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Perykopa opisuj¹ca uzdrowienie chorego na wodn¹ puchlinê znajduje siê
w czêœci Ewangelii £ukasza opisuj¹cej drugi etap drogi Jezusa do Jero-

zolimy* i stanowi fragment wiêkszej ca³oœci opisuj¹cej ucztê w domu faryze-
usza (£k 14,1-24). Jest to jednoczeœnie dla Jezusa chwila przerwy, poniewa¿
ca³y czas jest w drodze. Narrator umieœci³ opis uczty
pomiêdzy dwoma fragmentami relacjonuj¹cymi Jego
wêdrówkê (13,22 oraz 14,25).

£ukasz wykorzystuje motyw wspólnego posi³ku
i konstruuje ca³¹ scenê, odwo³uj¹c siê do gatunku
sympozjonu1. W ramach jego struktury Jezus wyg³a-
sza trzy mowy; ka¿da zwi¹zana z tematem „zaprosze-
nia na ucztê” (14,7-24). Poprzedza je opis uzdrowie-
nia cz³owieka chorego na wodn¹ puchlinê (14,1-6).

1. Analiza perykopy Łk 14,1-6

W omawianej perykopie uwypuklone zosta³y dwa pytania zadane przez
Jezusa faryzeuszom. Samo zaœ uzdrowienie pozostaje niejako w ich cieniu.
Z kolei cech¹, która ³¹czy oba zapytania, jest reakcja tych, którzy nie potrafili
lub nie mogli na nie odpowiedzieæ. W oparciu o powy¿sze wskazówki mo¿na
wskazaæ na nastêpuj¹c¹ strukturê perykopy opisuj¹cej uzdrowienie cz³owieka
chorego na wodn¹ puchlinê:

Rozdział V

Jezus zaproszony na szabatową ucztę
Łk 14,1-6

sympozjon – jako zjawisko
społeczne oznaczał drugi etap
tradycyjnego przyjęcia; po
głównym posiłku podawano
wino i następowała część roz-
rywkowa biesiady; w tradycji
filozoficznej często polegało
to na górnolotnych dysku-
sjach na tematy interesujące
dla wszystkich; słowo sympo-
zjon dało też nazwę gatunko-
wi literackiemu

* Etap ten (zapowiedziany w £k 13,22) obejmuje cztery rozdzia³y (do 17,10), w których
szczególnie mocno eksponuje siê uniwersalizm zbawczy, jeden z najwa¿niejszych tema-
tów podejmowanych przez £ukasza.



98

Szabat Jezusa w świetle Ewangelii według świętego Łukasza

A. T³o sceny i pojawienie siê chorego cz³owieka (1-2)
B. Pierwsze pytanie Jezusa – brak odpowiedzi (3)

C. Uzdrowienie chorego na wodn¹ puchlinê (4b)
B’. Drugie pytanie Jezusa – brak odpowiedzi (5-6)

(A)  Tło sceny i pojawienie się chorego człowieka (Łk 14,1-2)

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów,
aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się

przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę.

Pierwszy werset kreœli t³o omawianej perykopy oraz ca³ego sympozjonu
przedstawionego w £k 14,1-24. Posiada on cechy typowego wprowadzenia
literackiego z charakterystycznym £ukaszowym kai egeneto („sta³o siê, ¿e…”).

Jezus przybywa do domu prze³o¿onego faryzeuszów*, by w szabat spo¿yæ
posi³ek (dos³ownie: „zjeœæ chleb”; por. fagein arton z 14,15). Wczeœniej
zaprosi³ Go ju¿ faryzeusz Szymon (7,36-50) oraz inny faryzeusz (11,37-44).
W trakcie tych spotkañ Jezus piêtnuje zachowanie swoich gospodarzy.
Za pierwszym razem powodem napomnienia s¹ ich z³e myœli, gdy widz¹,
¿e przyjmuje namaszczenie stóp od grzesznej kobiety. Za drugim razem
problem dotyczy przepisów zwi¹zanych z czystoœci¹ rytualn¹, a wywo³any
zosta³ przez postawê Jezusa, który nie obmy³ r¹k przed posi³kiem.

Tym razem jednak uczta, na któr¹ przyszed³ Jezus, ma charakter œwi¹tecz-
ny. Jest to posi³ek przygotowywany w pi¹tkowy wieczór (tzw. dzieñ Przygo-
towania – por. £k 23,54), który spo¿ywano w szabat po zakoñczeniu nabo-
¿eñstwa w synagodze, oko³o po³udnia**. Zaproszono nañ, jak mo¿na to wnio-
skowaæ ze s³ów Jezusa w 13,12, przyjació³, krewnych i zamo¿nych s¹siadów.

* Nie wiadomo kogo £ukasz mia³ na myœli, u¿ywaj¹c na okreœlenie gospodarza s³ów: ton
arhonton ton farisaion (dos³. jeden z przywódców faryzeuszów). Wyra¿enie hoi arhontes
wystêpuje w £k 23,13. 35; 24,20 odnosz¹c siê do cz³onków Wysokiej Rady i przywódców
ludu. W J 3,1 okreœla ono zwierzchnika, a w £k 8,41, prze³o¿onego synagogi. Por. I.H.
Marshall, The Gospel of Luke, s. 578.

** Flawiusz w swojej autobiografii potwierdza praktykê spo¿ywania szabatowego posi³ku
(Vita 1,279): „Z kolei wyst¹pi³ Justus (…). Jednak¿e wywody te nie znalaz³y uznania
u wiêkszoœci zebranych i dosz³oby niechybnie do rozruchów, gdyby nastanie godziny szó-
stej nie spowodowa³o rozpuszczenia zgromadzenia, jako ¿e wtedy w dniach szabatu wedle
naszego obyczaju spo¿ywa siê obiad. Tote¿ Jonatan i towarzysze prze³o¿yli naradê na dzieñ
nastêpny i odeszli niczego nie osi¹gn¹wszy”.
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Wprawdzie werset pierwszy nie wspomina nic o zaproszeniu Jezusa, ale su-
geruje to wiersz 14,12, w którym zwraca siê On do tego, który Go zaprosi³.

Przyczynê, dla której Jezus by³ goœciem jednego z cz³onków stronnictwa
faryzeuszów zazwyczaj wrogo nastawionych do Jezusa*, mo¿na poznaæ
w koñcowej czêœci pierwszego wersetu. £ukasz mówi, ¿e Jezus by³ bacznie
œledzony**, tak wiêc celem zaproszenia Go by³o poszukiwanie powodu
do oskar¿enia.

Obecnoœæ kolejnego bohatera stanie siê pretekstem nie tylko do pytañ sta-
wianych przez Jezusa w 14,3. 5, ale równie¿ do Jego pouczeñ zapisanych
w 14,12-14 i w 14,16-24. By³ to cz³owiek chory na wodn¹ puchlinê (hydro-
pikos)***. Werset drugi rozpoczyna siê charakterystycznym kai idu. Autor
chce zaznaczyæ w ten sposób obecnoœæ osób, które zostan¹ uzdrowione przez
Jezusa (5,12. 18; 13,11). To wyra¿enie ukazuje, podobnie jak w 13,11, nie-
wra¿liwoœæ, a nawet pogardê zebranych wobec stanu cz³owieka chorego na
wodn¹ puchlinê****.

£ukasz nie wyjaœnia, w jaki sposób chory mê¿czyzna znalaz³ siê na szaba-
towym posi³ku w domu prze³o¿onego faryzeuszów. Jego obecnoœæ mo¿na
wyt³umaczyæ na dwa sposoby. Po pierwsze, jak na to wskazuje kontekst opi-
suj¹cy narastaj¹c¹ z³oœæ faryzeuszów, chory cz³owiek móg³ zostaæ zaproszo-
ny na ucztê przez tych, którzy œledzili Jezusa. Znalaz³ siê on nagle na œrodku
sceny. Jego miejsce zosta³o okreœlone przez emprosthen autu, które oznacza
„naprzeciw”, „twarz¹ do Niego”. Ta formu³a nie pozostawia w¹tpliwoœci co
do tego, ¿e oczekuje siê od Jezusa, ¿eby w jakiœ sposób zareagowa³ na
zaaran¿owan¹ sytuacjê. Celem tego zaproszenia by³oby, podobnie jak w 6,7,
zastawienie pu³apki na Jezusa, którego mo¿na by oskar¿yæ o ewentualne na-
ruszenie szabatu. Druga, bardziej prawdopodobna ewentualnoœæ, sugeruje ¿e
mê¿czyzna przyszed³ niezaproszony. Analogiczn¹ sytuacjê (posi³ek u faryze-
usza) opisuje £ukasz w perykopie 7,36-50. Kiedy tylko Jezus zaj¹³ miejsce

* Por. m.in.: £k 6,7. 11; 15,2; 16,4. Wyj¹tek stanowi £k 13,31, gdzie niektórzy faryzeusze
ostrzegaj¹ Jezusa przed zagro¿eniem ze strony Heroda.

** W £k 6,7 powód œledzenia Jezusa zosta³ wprost podany: „Œledzili Go (…), czy w szabat
uzdrawia, ¿eby znaleŸæ powód do oskar¿enia Go”.

*** J.A. Fitzmyer, The Gospel According to Luke (X-XXIV), s. 1041: „Cierpia³ na puchlinê
wodn¹ polegaj¹c¹ na nadmiernym gromadzeniu siê p³ynów w tkankach lub jamach
cia³a, któremu towarzyszy³y obrzêki, wzdêcia lub zaburzenia kr¹¿enia. Zazwyczaj jest to
objaw powa¿niejszej choroby”.

**** Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy by³o potoczne uto¿samienie tego typu choroby z kar¹
za grzechy religijne (czary, idolatria) lub seksualne (lubie¿noœæ, cudzo³óstwo). Por.
F. Bovon, L’Évangile selon saint Luc [2], s. 418.
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za sto³em, przysz³a do Niego kobieta (kai idu gyne), która by³a powszechnie
znan¹ grzesznic¹. Cz³owiek chory na wodn¹ puchlinê móg³, podobnie jak
grzeszna kobieta, poszukiwaæ Jezusa. Dodatkowo okreœlenia kai idu z 14,2
oraz apelysen (odes³a³ go) z 14,4 podkreœlaj¹ niepo¿¹dan¹ obecnoœæ chorego
na posi³ku2.

(B)  Pierwsze pytanie Jezusa – brak odpowiedzi (Łk 14,3-4a)

Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów:
„Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?”

Lecz oni milczeli.

Po nakreœleniu t³a narracji £ukasz przechodzi do opisu wydarzenia. Z trze-
ciego wersetu wynika, ¿e Jezus przejmuje inicjatywê i widz¹c chorego cz³o-
wieka, stawia pytanie wspó³biesiadnikom. Formu³a apokritheis ho Iesus eipen
(dos³. „odpowiadaj¹c im, rzek³”) wskazuje, ¿e pytanie Jezusa jest odpowie-
dzi¹ na znane mu krytyczne myœli faryzeuszów i uczonych w Prawie3. Posta-
wienie obok siebie tych dwóch grup ludzi, umacnia powy¿sz¹ interpretacjê.
Faryzeusze i uczeni w Prawie stanowi¹ opozycjê wobec Dobrej Nowiny
g³oszonej przez Jezusa*.

Pytanie Jezusa: Czy uzdrawianie w szabat jest dozwolone, legalne?, posia-
da ten sam sens, co pytanie z £k 6,9. Uderzaj¹cy jest fakt milczenia faryzeu-
szów (hoi de esyhasan)**. Nie odpowiadaj¹ oni na pytanie, mimo ¿e zakaz
uzdrawiania w szabat (poza wypadkiem bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia)
by³ dla nich oczywisty***. Obserwuj¹c wczeœniejsze uzdrowienia Jezusa
w szabat, mogli siê przecie¿ domyœlaæ, jaka bêdzie Jego odpowiedŸ i w tym
przypadku.

Milczenie faryzeuszów jest szczególnie wymowne, gdy weŸmie siê
pod uwagê podobn¹ reakcjê: „nie mogli mu na to odpowiedzieæ”, opisan¹

* Por. £k 7,30; 11,37-54.
** Znacz¹ce jest to, ¿e czasownik esyhazo oznaczaj¹cy dos³ownie: „zachowaæ spokój, mil-

czenie”, u¿yty zosta³ przez £ukasza równie¿ w £k 23,56, w odniesieniu do zachowania
spoczynku szabatu po œmierci Jezusa.

*** Jedynie wtedy legalnie naruszano szabat, gdy ludzkie ¿ycie znajdowa³o siê w niebezpie-
czeñstwie. Zasada ta by³a g³ówn¹ regu³¹ dotycz¹c¹ leczenia chorych w szabat: je¿eli ludz-
kie ¿ycie by³o w niebezpieczeñstwie, ingerencja ze wzglêdu na osobê by³a uwa¿ana
za ominiêcie szabatowego przykazania.
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w £k 14,6. Wydaje siê, ¿e przez te dwa okreœlenia mówi¹ce o ich zasko-
czeniu, autor chcia³ podkreœliæ autorytet Jezusa wobec swoich oponentów.
Wniosek ten potwierdza równie¿ fakt, ¿e ca³oœæ rozmowy inicjuje i prowadzi
wy³¹cznie Jezus, a faryzeusze nie s¹ w stanie dodaæ do niej choæby jednego
s³owa.

(C)  Uzdrowienie chorego na wodną puchlinę (Łk 14,4b)

On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił.

Jezus, uzdrawiaj¹c w £k 14,4b chorego cz³owieka, daje faryzeuszom
i uczonym w Prawie odpowiedŸ na swoje pytanie. Czyn ten uwypukla auto-
rytet Jezusa, który nie czekaj¹c na aprobatê, dzia³a jako Pan szabatu
(por. 6,5). Podkreœla to koncentryczna budowa sceny (B, C, B’).

Zadziwiaj¹ca jest zwiêz³oœæ opisu uzdrowienia, który wyraŸnie zaznacza
wagê pytañ postawionych przez Jezusa. Brak te¿ szczegó³ów zwi¹zanych
z d³ugoœci¹ choroby, czy s³ów poœwiadczaj¹cych cud. Jezus uzdrawia cho-
rego cz³owieka natychmiast. Dokonuje siê to przez dotyk (epilabomenos).
Okreœlenie to wskazuje na objêcie chorego, lub inny rodzaj fizycznego kon-
taktu. W 9,47 Jezus epilabomenos („chwyta i podnosi”) dziecko, stawiaj¹c
je przed swoimi uczniami. Z kolei w pozosta³ych przypadkach (£k 23,26;
Dz 16,19; 17,19; 18,17; 21,30) czasownik ten u¿yty zosta³ w opisie pochwy-
cenia lub aresztowania kogoœ. Zaraz potem Jezus odsy³a (apelysen) zdro-
wego ju¿ cz³owieka. Czasownik apolyo, który odegra³ istotn¹ rolê przy opi-
sie uzdrowienia pochylonej kobiety (13,10-17), u¿yty zosta³ w omawianym
przypadku w znaczeniu „odes³aæ”, „odprawiæ”. Bovon zwraca uwagê, ¿e ten
gest Jezusa wydaje siê twardy. Jednak jego znaczenie wskazuje, podobnie jak
w przypadku opêtanego (£k 8,38-39), na zadanie misyjne uzdrowionego4.

(B’)  Drugie pytanie Jezusa – brak odpowiedzi (Łk 14,5-6)

A do nich rzekł: „Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie
do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?”

I nie mogli mu na to odpowiedzieć.

Po uleczeniu chorego na wodn¹ puchlinê Jezus zaskakuje obecnych na
uczcie, stawiaj¹c kolejne pytanie. Wskazuje w nim przyczynê, dla której uzdrowi³
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chorego cz³owieka w szabat: „Któ¿ z was, jeœli jego syn albo wó³ wpadnie
do studni, nie wyci¹gnie go natychmiast w dzieñ szabatu?”*.

Na pierwszy rzut oka sytuacja opisana w pytaniu Jezusa niewiele mia³a
wspólnego z uzdrowieniem, które dopiero co zosta³o dokonane. Forma po-
stawienia pytania (tinos hymon) sugeruje, ¿e Jezus odwo³uje siê do aktualnej
praktyki swoich wspó³biesiadników. Tak wiêc odpowiedŸ na to pytanie,
w odró¿nieniu od £k 14,3, powinna byæ pozytywna: gdy komuœ syn lub wó³
wpadnie do studni w dzieñ szabatu, nale¿y go wyci¹gn¹æ. Praktyka taka by³a
czymœ dozwolonym, przynajmniej w odniesieniu do cz³owieka (por. 4Q 256
7 i 6-8; CD 11,16-17)**.

Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e czynnoœci, o których mowa w zapytaniu
Jezusa, by³y mo¿liwe do wykonania w szabat ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia
ofiary. Stan zagro¿enia zosta³ dodatkowo podkreœlony przez okreœlenie
eutheos („natychmiast”). Tymczasem w przypadku chorego na wodn¹ pu-
chlinê nie zachodzi³a sytuacja zagro¿enia ¿ycia, domagaj¹ca siê natychmia-
stowej interwencji. Jaka jest wobec tego relacja uzdrowienia do historii opi-
suj¹cej wyci¹gniêcie syna lub wo³u ze studni?

Zwi¹zek tych dwóch wydarzeñ mo¿na zaprezentowaæ na podstawie epi-
zodu opisanego w £k 14,4b, który ukazuje punkt widzenia uzdrowionego
cz³owieka. Jego choroba wynika³a z nadmiaru p³ynów nagromadzonych
w organizmie. Cia³o by³o wype³nione wod¹, tak samo jak studnia***, do
której wpad³ cz³owiek opisany przez Jezusa. Uwolnienie wiêc chorego od
opuchlizny równa³o siê z wyci¹gniêciem cz³owieka ze studni. W jednym
i drugim przypadku sens wydarzenia sprowadza³ siê do uwolnienia od wody.
Tym samym przez uzdrowienie dokonane w czasie uczty, Jezus ratuje opuch-
niêtego cz³owieka, jak ojciec wyci¹gaj¹cy syna, który wpad³ do studni. Skoro
dopuszcza siê tê drug¹ mo¿liwoœæ (wyci¹gniêcie syna ze studni), to jaki

* Logion ten wykazuje pewne podobieñstwo do fragmentu Mt 12,11-12a. Obaj Ewangeliœci
wskazuj¹ na zwierzêta i na wypadek, który mo¿e przydarzyæ siê w szabat (wpadniêcie do
do³u/studni). Bior¹c jednak pod uwagê nieznaczne tylko podobieñstwo s³ownictwa u¿ytego
w obu perykopach (tylko trzy s³owa s¹ identyczne w obu pytaniach), nie wydaje siê praw-
dopodobne, by by³y one ró¿nymi wersjami tego samego powiedzenia. Niewykluczone jest
jednak to, ¿e obie wersje reprezentuj¹ ró¿ne t³umaczenia logionu, funkcjonuj¹cego orygi-
nalnie w jêzyku aramejskim. Por. S.O. Back, Jesus of Nazareth, s. 133.

** Por. manuskrypt 4Q 256 7 i 6-8: „Niech nie wyci¹ga siê zwierzêcia, które wpad³o do wody
w dzieñ szabatu. Lecz jeœli jest to cz³owiek, który wpad³ do wody w dzieñ szabatu, niech
mu siê poda ubranie, aby go wyci¹gn¹æ. Jednak nie mo¿na u¿ywaæ innych narzêdzi, [aby
go wyci¹gn¹æ] w dzieñ szabatu”.

*** Mo¿na domniemywaæ, ¿e skoro £ukasz mówi o studni, a nie tak jak Mateusz o dole
(Mt 12,11), to ze wzglêdu na wype³niaj¹c¹ j¹ wodê.
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argument przemawia za tym, by odrzucaæ pierwsz¹ (uzdrowienie chorego na
wodn¹ puchlinê)? Tok rozumowania Jezusa sprawi³, ¿e po raz drugi faryze-
usze zamilkli, nie mog¹c mu na to odpowiedzieæ.

2. Problematyka szabatu w Łk 14,1-6

Perykopa £k 14,1-6, opisuj¹ca uzdrowienie dokonane przez Jezusa w cza-
sie szabatowego posi³ku w domu prze³o¿onego faryzeuszów, ukazuje autory-
tet, moc¹ którego Jezus uzdrawia i naucza. Dziêki temu wydarzeniu Jezus
wskazuje na najg³êbszy zamys³ szabatu i pierwotn¹ intencjê Boga, zwi¹zan¹
z jego celem. Szabat zosta³ bowiem pierwotnie przekazany nie jako ciê¿ar
i obci¹¿enie, ale jako skutek b³ogos³awieñstwa powi¹zanego z przymierzem
zawartym pomiêdzy Bogiem a ludem Izraela. Ten sens szabatowego przyka-
zania uleg³ zapomnieniu lub zosta³ zniekszta³cony w ci¹gu dziejów Izraela.
Doprowadzi³o to do tego, ¿e w miejsce raczej ogólnie powi¹zanych z sza-
batem przepisów starotestamentalnych, zaczê³o powstawaæ prawodawstwo
zmierzaj¹ce do coraz bardziej szczegó³owych regulacji zwi¹zanych z zacho-
wywaniem szabatu. W ten sposób szabat, który pierwotnie zosta³ dany cz³o-
wiekowi jako wyraz b³ogos³awieñstwa zwi¹zanego z przymierzem zawartym
z Bogiem, sta³ siê uci¹¿liw¹ instytucj¹.

Jednak cel perykopy nie ogranicza siê tylko do wykazania s³usznoœci sza-
batowego uzdrowienia. Szabat sta³ siê dla £ukasza idealn¹ okazj¹ do zapre-
zentowania w 14,1-6 portretu Jezusa. Jest on to¿samy z obrazem ojca zatro-
skanego o los syna. Nie bacz¹c na szabat, ojciec wyzwala swe dziecko, no-
sz¹ce znamiê grzechu idolatrii i nieczystoœci, od wielkiego niebezpieczeñstwa
i posy³a, ¿eby opowiada³ o jego mi³oœci. Tym samym szabat, jako pami¹tka
wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, jest najbardziej odpowiednim
dniem do tego typu dzia³alnoœci. Wskazówki Jezusa wypowiedziane w dal-
szym ci¹gu uczty (14,13. 21. 23), utoruj¹ tym samym drogê do przypowieœci
o mi³osiernym Ojcu z 15,11-32.


