=bi, tłum. własne.

… Wolno, ale tylko pracującym 
przy zbiorach.
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Spacer do 1 km: Mechilta Rabiego 
Iszmaela do Księgi Wyjścia 16:29

● Wj 16:29: Patrzcie! Pan nakazał wam szabat i dlatego w 
szóstym dniu dał wam pokarm na dwa dni. Każdy przeto z 
was pozostanie w domu! W dniu siódmym żaden z was 
niech nie opuszcza swego miejsca zamieszkania»

● Mechilta do Wj 16:29: … Jak powiedział R. Jechoszua: … 
„niech każdy siedzi w swoim miejscu”: 4 kubity [2 m]. 
„Niech nikt nie wychodzi ze swojego miejsca”: 2000 
kubitów [1 km]. …

Tekst: https://www.sefaria.org/Mekhilta_d'Rabbi_Yishmael.16.29.1?lang=bi

Czy w szabat wolno spacerować? 
Faryzeusze określili dokładny limit.
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Biblia hebrajska, historia Dawida, 
zazdrość Saula o sławę Dawida

● na marginesie: style opowieści o Dawidzie i opowieści o Jezusie 
● I Księga Samuela, Zazdrość Saula o sławę Dawida:

18:6 A gdy szli w czasie powrotu Dawida po zabiciu Filistyńczyka, wyszły kobiety ze wszystkich 
miast izraelskich na spotkanie króla Saula ze śpiewem i pląsami przy wtórze bębnów z 
radosnymi okrzykami i przy dźwiękach cymbałów. 7 I odezwały się pląsające kobiety w te 
słowa: Pobił Saul swój tysiąc, Ale Dawid swoje dziesięć tysięcy. 8 I gniewało to Saula 
bardzo, i nie podobało mu się to powiedzenie, i rzekł: Przypisały Dawidowi dziesięć tysięcy, a 
mnie przypisały tylko tysiąc. Teraz brak mu już tylko królestwa. 9 Od tego dnia i nadal 
spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. 10 Następnego dnia wstąpił w Saula zły duch od 
Boga, tak iż w domu popadł w szał; Dawid grał na harfie jak co dzień, Saul zaś trzymał w ręku 
włócznię. 11 Wtem rzucił Saul włócznię z tym zamiarem: Przygwożdżę Dawida do ściany. 
Lecz Dawid uskoczył przed nim dwukrotnie. 12 I Saul zaczął się bać Dawida, gdyż Pan był 
z nim, a od Saula odstąpił. …

Na marginesie: Przyczyną często 
nieciągłej narracji w ewangeliach 
jest to, że są to logia z później 
dodaną narracją stworzoną poza 
środowiskiem następców Jezusa.
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Biblia, historia Dawida, Dawid na 
samotnej tułaczce w Nob i Gat

… 21,2 I przyszedł Dawid do Nob, do kapłana Achimeleka, a Achimelek wystraszony 
wyszedł naprzeciw Dawida i rzekł do niego: Dlaczego jesteś sam, a nikogo nie ma z 
tobą? 3 A Dawid odpowiedział kapłanowi Achimelekowi: Król zlecił mi pewną sprawę i 
rzekł do mnie: Niechaj nikt nie wie o tej sprawie, z którą ja cię wysyłam i którą ci zleciłem. 
Toteż żołnierzom kazałem się zejść w pewnym miejscu. 4 Jeżeli masz może pod ręką 
pięć chlebów, daj mi je albo cokolwiek się znajdzie. 5 I odpowiedział kapłan Dawidowi: 
Nie ma pod ręką chleba zwyczajnego, jest tylko chleb poświęcony. Czy jednak żołnierze 
wstrzymali się od kobiet? 6 W odpowiedzi rzekł Dawid do kapłana: Zapewne! Kobiety 
były od nas z dala i to już od dłuższego czasu. Odkąd wyruszyłem, członki żołnierzy były 
czyste, a wszak zwyczajna to była wyprawa. O ileż czystszymi są dziś w swoich 
członkach. 7 I dał mu kapłan chleby poświęcone, gdyż nie było tam innego chleba, jak 
tylko chleby pokładne, które usuwa się sprzed oblicza Pańskiego, aby w dniu, kiedy się je 
usuwa, położyć świeże. …

Achimelek, nie Abiatar.

Dawid skłamał o zleceniu króla i o 
towarzyszących żołnierzach.

Pytanie o czystość żołnierzy to 
pretekst Achimeleka, który boi się 
odmówić rzekomemu posłańcowi 
króla.
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Biblia, Saul ręką Edomity Doega 
morduje kapłanów Pana z Nob

22:6 A gdy Saul usłyszał, iż Dawid ujawnił się wraz z ludźmi, którzy z nim byli - Saul siedział wtedy właśnie w Gibei pod tamaryszkiem na 
wzniesieniu i miał w ręku włócznię, a wszyscy jego słudzy stali przy nim - 7 Rzekł Saul do swoich sług, stojących przy nim: Słuchajcie, 
Beniaminici! Czy syn Isajego rozda wam wszystkim także pola i winnice? Czy ustanowi was wszystkich przywódcami nad tysiącami i 
przywódcami nad setkami, 8 Żeście się wszyscy sprzysięgli przeciwko mnie, a nie ujawnił mi nikt, iż mój syn sprzymierzył się z synem 
Isajego, i nikt z was nie współczuł ze mną, aby mi ujawnić, że mój syn zbuntował mojego sługę przeciwko mnie, aby nastawał na mnie, 
jak to jest dzisiaj? 9 Na to odezwał się Doeg Edomita który stał w gronie sług Saula, i rzekł: Widziałem, jak syn Isajego przybył do Nob, do 
Achimeleka, syna Achituba. 10 Ten zapytywał Pana o niego, dał mu też żywność na drogę oraz oddał mu miecz Goliata Filistyńczyka. 11 
Posłał tedy król, aby przywołano kapłana Achimeleka, syna Achituba, i całą rodzinę jego ojca, kapłanów w Nob. Wszyscy oni przyszli do 
króla. 12 I rzekł Saul: Słuchaj, synu Achituba! A ten odpowiedział: Oto jestem, panie mój. 13 Rzekł do niego Saul: Dlaczego sprzysięgliście 
się przeciwko mnie, ty i syn Isajego, że dałeś mu żywność i miecz i zapytałeś Boga o niego, tak iż powstał przeciwko mnie i nastaje na 
mnie, jak to jest dzisiaj? 14 W odpowiedzi rzekł Achimelek do króla: Któż wśród wszystkich twoich sług jest tak wierny, jak Dawid, który 
jest zięciem królewskim i dowódcą twojej straży przybocznej i jest poważany w twoim domu? 15 Czy dzisiaj dopiero zacząłem zapytywać 
Boga o niego? Bynajmniej! Niech król niczego nie przypisuje swemu słudze ani rodzinie mojego ojca, gdyż twój sługa nic zgoła nie 
wiedział o tej sprawie. 16 Król jednak rzekł: Zginiesz, Achimeleku, ty i cała rodzina twojego ojca. 17 I nakazał król swojej przybocznej 
straży: Przystąpcie i wybijcie kapłanów Pana, gdyż i oni popierają Dawida, a chociaż wiedzieli, że uciekł, nie zawiadomili mnie. Lecz 
słudzy królewscy nie chcieli przyłożyć swej ręki do tego, aby wytracić kapłanów Pana. 18 Rzekł więc król do Doega: Przystąp ty i wybij 
kapłanów! Przystąpił tedy Doeg Edomita i on targnął się na kapłanów, i wymordował w tym dniu osiemdziesięciu pięciu mężów noszących 
lniany efod. 19 A w mieście kapłańskim Nob wytępił ostrzem miecza mężczyzn i kobiety, dzieci i niemowlęta, i woły, i osły, i owce, 
wszystko to wybił ostrzem miecza. 20 Ocalał tylko jeden syn Achimeleka, syna Achituba, imieniem Ebiatar; ten uszedł i 
przyłączył się do Dawida. 21 I doniósł Ebiatar Dawidowi o tym, iż Saul wymordował kapłanów Pana. 22 Wtedy rzekł Dawid do Ebiatara: 
Wiedziałem już w owym dniu, że Edomita, który tam był, doniesie o tym Saulowi. Ja spowodowałem śmierć wszystkich z rodziny twojego 
ojca. 23 Pozostań przy mnie, nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod 
dobrą opieką.

Tekst: Biblia Warszawska

Saul nie żartował.
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Chleby pokładne: Księga 
Kapłańska (Leviticus) 24,5-9

24,5 Następnie weźmiesz najczystszej mąki i upieczesz  z niej 
dwanaście placków. Każdy placek  z dwóch dziesiątych efy. 
6 Potem ułożysz  je w dwa stosy, po sześć  w każdym stosie, na 
czystym stole  przed Panem. 7 Położysz na każdym  stosie trochę 
czystego kadzidła - to będzie pamiątka chleba, ofiara spalana dla 
Pana. 8 Każdego szabatu przygotują to przed Panem  jako dar 
nieustanny od Izraelitów, jako wieczne przymierze. 9  To będzie dla 
Aarona i dla jego synów. Będą  to jedli w miejscu 
poświęconym. Jest to rzecz najświętsza dla niego spośród ofiar 
spalanych dla Pana. Ustawa wieczysta.

Tekst: Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

Sposób postępowania z chlebami 
pokładnymi.
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Wyjątek od szabatu: Mechilta 
Rabiego Iszmaela

Rabi Iszmael [ben Elisza], i r. Eleazar ben Azaria, i r. Akiwa raz szli drogą z Lewim Hasadarem i R. Iszmaelem ben 
Eleazarem idącym za nimi, zostało zadane takie pytanie: Z czego wynika, że obowiązek ratowania życia anuluje 
szabat?

R. Iszmael odpowiedział: Jest napisane (22,1) „Gdyby pochwycił ktoś złodzieja w czasie włamywania się” itd. - Jeżeli 
w takim przypadku jest wątpliwość czy przyszedł kraść czy zabijać, a rozlanie krwi splugawi ziemię i spowoduje 
odejście Szechiny (obecności Boga), wolno zabić złodzieja dla ratowania życia - tym bardziej ratowanie życia jest 
ważniejsze od szabatu!

R. Eleazar ben Azaria odpowiedział: jeżeli obrzezanie, które dotyczy tylko jednego organu jest ważniejsze od 
szabatu, tym bardziej [kal wa-chomer, a fortiori] ratowanie całego ciała!

R. Akiwa mówi: Jeżeli ratowanie życia jest ważniejsze od obrzędu w świątyni, który jest ważniejszy od szabatu, 
o ile bardziej ratowanie życia jest ważniejsze od szabatu!

R. Jossi Haglili powiedział: „Będziesz przestrzegał moich szabatów”, ale rozróżnia się szabaty, których się nie 
przestrzega i szabaty, w czasie których się odpoczywa.

R. Szymon ben Menassia powiedział (14) „I powinieneś przestrzegać szabatu, bo jest dla ciebie świętością” - szabat 
jest ci dany, ale ty nie jesteś dany szabatowi.

R. Nathan powiedział (16) „I dzieci Izraela powinny obchodzić szabat, żeby przestrzegać szabatu przez pokolenia”: 
nie święcić jednego szabatu, żeby obchodzić wiele szabatów.

Tekst: Mechilta Rabiego Iszmaela do Wj 31,13, 2, tłum. własne; podobnie Mechilta R. Szymona bar Jochaja 31,2,
częściowo też b. Szab. 132a,4 i b. Joma 85a,13

Fragment o obrzezaniu nie dotyczy 
naszej perykopy, ale jest to inny 
fragment cytowany przez Jezusa.
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Syn człowieczy w Biblii hebrajskiej

● Hiob 25,4-6: syn człowieczy, robaczek …
● Ps 8,3-6: syn człowieczy … Uczyniłeś go niewiele 

mniejszym od istot niebieskich …
● Dn 7,13-14, apokaliptyczny: oto na obłokach nieba 

przybywa jakby Syn  Człowieczy … Powierzono Mu 
panowanie …

Dalej - egzegezy…
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Egzegeza ortodoksyjna - 
omówienia

1. Dominik Nowak, https://egzegeza.pl/egzegezy/20._ndz_po_Trojcy_Swietej_Mk_2.23-28.pdf
● narastanie wrogości w Mk 2,1-3,6, w końcu chęć zabójstwa (Mk 2,24)
● faryzeusze cały czas obserwowali Jezusa - a może spotkanie przypadkowe albo rozmowa później?
● zabronione: żniwa, przechadzka
● odpowiedzialność nauczyciela za działania uczniów
● przykład Dawida łamiącego Prawo, bo był głodny; wniosek: sprzeczność w myśleniu faryzeuszy, 

Jezus obnaża ich małostkowość i bezduszność[!]: „Jako stojący na straży 
starotestamentowego Prawa zabraniają oni bowiem zarazem tego, co znajduje swe 
potwierdzenie na kartach Starego Przymierza.”

● … Dawida i towarzyszących mu ludzi … - błąd tej egzegezy
● szabat dla człowieka - Jezus przypomina o tym faryzeuszom
● „syn człowieczy” przysparza trudności; może Jezus myśli o sobie, ale bardziej prawdopodobne, że 

oznacza „człowiek”, bo taka jest tradycja starotestamentowo-judaistyczna

Cytaty nie zawsze dosłowne, moje 
komentarze kursywą.

Tradycja egzegetyczna co najmniej od 
czasów Ambrożego z Mediolanu, św. 
Hieronima (autora Wulgaty, on 
usprawiedliwiał uczniów napływem 
rzesz ludzkich i brakiem czasu) czy 
Jana Chryzostoma.
Zob. https://catenabible.com/

Dlaczego „syn człowieczy” = „człowiek” 
Nowak uważa za bardziej 
prawdopodobne? Może z powodu 
logiczności wywodu w Mk 2,27-28.
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Egzegeza ortodoksyjna - 
omówienia

2. Ks. Michał Kaszowski, Łk 6,1-5, 
http://www.teologia.pl/Biblia_k/lk_06.htm

● oskarżenie faryzeuszy o brak miłości i nienawiść do Jezusa, 
zaatakowali jego głodnych uczniów

● niesprawiedliwe oskarżają uczniów, kiedy nie oskarżają Dawida
● Bóg m.in. chce by zaprzestać obmów
● Syn Człowieczy może ustalić nowe formy świętowania, np. 

niedzielę zamiast soboty

Autor egzegezy rzuca ciężkie 
oskarżenia, a potem pisze o tym, 
że należy zaprzestać obmów.

Zamiana soboty na niedzielę? 
Dużo później.
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Egzegeza ortodoksyjna - 
omówienia

3. ?, Dzieło Biblijne im. św. JPII, 
http://biblista.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3837:homilia-na-uroczysto-wszystkich-witych-01112013&catid=340:biblia-na-ambonie&
Itemid=82

● historia Dawida to precedens: głód przeważył nad tradycyjną zasadą religijną
● nie było jasne czy ktoś wówczas Dawidowi towarzyszył [było jasne, że nie, ale kłamał że 

tak], ale Jezus opiera zasadność precedensu na interpretacji przyjętej wtedy przez 
kapłana - co za różnica, z kolegami czy bez?

● Abiatar nie był jeszcze najwyższym kapłanem
● „Jego przeciwnicy bez wątpienia zrozumieli, że ponieważ szabat został ustanowiony dla 

człowieka (inni żydowscy nauczyciele również na to wskazywali), ludzie mają prawo 
czynić tego dnia wszystko, czego potrzebują.” - ??? Tora wyraźnie zakazuje, „inni 
nauczyciele” też nie uważali że wszystko wolno jeżeli tylko bardzo się chce…

● „(Syn Człowieczy” to typowe aramejskie określenie oznaczające „istotę ludzką” i tak 
przypuszczalnie zrozumieli je słuchający, nie zaś jako twierdzenie Jezusa, że jest 
Synem Człowieczym, o którym czytamy w Dn 7,13-14.)” - bar enasz
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Egzegeza ortodoksyjna - 
omówienia

4. Kl. Radosław Światowy, WSD w Świdnicy, 
http://biblista.pl/ukryte/czytelnia-biblijna/5568-uskanie-kosow-w-sabat-mt-121-14.
html

● „[faryzeusze] nie oburzają się na samo zrywanie kłosów, które Prawo 
dopuszczało (Pwt 23,26) ale że czyni to w szabat” - faryzeusze nie dopuszczali

● w Mt 12,5-6 dopatruje się kal wa-chomer (a fortiori, „o ileż bardziej”)
● „Jednak rabini przyjmowali okoliczności, w których można było zwolnić 

człowieka od przestrzegania szabatu (rytuał świątynny, ratowanie ludzkiego 
życia, prowadzenie wojny obronnej).”

● miłosierdzie z Oz 6,6: „Wypowiedź Jezusa nie byłyby przyjęt[a] przez 
faryzeuszy, choć kapłani lub starsi mogliby być jej przychylni.”

5. pominięte: Fund. Biblos, Mt 12,1-8, 
http://www.fbiblos.org/Ewangeliarz/Wybortematyczny/Ewangeliawed%C5%82ug%C5%9BwMateusza/_Odrzucenieprzeztopokolenie/tabid/226/Temat/Luskanie-klosow-w-szabat/IDKOM/382/Default.asp
x
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Egzegeza ortodoksyjna - 
omówienia

6. Ks. Edward Staniek, „Chrystus wobec pokus”, fragm. książki?, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/staniek_ch_wobec_pokus_02.html

● „Jezus zachowywał przepisy dotyczące drogi szabatowej. Droga była krótka.” - nie wiemy
● „Koncentruje się na potrzebie zaspokojenia głodu. Człowiek głodny ma prawo do sięgania po 

jedzenie. Jezus przywołuje przykład Dawida …” - tylko głód jako przyczyna
● „Jezus nie znosi odpoczynku szabatowego i nie czyni człowieka panem szabatu.” - tak, nie
● Dalej autor pisze o człowieku z uschniętą ręką z kolejnej perykopy, że był… podstawiony przez 

wrogów Jezusa

7. pominięte: J., https://zapytaj.wiara.pl/pytanie/pokaz/3d70c7

8. Anjing, Świadkowie Jehowy, 
https://www.hearthymn.com/plucking-grain-on-the-sabbath.html

● Jezus „zakończył wiek przestrzegania prawa”
● „faryzeusze … ich koncepcje były w rozkładzie, głupie i uparte … aroganccy … . W konsekwencji 

ukrzyżowali Pana Jezusa.”

Nie wiemy czy droga była krótka, 
możemy nawet przypuszczać, że 
nie – o tym dalej.

Znowu trywializacja historii Dawida 
sprowadzonej wyłącznie do głodu.
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Egzegeza ortodoksyjna - 
omówienia

9. anonim, CEO, S. Michael Houdmann,
https://www.bibleref.com/Mark/2/Mark-2-26.html , https://www.bibleref.com/Mark/2/Mark-2-27.html

● hipokryzja faryzeuszy - sztampa
● „Istnieje kilka teorii na temat tego, dlaczego tradycjonaliści tacy jak faryzeusze nie oskarżyli Dawida o grzeszenie w tej 

sytuacji:

- Dawid jest królem namaszczonym przez Boga, nawet jeśli nie jest obecnym prawnym królem, dlatego kapłan ma obowiązek 
mu służyć. Innymi słowy, Dawid ma „specjalne pozwolenie” na spożywanie chleba.

- Dawid jest kapłanem w porządku Melchizedeka (zob. 2 Sam 8,18; 24,18–25) i dlatego jest uprawniony do spożywania 
chleba, chociaż nie są usprawiedliwieni jego ludzie.

- Chleb jest stary i stęchły, więc kapłan może zrobić z nim co zechce.

- Dawid i jego ludzie są seksualnie czyści i dlatego są uprawnieni do jedzenia tego chleba.

Żadna z nich nie jest poparta tekstem, a większość jest bezpośrednio sprzeczna z ustalonymi zasadami dotyczącymi chleba.”
● autor odnotowuje, że Jezus mówi o Abiatarze
● „W komentarzu do Wj 31,14 [31,13-14] pewien rabin sugeruje, że „święty dla ciebie” właściwie znaczy „święty tobie” … Inny 

komentarz to «Szabat dany jest tobie, ale nie ty poddany szabatowi». Oznacza to zgodnie ze sposobem rozumowania 
faryzeuszy, że restrykcyjne reguły ST dotyczące szabatu są dla dobra ludzi. Nie jest ich intencją obciążanie lub skłanianie do 
poświęcania się.”

Teoria II: Pan przysiągł i żal Mu nie 
będzie: Tyś [Dawidzie] Kapłanem 
na wieki na wzór Melchizedeka (Ps 
110,4) [lub królem sprawiedliwości]
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Egzegeza ortodoksyjna - 
omówienia
10. ks. Zdzisław Żywica, Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza, 1,40 zł

● „suwerenność Jezusa jako Syna Człowieczego”
● „Argumentacja ewangelisty [o miłosierdziu, Oz 6,6] jest tu na wskroś judaistyczna, ale z zasadniczym novum: dzięki 

Synowi Człowieczemu biblijne przykazanie miłości i miłosierdzia stało się największym przykazaniem, większym 
nawet niż świątynia. W ten sposób Jezus dokonał ogromnego postępu, którego żadna grupa w judaizmie nie 
uczyniła.”

11. David Instone-Brewer, https://www.jerusalemperspective.com/4448/, ambicje akademickie
● „Spór … nie dotyczył pracy w szabat, ale jedzenia żywności dozwolonej tylko kapłanom. … nie ma rabinicznych 

tradycji zabraniających wykonania pracy dla przygotowania drobnych ilości jedzenia w szabat. Porównanie z pewnymi 
starymi tradycjami z prawnych pism rabinicznych wskazuje, że prawdziwym problemem była nie praca w szabat, ale 
jedzenie bez pobrania dziesięciny. Jej pobieranie nie mogło być przeprowadzone w szabat, więc świeżo zebrane 
płody zawierały części, które wolno było zjeść tylko kapłanom. W tym przypadki historia Dawida pozwalającego swoim 
ludziom zjeść żywność dozwoloną tylko kapłanom byłaby odpowiednia i niemożliwą do odrzucenia odpowiedzią.” - nie 
pasuje do tekstu

12. R. W. Funk, R. W. Hoover and Jesus Seminar, Five Gospels, s. 49-50
● syn człowieczy - człowiek
● wzmianka o Dawidzie - narracja, szabat dla człowieka - aforystyczny styl, który daje się zapamiętać

(w okresie tradycji ustnej), radykalna reinterpretacja historii stworzenia

11. Sensowniejsze niż „teorie” w 
egzegezie 9, ale niezgodne z 
tekstem, który mówi o działaniu 
zakazanym w szabat, a nie 
zawsze.
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Egzegeza w kontekście źródeł

● przechadzka - czy dozwolona?
● faryzeusze zwracają uwagę - czy faryzeusze?
● co było zabronione?

- praca - żniwa, młócka, wianie

- dłuższa przechadzka

- kradzież (tylko wg faryzeuszy)
● czemu Dawid był uważany za usprawiedliwionego?
● szabat dla człowieka - ratowanie życia pozwala go naruszyć
● ścigani - przez kogo?
● jaka była reakcja rozmówców? - nie wiemy

● przechadzka - czy dozwolona? Myślę, że była dłuższa, a więc zakazana.
● faryzeusze zwracają uwagę - czy faryzeusze?
Ponieważ powstający Kościół Chrześcijański uważał judaizm, a więc wtedy już tylko 
faryzeuszy za wrogów, w wielu miejscach w Biblii chrześcijańskiej jest mowa o faryzeuszach, 
ale wyrażających zupełnie niefaryzejskie poglądy, np. o zakazie uzdrawiania w szabat. 
Zapewne są to wydarzenia zmyślone albo oryginalnie dotyczyły saduceuszy. Również i tu 
mogą to być saduceusze. Wtedy sugestie egzegetów, że rozmówcy śledzili Jezusa stają się 
bardziej prawdopodobne, bo saduceuszy było niewielu i zasadniczo w Jerozolimie, 
faryzeuszy było wielu, według Flawiusza aż 6000 (tzn. rabinów faryzejskich), zapewne wielu i 
w Galilei.
● co było zabronione? Sądzę, że chodziło o to pierwsze, o prace rolnicze.
● czemu Dawid był uważany za usprawiedliwionego?
To, co przeocza typowa egzegeza, zwłaszcza ortodoksyjna, to zagrożenie życia Dawida.
● szabat dla człowieka - ratowanie życia pozwala go naruszyć
Użycie tego hasło faryzejskiego przez Jezusa potwierdza, że w historii Dawida miał na myśli 
zagrożenie życia przez ścigających go morderców.
● ścigani - przez kogo?
Faryzeusze nie mieli motywu. Ewangeliści nie mają oporu przed oskarżaniem faryzeuszy, 
saduceuszy i herodian, czasem przesadnie, natomiast unikają wzmianek o Rzymianach. 
Zapewne byli to Rzymianie.
Informację o tym, że grupa Jezusa jest ścigana rozmówcy mogli powziąć raczej tylko od tej 
grupy, więc może od niej zaczynała się rozmowa i ton zniecierpliwienia wziął się z powodu 
odrzucenia możliwości, że ta okoliczność pozwala naruszyć szabat.
● jaka była reakcja rozmówców? - też nie wiemy
Faryzeusze mogli być przekonani takimi argumentami i u znać, że również Jezus i uczniowie 
nie naruszyli Prawa.
Saduceusze, zderzeni z faryzejską argumentacją mogli ją odrzucić.

Ortodoksyjna egzegeza nie jest w stanie tak rozumować, bo
● w jej tradycji jest uważanie faryzeuszy za złych i złośliwych. Taka zresztą jest wyraźna 

tendencja propagandowa ewangelistów.
● bo musiałaby przyznać, że perykopa została okrojona przez ewangelistę
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Nowa egzegeza - drobiazgi

● błędy Jezusa: nieistniejący towarzysze Dawida, Abiatar 
zamiast Achimeleka

● syn człowieczy panem szabatu - tradycja robaka, istoty 
bliskiej Bogu, zstępującego z nieba, czy bar enasz

● czemu tylko jeden arameizm, a nie trzy w wersach 27-28?

- syn człowieczy panem szabatu - tradycja robaka, istoty bliskiej 
Bogu, zstępującego z nieba, czy bar enasz
[ Egzegezy zwykle uważają, że Syn Człowieczy to figura 
apokaliptyczna z Księgi Daniela. Niektórzy jednak uważają za 
bardziej prawdopodobne, a też zgodne z tradycją judaistyczną, że 
oznacza to zwykłego człowieka. Zapewne argumentem może być 
logika zdanie z wersów 27-28: szabat jest dla człowieka … zatem 
panem szabatu jest człowiek - a nie nielogiczny Syn Człowieczy. 
Jezus, na ile go znamy, wyrażał się logicznie. Jedna z egzegez 
Dzieła Biblijnego im. św. JPII mówi, że syn człowieczy to arameizm. 
Aramejskie „bar enasz” to dosłownie „syn człowieka”, ale oznacza po 
prostu człowieka. Zresztą jak po aramejsku powiedzieć „syn 
człowieka”? Bar bar enasz - da się, ale może brzmieć dziwnie. ]

- czemu tylko jeden arameizm, a nie trzy w wersach 27-28?
[ Przypuszczalnie faryzejska maksyma wynikająca z rozważań 
rabinów o stosowaniu prawa i wyjątkach, o charakterze 
aforystycznym (jak określa ją Jesus Seminar) mogła być 
rozpowszechniania w wersji hebrajskiej, a więc nie było w niej 
dodatkowego „bar” (czy hebrajskiego „ben”). Pierwszy ewangelista, 
Rzymianin, mógł znać aramejski słabiej niż hebrajski i skalkować 
wyrażenie aramejskie do tekstu pisanego greką. ]
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Rekonstrukcja Mk 2,23-28

23 W pewien szabat Jezus uciekając przed ścigającymi go Rzymianami przechodził 
między łanami zbóż. Po drodze Jego głodni uczniowie zaczęli zrywać kłosy.

24 Wtedy saduceusze zwrócili Mu uwagę: Przyjrzyj im się! Dlaczego robią w szabat to, 
czego w tym dniu robić nie wolno?

24.1 Odpowiedział: Jesteśmy głodni, a ścigają nas Rzymianie, którzy chcą nas schwytać.

24.2 Saduceusze odpowiedzieli: Ale Prawo nie pozwala naruszać szabatu.

25 Odpowiedział im: Czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy był ścigany, a głód 
dokuczył jemu i jego towarzyszom?

26 Jak za arcykapłana Abiatara wszedł do domu Bożego i jadł chleb ofiarny, który wolno 
jeść tylko kapłanom? I jak rozdzielił go także między towarzyszy?

27 Powiedział im też: Szabat został pomyślany dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

28 Tak więc człowiek jest również panem szabatu.

Jak by wyglądała ta perykopa w 
ewangelii wg Marka, gdyby ten nie 
ocenzurował swoich źródeł. To 
jedna z wielu możliwości i pewnie 
nigdy nie było takiego tekstu. Jest 
to tylko ilustracja tego, co możemy 
wyczytać między wierszami.
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Wnioski

● ewangeliści piszą tendencyjnie, pomijając niewygodne 
szczegóły

● ich wiedza o Izraelu, w tym o jego językach jest ograniczona
● egzegeci od wieków omawiają Biblię pomijając wiedzę o 

judaizmie; ta tradycja jest kontynuowana
● egzegeza ortodoksyjna omija fakty mogące podważyć 

doktrynę
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● Biblia chrześcijańska: Mk, Mt, Łk
● Biblia hebrajska: Kpł, Pwt, 1Sm, Hi, Ps, Dn
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● H. Maccoby, Jesus the Pharisee
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● Mechilta Rabiego Iszmaela do Wj
● Miszna: Szabat, Bawa Mecija
● wybrane egzegezy


