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Ewangelici s¹ zgodni, ¿e Jezus na równi ze swymi uczniami przestrzega³
szabatu. w. £ukasz podaje: W dzieñ szabatu uda³ siê swoim zwyczajem do
synagogi (4, 16). A jednak dzieñ wiêty, a raczej sposób celebrowania tego dnia
sta³ siê powodem ostrego konfliktu miêdzy faryzeuszami a Jezusem1. Echa tego
sporu rozbrzmiewaj¹ we wszystkich Ewangeliach, a w sposób szczególny
w ksiêdze Janowej.
W niniejszym studium za pomoc¹ metody historyczno-literackiej przeanalizujemy kontrowersjê w odniesieniu do szabatu w wietle Janowego opisu uzdrowienia przy sadzawce Betesda (J 5, 1-18). Zwrócimy uwagê na nastêpuj¹ce
kwestie: Czy Jezus przywracaj¹c zdrowie paralitykowi i nakazuj¹c mu nieæ swe
³o¿e z³ama³ przepis o dniu wi¹tecznym? Co oznaczaj¹ s³owa, ¿e Jezus dzia³a a¿
dot¹d jak Jego Ojciec?
Adres/Adresse/Anschrift: dr Aleksandra Nalewaj, Katedra Teologii Moralnej i Etyki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, analewaj@wp.pl
1 Ewangelie zawieraj¹ dziewiêæ tekstów odnosz¹cych siê do szabatu, a poród nich siedem opisuje
cuda szabatowe: nauczanie w synagodze w Kafarnaum  £k 4,16-30; ³uskanie k³osów w szabat  Mt 12,
1-8; Mk 2, 23-28; £k 6, 1-5; uzdrowienie cz³owieka z usch³¹ rêk¹  Mt 12, 9-14; Mk 3, 1-6; £k 6, 6-11;
wypêdzenie demona z cz³owieka opêtanego  Mk 1, 21-28; £k 4, 31-37; uzdrowienie teciowej Piotra
 Mk 1, 29-31; uzdrowienie kobiety pochylonej od 18 lat  £k 13, 10-17; uzdrowienie cz³owieka
z puchliny wodnej  £k 14, 1-6; uzdrowienie paralityka przy sadzawce Betesda  J 5, 1-16; uzdrowienie
lepego od urodzenia  J 9, 1-41.
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1. Kontekst historyczno-kulturowy J 5, 1-18
Kontekstem narracji o uzdrowieniu chromego przy sadzawce Betesda jest
bli¿ej nieokrelone wiêto ¿ydowskie, na które Jezus przyby³ do Jerozolimy. Czêæ
wiadectw tekstualnych przed wyra¿eniem heortç tôn Ioudaiôn w w. 1 umieszcza rodzajnik, inne, lepiej powiadczone, pomijaj¹ go. Lekcja z rodzajnikiem wskazuje na wiêto Namiotów lub Paschê, lekcja bez rodzajnika, id¹c za wczesn¹
tradycj¹ w Kociele greckim2, oznacza Piêædziesi¹tnicê lub, jak chc¹ niektórzy,
wiêto Nowego Roku. Identyfikacja dnia wi¹tecznego w J 5, 1 pozostaje kwesti¹
otwart¹, dla ewangelisty wydaje siê byæ ma³o istotna. Jan informuje na wstêpie
o nadejciu ¿ydowskiego wiêta, by nastêpnie oznajmiæ, ¿e w tym dniu by³ szabat.
Miejscem cudownego uzdrowienia by³a sadzawka Betesda, zwana te¿
Owcz¹, która, poza czwart¹ Ewangeli¹, nie pojawia siê w ¿adnym z pism natchnionych. Odnonie do nazwy zbiornika staro¿ytne manuskrypty czyni¹ zamêt.
Oprócz okrelenia Betesda, które w jêzyku hebrajskim mo¿e oznaczaæ dom
mi³osierdzia, pojawiaj¹ siê tak¿e: Bçthsaida  dom rybaka, Bçthdzatha
 dom owcy lub Bçdzatha  dom oliwy3. Zdaniem polskiego uczonego,
Józefa T. Milika4, który jako pierwszy odczytal tekst hebrajski Zwoju Miedzianego odkrytego w Qumran, nazwa terenu czy zbiornika, o którym mówi Jan to Bet
Eszda, czyli dom wyplywów. Z treci wiadectwa wynika, ¿e na terenie placu
wi¹tynnego na wschodnim wzgórzu Jerozolimy ukryto skarb w Bet Eszdatajin,
w sadzawce przy wejciu do jej mniejszego zbiornika5.
Istnienie sadzawki, o której mówi¹ Jan i Esseñczycy, potwierdzi³y badania
archeologiczne prowadzone w Jerozolimie na terenie nale¿¹cym do Ojców Bia³ych nieopodal kocio³a w. Anny. Zbiornik w kszta³cie trapezu by³ przedzielony
przegrod¹, tworz¹c dwa baseny. Z czterech stron i na przegrodzie wzniesiono
kru¿ganki, czyli piêæ portyków, które wspomina ewangelista. Zejcie do sadzawki
umo¿liwia³y schody usytuowane w naro¿nikach budowli. Nieopodal zbiornika
wznosi³la siê wi¹tynia pogañska dedykowana greckiemu bogu medyków Asklepiosowi, o czym wiadcz¹ ruiny zachowane do naszych czasów. Sanktuarium
zbudowano prawdopodobnie po zburzeniu przez Rzymian Jerozolimy w 135 r.
choæ ju¿ wczeniej móg³ rozwijaæ siê w tym miejscu kult pogañski6.
2 Por. R.E. Brown, The Gospel According to John (The Anchor Bible 29), vol. 1, New York
1966, s. 206.
3 Por. S. Mêdala, Ewangelia wed³ug wiêtego Jana. Wstêp  Przek³ad z orygina³u  Komentarz
(NKB.NT IV/1-2), t. 1, Czêstochowa 2010, s. 501.
4 Por. M. Wróbel, Zwój Miedziany (3Q15) jako enigma i wyzwanie, w: Qumarn. Pomiêdzy
Starym a Nowym Testamentem, Lublin 2009, s. 9697.
5 Por. R.E. Brown, The Gospel According to John, s. 206207.
6 Por. S. Mêdala, Ewangelia wed³ug wiêtego Jana, s. 501.
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wiat staro¿ytny zna³ liczne miejsca cudownych uzdrowieñ. Przybywali doñ
chorzy, dokonuj¹c uprzednio oczyszczeñ7. Badania potwierdzaj¹, ¿e wody
w sadzawce Betesda pochodzi³ly ze zróde³ bij¹cych w pó³nocnej czêci miasta. Owe
ród³a o leczniczych walorach wytryskiwa³y nieregularnie, osi¹gaj¹c wysok¹ temperaturê, co powodowa³o wiry na dnie sadzawki, te za wzmaga³y terapeutyczne
dzia³anie wód, zw³aszcza w przypadku chorób reumatycznych. Staro¿ytni, nie umiej¹c wyjaniæ naturalnego zjawiska, przypisali je dzia³aniu anio³a (por. J 3b-4)8.

2. Odgraniczenie tekstu J 5, 1-18 z większego kontekstu
i struktura jednostki
Janowa perykopa o spotkaniu Jezusa i paralityka (por. J 5, 1-18) jest
umieszczona miêdzy opisem uzdrowienia syna dworzanina (4, 46-54) a mow¹
Jezusa do ¯ydów (5, 19-47). Granice tekstu zdaj¹ siê byæ wyrane9. Jednostkê
rozpoczyna wyra¿enie meta tauta, stosowane regularnie przez czwartego ewangelistê dla zasygnalizowania nowej sekcji, nastêpnie jest wzmianka o wiêcie
¿ydowskim. W zakoñczeniu opisu Jan ponownie wspomina o dniu wi¹tecznym,
szabacie. S³ownictwo w w. 1, takie jak: heortç ton Ioudaiôn i Içsous oraz
Içsous, sabbaton i hoi Iudaioi w ww. 1618 tworz¹ inkluzjê. Od w. 1 ewangelista informuje, ¿e Jezus wst¹pi³ do Jerozolimy, zatrzymuj¹c siê nieopodal sadzawki
Betesda. Tam spotka³ cz³owieka chromego, którego uzdrowi³, polecaj¹c mu wzi¹æ
³o¿e i iæ. Widok mê¿czyzny nios¹cego ³o¿e w szabat wywo³a³ sprzeciw obecnych
¯ydów. Narrator wymienia ich obok Jezusa, chromego i chorych oczekuj¹cych
na cudowne poruszenie siê wody w sadzawce.
T³em geograficznym wczeniejszego wydarzenia opisanego w J 4, 46-54
jest Kana Galilejska, gdzie Jezus na probê urzêdnika królewskiego uzdrowi³ jego
syna. W epizodzie ewangelista wspomina jeszcze s³ugi i rodzinê dworzanina,
która na znak uzdrowienia uwierzy³a w Jezusa. Z kolei od 5, 19 na scenie
pozostaj¹ jedynie Jezus i ¯ydzi, wobec których Nauczyciel broni swojego boskiego autorytetu. Pojawia siê nowa forma literacka. Podczas gdy jednostka 5, 1-18
7

s. 196.

Por. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2000,

8 Por. A. Salas, Ewangelia wg w. Jana. Jezus  Ten, który stwarza nowego cz³owieka, Czêstochowa 2002, s. 66. Wzmianka o oczekiwaniu przez chorych na poruszenie siê wody w ww. 3b4 jest
s³abo powiadczona w manuskryptach i czêæ komentatorów uznaje j¹ za glosê, pomijaj¹c w swych
analizach.
9 T.L. Brodie, The Gospel According to John: A Literary and Theological Commentary, New
York  Oxford, 1993, s. 234240, zauwa¿a, ¿e egzegeci za koniec opisu cudu uznaj¹ w. 15 lub ww. 1618.
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mia³a charakter narracyjny, obecny tekst przyjmuje formê monologu. Jan dwukrotnie wk³ada w usta Jezusa formu³ê amçn, amçn legô hymin, wskazuj¹c tym
samym rozpoczêcie mowy objawieniowej.
Przytoczone powy¿ej argumenty pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e opis cudu zawarty
w J 5, 118 stanowi odrêbn¹ jednostkê literack¹ wyranie odgraniczon¹ od wczeniejszego i nastêpczego kontekstu. Tekst Ewangelii ma jednak pewn¹ ci¹g³oæ.
I tak, opis uzdrowienia paralityka wi¹¿e siê z poprzedzaj¹cym tekstem motywem
cudownego uzdrowienia a z kontekstem nastêpczym prawem Jezusa do dzia³ania
w szabat. W ten oto sposób tekst ksiêgi mimo zastosowania ró¿nych form literackich i motywów zachowuje ci¹g³oæ. Francis J. Moloney10 zauwa¿a nadto, ¿e
zgodnoæ czasu, miejsca, osób i tematu w J 5 gwarantuje wewnêtrzn¹ spójnoæ
tekstu. Komentator proponuje nastêpuj¹c¹ strukturê J 5, 1-18:
1. Wprowadzenie (ww. 13a)
 w. 1  tematyka wprowadzaj¹ca do 5, 1-47 oraz 5, 1-10, 42
 ww. 23a  inscenizacja dla 5, 5-47
2. Wydarzenia szabatowe (ww. 518)
 ww. 59  Jezus i chromy. Uzdrowienie i konkluzja: Tego dnia by³ szabat
 ww. 1013  ¯ydzi i uzdrowiony. Przes³uchanie cz³owieka nios¹cego
sw¹ matê w szabat
 w. 14  Jezus i uzdrowiony. Spotkanie nie zawiera wzmianki o szabacie
 w. 15  ¯ydzi i uzdrowiony, który informuje przes³uchuj¹cych go, ¿e to
Jezus jest sprawc¹ uzdrowienia
 ww. 1618  Jezus i ¯ydzi. Oponenci Jezusa usi³uj¹ Go zabiæ z powodu
przekroczenia szabatu.
Od w. 9 punkt ciê¿koci narracji przesuwa siê z tematu cudownego uzdrowienia na temat szabatu. Grecki termin sabbaton (hebr. ðabbât) pojawia siê
w jednostce cztery razy (5, 9.10.16.18) na trzynacie u¿yæ w ca³ej ksiêdze
(7, 22.23  2x; 9, 14.16; 19, 31  2x; 20, 1.19).

3. Kontrowersje wokół szabatu w Janowej Ewangelii
Egzegeci zwracaj¹ uwagê, ¿e ¿ydowski rok liturgiczny odgrywa znacz¹c¹
rolê w czwartej Ewangelii. Niektórzy z nich traktuj¹ religijne wiêta Izraela
z nadrzêdn¹ funkcj¹ szabatu za element strukturalny Janowej ksiêgi. Zdaniem
Johannesa Beutlera11, z punktu widzenia kontrowersji szabatowych na uwagê
10
11

F.J. Moloney, The Gospel of John, Collegeville 1988, s. 165.
J. Beutler, Judaism and the Jews in the Gospel of John, Roma 2006, s. 1522.
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zas³uguj¹ trzy teksty: 5, 1-18; 7, 19-24; 9, 14-16. Analizuj¹c wskazany temat
w ujêciu czwartego ewangelisty, autor wypracowa³ trzy podejcia, a mianowicie:
historyczne, literackie i teologiczne, które pokrótce zaprezentujemy.
3.1. U podstaw podejcia historycznego le¿y podobieñstwo Janowego opisu
mêki Chrystusa do relacji synoptycznych. Wszyscy ewangelici podaj¹, ¿e Jezus
umar³ na krzy¿u w dniu przygotowania (gr. paraskeunç  Mt 27, 62; Mk 15, 42;
£k 23, 54; J 19, 14.31.42). Marek nazywa ten dzieñ prosabbaton, czyli dzieñ
przed szabatem, z kolei Jan mówi o przygotowaniu do Paschy (por. 19, 42).
Czterej autorzy wiadcz¹, ¿e niewiasty przysz³y nawiedziæ grób Jezusa w pierwszym dniu tygodnia (por. Mt 28, 1; Mk 16, 1; £k 24, 1; J 20, 1), tj. w dniu
nastêpuj¹cym po szabacie. Uczniowie Jezusa zarówno mê¿czyni, jak i kobiety,
s¹ przedstawieni jako ci, którzy respektuj¹ dzieñ wi¹teczny. Józef z Arymatei
i Nikodem zdejmuj¹ cia³o Nauczyciela z krzy¿a przed rozpoczêciem szabatu (J 19,
31 i par.), a kobiety id¹ do grobu po jego zakoñczeniu (J 20, 1 i par.)12.
Z trzech Janowych tekstów relacjonuj¹cych dyskurs Jezusa z ¯ydami po
znaku uczynionym w szabat, opis uzdrowienia paralityka (J 5, 1-18 z póniejsz¹
debat¹ w J 7, 22 n) jest najbli¿szy tradycji synoptycznej. W Mk 2, 1-3, 6 znajduje
siê sekcja zwana czêsto przez uczonych Kontrowersjami galilejskimi. Tekst
rozpoczyna opis uzdrowienia paralityka, który na p³aszczynie werbalnej cile
³¹czy siê z J 5, 1-13 oraz dysputa o prawie Jezusa do odpuszczania grzechów.
Drugi ewangelista kreli nastêpnie konflikt miêdzy Jezusem i faryzeuszami dotycz¹cy postu oraz prawa Jezusa i Jego uczniów do ³uskania k³osów w szabat.
Sekcja koñczy siê opisem uzdrowienia w szabat w synagodze cz³owieka z usch³¹
rêk¹. Kontrowersja szabatowa wi¹¿e tekst Marka z J 5, 1-18; 7, 22n. Stosunek
Jezusa do szabatu w. Marek przedstawia w dwóch perspektywach, a mianowicie: humanitarnej, wedle której: To szabat zosta³ ustanowiony dla cz³owieka,
a nie cz³owiek dla szabatu (Mk 2, 27) oraz chrystologicznej: Syn Cz³owieczy
jest Panem Szabatu (Mk 2, 28). Janowy Jezus, uto¿samiaj¹c swoje dzia³anie
z dzia³aniem Ojca, lokuje siê bez w¹tpienia w perspektywie chrystologicznej.
Czwarty ewangelista nie zastanawia siê, czy prawo dnia wi¹tecznego nadal
obowi¹zuje, ale czy i w jaki sposób jest ono realizowane w dziele Jezusa dokonywanym na fundamencie Jego jednoci z Ojcem13.
3.2. Czêæ komentatorów bada Janowe kontrowersje szabatowe z literackiego punktu widzenia. Tom Thatcher zauwa¿a, ¿e wzmianka o szabacie pojawia
siê zaraz po opisie uzdrowienia chromego (5, 9), podobnie jest w narracji
12
13

Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 16.
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o przywróceniu wzroku lepemu od urodzenia (9, 14). Czytelnicy, zdaniem egzegety, nie oczekuj¹ tego. Tekst bierze zakrêt i mo¿na go okreliæ mianem szabatowej zagrywki. Jeli czytelnicy nie oczekuj¹ owej wzmianki o szabacie, to
nale¿y uznaæ, ¿e ewangelista wiadomie stosuje technikê ironii. Thatcher rozró¿nia dwa typy ironii: trwa³¹ i nietrwa³¹. Zadaniem trwa³ej ironii jest zwodzenie
osób wystêpuj¹cych w tekcie, nie za czytelnika. W nietrwa³ej ironii, któr¹
ewangelista stosuje w J 5 i 9, obok postaci narracji, jest zwodzony równie¿
czytelnik. Po opisie cudu jest on poinformowany, ¿e wydarzenie mia³o miejsce
w szabat. Jest to istotny aspekt, który odbiorca musi uwzglêdniæ, jeli chce zrozumieæ intencje autora. Zdaniem Thatchera, istot¹ tej techniki literackiej jest pobudzenie zainteresowania czytelnika oraz roztoczenie przed nim nowych perspektyw.
Bycie wolnym od idei przyjêtych z góry pozwala otworzyæ siê na nowy sposób
rozumienia osoby Jezusa i Jego dzia³alnoci. Innymi s³owy, jest to równoznaczne
z otwarciem siê na dekonstrukcjê, czyli na niezale¿ne rozumienie tekstu14.
Beutler, doceniaj¹c oryginalny wk³ad, Thatchera zastanawia siê, czy jest on
równie u¿yteczny jak oryginalny. Trudno przyj¹æ, by ewangelista celowo prowadzi³ swoich czytelników na manowce. Najprostszym rozwi¹zaniem problemu jest
wyodrêbnienie ró¿nych warstw literackich w obu wspomnianych opisach. I tak
pierwotny opis, który nie by³ po³¹czony z motywem obchodów szabatu, zosta³
z nim po³¹czony, a dodatkowo z celebrowaniem wiêta przez Jezusa. W opinii
wielu egzegetów, to sam ewangelista a nie pre-Janowy czy po-Janowy redaktor
by³ tym, który wprowadzi³ motyw dnia sobotniego, a¿eby rozwin¹æ swoje koncepcje, chrystologiczn¹ i soteriologiczn¹.
Na wiêksz¹ uwagê, zdaniem Beutlera, zas³uguje wk³ad Martina Ahsiedu-Pepraha, który bada wzór rozprawy s¹dowej (hebr. rîb) w tekstach prorockich
Starego Testamentu, by zastosowaæ ten wzór do kontrowersji szabatowych
w czwartej Ewangelii15. Wed³ug egzegety, debaty miêdzy Jezusem i ¯ydami
w J 5 i 9 nie s¹ jak siê ogólnie przyjmuje standardowymi procesami s¹dowymi,
w których s¹ obecne dwie strony sporu oraz trzecia rozstrzygaj¹ca spór. Janowe
rozprawy s¹ typem rîb bez obecnoci trzeciego organu w³adzy s¹downiczej.
Wk³ad Pepraha, w opinii Beutlera, jest istotny, a jednoczenie pozwala na pewne
obserwacje. Chocia¿ kontrowersje opisane w J 5-10 maj¹ aspekt jurydyczny, to
jest tak¿e oczywiste, ¿e jest tu zastosowana pewna technika literacka, za pomoc¹
której czwarty ewangelista wyra¿a w³asne idee teologiczne. W ten sposób, mowy
14
15

Ibidem, s. 1617.
W tego typu rozprawach g³os zabieraj¹ dwie strony konfliktu Jahwe i Izrael. W procesie s¹
wezwani wiadkowie, nastepuje przes³uchanie, stwierdzenie winy i wydanie wyroku (por. Jr 2, 1-20;
Mi 6, 1-8), por. T. Brzegowy, Od pocz¹tków profetyzmu do niewoli babiloñskiej, w: Wielki wiat starotestamentalnych proroków I (Wprowadzenie w myl i wezwanie ksi¹g biblijnych 4), Warszawa 2001, s. 38.
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Jezusa zawarte w tej sekcji s¹ zarazem obron¹ w³asn¹ w sprawach s¹dowych,
jak i rozprawami objawicielskimi. Aspekt jurydyczny s³u¿y rozwiniêciu chrystologii Janowej. W epilogu ksiêgi autor natchniony zaznacza, ¿e celem jego dzie³a
jest pokrzepienie wiary czytelników, którzy ju¿ wierz¹ (wiadczy o tym forma
perfectum czasownika pisteuô w J 20, 31), nie za przekonanie niewierz¹cych
do roszczeñ Jezusa, by uznaæ Go za Mesjasza i Syna Bo¿ego16.
Jest faktem, zauwa¿a komentator, ¿e w polemikach toczonych miêdzy Jezusem i ¯ydami jerozolimskimi na temat szabatu w J 5, 7 i 9, nie ma wyranego
odniesienia do trzeciego organu s¹downiczego, ale jest oczywiste, ¿e taka w³adza
jest w pobli¿u. Wraz z J 7 intencja przeciwników Jezusa, by siê Go pozbyæ staje
siê wyrana: Potem Jezus obchodzi³ Galileê. Nie chcia³ bowiem chodziæ po
Judei, bo ¯ydzi mieli zamiar Go zabiæ (7, 1). W koncepcji czwartego ewangelisty ¯ydzi s¹ tymi, którzy wspó³pracuj¹ z ówczesnymi przywódcami ludu ¿ydowskiego. Arcykap³ani i faryzeusze z J 7, 45 stanowi¹ prawdopodobnie szczególn¹ definicjê Sanhedrynu. Niemal¿e na skinienie rêki maj¹ do swojej dyspozycji
oficerów, ci za s¹ w³adni aresztowaæ Jezusa. W zakoñczeniu J 8, 59 wrogowie
Nauczyciela podnosz¹ na Niego kamienie. Podobna scena pojawia siê w 10, 31
i ostatecznie grupa przeciwników próbuje aresztowaæ Jezusa (por. 10, 39), który
uchodzi z ich r¹k. Wkrótce jednak zostaje aresztowany (por. 18, 12) i skazany na
mieræ (por.19, 16). Ewangelista pragnie ukazaæ, ¿e spory miêdzy Jezusem i jego
oponentami nie s¹ debatami miêdzy równymi, w których licz¹ siê argumenty.
¯ydzi jawi¹ siê jako polityczna potêga, która zwyciê¿a Jezusa. Jest jednak
prawd¹, ¿e w perspektywie teologicznej czwartego ewangelisty prawdziwy proces toczy siê miêdzy Jezusem, sêdzi¹ i wiatem, który trwa w nienawici i nie
chce w Niego uwierzyæ17.
3.3. Podejcie teologiczne i wewn¹trzreligijne rzuca dalsze wiat³o na Janowe kontrowersje szabatowe. Beutler, powo³uj¹c siê na Jeana M. Sevrina,
zwraca najpierw uwagê na cechy wspólne dwóch opisów uzdrowieñ w J 5 i 9,
a s¹ nimi: sadzawka w Jerozolimie i jej funkcja, wzmianka o szabacie jako dniu
uzdrowienia pojawiaj¹ca siê zaraz po opisie, dialog miêdzy osob¹ uzdrowion¹
i ¯ydami, koñcowe spotkanie uzdrowionego z Jezusem i wreszcie fakt, ¿e
uzdrowiony nie zna³ wczeniej Uzdrowiciela. W J 5 dialog miêdzy ¯ydami
i chorym koncentruje siê na rabinicznym zakazie przenoszenia w szabat jakichkolwiek ciê¿arów z jednego miejsca w drugie. Jezus, wbrew przepisowi, poleci³
mê¿czynie wzi¹æ swoje ³o¿e i iæ (5, 8; por. Mt 9, 6; Mk 2, 11; £k 5, 24). Chromy
nie potrafi³ odpowiedzieæ na pytanie ¯ydów, kto jest jego dobroczyñc¹. Po
16
17

Por. J. Beutler, Judaism and the Jews in the Gospel of John, s. 1718.
Ibidem, s. 1819.
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spotkaniu ponownie Jezusa w wi¹tyni, który przestrzeg³ chromego, by nie grzeszy³ wiêcej, on doniós³ ¯ydom, kto jest sprawc¹ cudownego uzdrowienia18.
W tym momencie podobieñstwo opisów z J 5 i 9 koñczy siê. Chromy nie dochodzi
do wiary w Jezusa jak obdarowany wzrokiem lepiec i nie pod¹¿a jak on za
swym Dobroczyñc¹. Wyjawienie za to¿samoci Jezusa ¿ydowskim przywódcom
ma wyrany posmak denuncjacji19.
Miszna potwierdza punkt widzenia ¯ydów, wed³ug którego przenoszenie
w szabat ciê¿arów z jednego miejsca w drugie jest surowo zabronione. W traktacie Szabat znajduje siê wiele szczegó³owych regulacji dotycz¹cych wskazanego
zagadnienia, a poród nich wielce interesuj¹cy jest ten (Szabat 10, 5), który
naucza, ¿e w szabat jest dozwolone przeniesienie kaleki na noszach, ale nie wolno
w tym dniu przenosiæ zw³ok. Polecenie Jezusa skierowane do uzdrowionego, by
niós³ swoje ³o¿e w dzieñ szabatu sprzeciwia siê zdecydowanie tradycji rabinicznej.
Nie da siê go usprawiedliwiæ rozwa¿aniami natury humanitarnej, ale wy³¹cznie
argumentacj¹ teologiczn¹. Wed³ug wierzeñ judaizmu I w., Bóg kontynuuje dzie³o
stwórcze nawet w dniu szabatu. Udzielanie ¿ycia i os¹dzanie (por. J 5, 21) to
dwie czynnoci zarezerwowane dla samego Boga, które On dokonuje ka¿dego
dnia. Jezus, bêd¹c Synem Bo¿ym, ma udzia³ w tej boskiej aktywnoci.
Komentarze rabiniczne do Rdz 2, 2, takie jak GenR 10, 8 i 11, 8 potwierdzaj¹ kontynuowanie przez Boga dzie³a stwórczego nawet poza szecioma dniami
tygodnia oraz os¹dzanie czynów sprawiedliwych i niegodziwych. Inne ród³o
rabiniczne ExR 30 przedstawia wiat jako dom Boga nape³niony Jego obecnoci¹
do tego stopnia, ¿e Stwórca mo¿e pozostaæ wci¹¿ aktywny, poniewa¿ przebywa
wewn¹trz swojej w³asnoci. Jezus ten w³anie fakt ma na myli, gdy w 5, 19-30
mówi ¯ydom o jednoci swego dzia³ania z Ojcem. Jako Syn Ojca On tak¿e jest
u siebie. Powód mesjanistycznej aktywnoci Syna jest eschatologiczny, o czym
wiadczy formu³a heôs arti w J 5, 1720.
W J 7 spór dotycz¹cy uzdrowienia paralityka z J 5 zostaje podsumowany.
Jednostka 7, 1-13 odnosi siê do decyzji Jezusa, by nie iæ wraz z braæmi do
Jerozolimy na wiêto Namiotów. W ww. 1424, gdy Jezus przyby³ ostatecznie do
18 Zdaniem A. Paciorka, Ewangelia umi³owanego ucznia, Lublin 2000, s. 312313, czym
gorszym od fizycznej s³aboci uzdrowionego jest duchowy parali¿. Nie da siê jednak z ca³¹ pewnoci¹
wyprowadziæ wniosku ze s³ów Jezusa, ¿e grzech by³ powodem poprzedniej fizycznej u³omnoci chromego.
19 Ibidem, s. 19. Nie wszyscy egzegeci zgadzaj¹ siê z tak¹ opini¹. Czêæ rzeczywicie s¹dzi, ¿e
postawa paralityka, który zaraz po uzdrowieniu przystaje do ¯ydów wrogich Jezusowi, jest aluzj¹ do
judeochrzecijan, którzy powrócili na ³ono judaizmu. Inni uwa¿aj¹, ¿e czyn uzdrowionego nie musi
oznaczaæ, ¿e jest on niewdziêcznym donosicielem i otwieraj¹ siê na pozytywn¹ interpretacjê, mianowicie tak¹, ¿e on g³osi ¯ydom dob¹ nowin¹. Zdaniem T.L. Brodiego, s. 238, owiadczenie: Cz³owiek ów
odszed³ i doniós³ ¯ydom, ¿e to Jezus go uzdrowi³ (5, 15), ma wymiar pozytywny, gdy¿ zarówno
w jêzyku greckim, jak i angielskim (tak¿e polskim) ostatnim s³owem jest zdrowy.
20 Ibidem, s. 1920.
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wi¹tyni, ewangelista przedstawia now¹ konfrontacjê z ¯ydami dotycz¹c¹ przestrzegania Prawa, ale w nawi¹zaniu do uzdrowienia chromego w szabat. Jezus
przytacza tym razem zasadê uznan¹ w judaizmie tego okresu (ona przynale¿y do
czternastu middot umieszczonych przez Hillela), a zwan¹ qal wchomer. Jej
treæ odpowiada temu, co filozofowie nazywaj¹ rozumowaniem a fortiori: Jeli
A jest prawd¹, to B musi byæ tak¿e prawd¹21. Opiniê Jezusa mo¿na sprowadziæ
do stwierdzenia: jeli Prawo zezwala na praktykê rzezania w szabat, pozwalaj¹c
w ten sposób na amputacjê czêci cz³onka, to o jak wiele bardziej s³uszne bêdzie
uzdrowienie ca³ego cia³a ludzkiego. Ró¿nica jest tylko taka, ¿e osoba uzdrowiona
przez Jezusa nie by³a zagro¿ona mierci¹22.
W J 9 dyskusja o uzdrowieniu przez Jezusa w szabat dominuje w drugiej
czêci jednostki (ww. 1534). W tym przypadku Jezus nie daje polecenia osobie
chorej. On dokonuje dzie³a z w³asnej inicjatywy: miesza linê z ziemi¹, tworz¹c
b³oto i nak³ada je na oczy lepego. Talmud Babiloñski zezwala na uzdrowienie
ciê¿ko uszkodzonych oczu, ale nie w sytuacji, gdy to uszkodzenie jest chroniczne,
jak w przypadku lepego od urodzenia. W J 9 dyskusja przesuwa siê ponownie
z kwestii, czy Jezus mo¿e dokonaæ takiego czynu w szabat na kwestiê koncentruj¹c¹ siê na Jego to¿samoci. W dyspucie pojawiaj¹ siê ró¿ne g³osy. Dla ¯ydów
Jezus nie jest od Boga, On jest grzesznikiem (por. 9, 16.24n), dla uzdrowionego
On jest Prorokiem (9, 17), Czcicielem Boga, który pe³ni Jego wolê (9, 31) oraz
jest od Boga (9, 33). lepiec stopniowo odkrywa to¿samoæ swego Lekarza,
a kulminacj¹ jest wyznanie wiary w Jezusa jako Syna Cz³owieczego (9, 35-37)
wyra¿one w gecie adoracji (9, 38). Ostatecznie okazuje siê, ¿e cz³owiek, który
urodzi³ siê lepy widzi nie tylko swymi fizycznymi oczyma, ale tak¿e oczyma
wiary. Ci za, którzy widz¹ s¹ lepymi, gdy¿ nie rozpoznali Jezusa. Grzesznikami
nie s¹ mê¿czyzna lepy od urodzenia czy jego rodzice (por. 9, 2n), ale ci, którzy
zaprzeczyli wierze w Jezusa (por. 9, 40n). Po raz kolejny ewangelista Jan pod¹¿a
drog¹ poza halachicznymi dyskusjami skoncentrowanymi na prawie szabatowym
i zmusza swoich czytelników do opowiedzenia siê za Jezusem lub przeciw Niemu,
Jedynemu pos³anemu przez Ojca23.
Zaprezentowane przez J. Beutlera próby rozwi¹zañ Janowych kontrowersji
w odniesieniu do szabatu pozwalaj¹ szerzej spojrzeæ na zagadnienie. Podejcie
historyczne pokazuje, ¿e wspólnota Janowa przestrzega³a przepisu dnia wi¹tecznego,
za Jezus jest tym, który mo¿e dzia³aæ w szabat, gdy¿ jest równy Ojcu, Twórcy
Szabatu. Podejcie literackie otwiera na nowe rozumienie Jezusa, czyli dekonstrukcjê.
21

Por. D.H. Stern, Dobra Nowina  Mattijahu, w: Komentarz ¿ydowski do Nowego Testamentu,
Warszawa 2004, s. 43.
22 Por. J. Beutler, Judaism and the Jews in the Gospel of John, s. 2021.
23 Ibidem, s. 2122.
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Podejcie wewn¹trzreligijne ujawnia, ¿e Jezus, uzdrawiaj¹c w szabat, nie z³ama³
Prawa, ale sprzeciwi³ siê jego interpretacji rabinicznej. Stosunek Jezusa do Tory
ustnej w zakresie dnia sobotniego omówimy szerzej w kolejnym punkcie.

4. Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża
(J 5, 10b) – Jezus a żydowska halacha
Czytaj¹c Ewangelie, mo¿e siê wydawaæ, ¿e Jezus przez swe dzia³anie
w dniu odpoczynku znosi b¹d zawiesza zakazy szabatowe. Dok³adne analizy
poszczególnych perykop nie pozwalaj¹ jednak na tak¹ interpretacjê24. W opisie
uzdrowienia chromego nad sadzawk¹ Betesda (por. J 5, 1-18) w. Jan ujawnia
krytyczny stosunek Jezusa nie do Prawa, ale do rozumienia przez faryzeuszów.
Mêdrcy ¿ydowscy umi³owali Torê. wiadomi, ¿e cz³owiek jest istot¹ niesta³¹, s³ab¹, sk³onn¹ do zapominania wznieli ogrodzenie wokó³ Tory. By strzec
przepisu o szabacie sformu³owali katalog trzydziestu dziewiêciu prac zakazanych
w tym dniu, poszerzony o tzw. chazerot, czyli czynnoci, które same w sobie nie
s¹ zakazane, ale przez swoje podobieñstwo do takowych, mog¹ spowodowaæ
naruszenie zakazów. Wiêkszoæ z prac zakazanych w dniu wi¹tecznym dotyczy
kontaktu cz³owieka ze wiatem natury, ostatnia z nich odnosi siê do relacji miêdzyludzkich i nie pozwala na: przenoszenie ciê¿arów z obszaru prywatnego
w miejsce publiczne i odwrotnie. Misznaicki traktat Szabat w oko³o jednej
trzeciej jest powiêcony tematyce zakazu przenoszenia ró¿nych ciê¿arów w ten
wyj¹tkowy dzieñ tygodnia25. Przez przenoszenie rozumieæ nale¿y tak¿e czynnoci
takie, jak: pchanie, rzucanie, wleczenie, przewo¿enie na ko³ach, p³ozach, i ka¿dym
innym sposobem  przenoszenie w rêkach, kieszeniach, na plecach. Wszystkie te
prace mog¹ byæ wykonywane jedynie w domu albo w miejscu publicznym, natomiast nie mog¹ byæ wykonywane przy przekraczaniu tych sfer. Dla u³atwienia
¿ycia i przewiduj¹c sytuacje konieczne, rabini ustalili specjalne unormowanie
prawne zwane eruw  czyli ³¹czenie, zmieszanie26. Chodzi mianowicie o powiêkszenie obszaru prywatnego, by mo¿na by³o spe³niaæ pewne podstawowe
czynnoci. A zatem mo¿na by³o uczyniæ wspólnymi kilka domów, ulicê, a nawet
ca³e dzielnice, uznaj¹c je za jeden du¿y obszar prywatny, który otaczano symbolicznym murem. Funkcjê tej umownej granicy pe³ni³ najczêciej sznurek rozci¹gniêty na pewnej wysokoci, by by³ dla wszystkich widoczny. Eruw umo¿liwia³
24
25
26

s. 285.

Por. G.F. Hasel, Sabbath, w: ABD, s. 855.
Por. R. Marcinkowski, Szabat wed³ug Miszny, SJ 12 (2005), Warszawa 2005, s. 242.
Por. D.H. Stern, Dobra Nowina  Jochanan, w: Komentarz ¿ydowski do Nowego Testamentu,
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ludziom opiekê nad ma³ymi dzieæmi i czynnoci konieczne do ¿ycia, a zabronione
w szabat. To uregulowanie pozwala³o tak¿e na podjêcie czynnoci zwi¹zanych
z dwiganiem w zgodzie z prawem w takim miecie warownym jak Jerozolima.
David H. Stern27 zaznacza, ¿e ostrze¿enie ¯ydów skierowane do uzdrowionego, i¿ nios¹c ³o¿e postêpuje wbrew Prawu, nie jest rzeczywicie przeciwko
Prawu, ale wbrew ¿ydowskiemu lub faryzejskiemu rozumieniu Prawa, wbrew ich
tradycji, wbrew temu wreszcie co póniej zosta³o przekszta³cone w ¿ydowsk¹
halachê. Jr 17, 21-22 wypowiada siê wprawdzie przeciwko noszeniu ciê¿arów
w szabat, ale z kontekstu wynika raczej, ¿e ten zakaz dotyczy pracy zarobkowej,
jak chocia¿by w Ne 13, 19. Byæ mo¿e, sugeruje komentator, cz³owiek uzdrowiony
przez Jezusa mieszka³ poza murami miasta wiêtego, czyli poza obszarem objêtym eruw, a mo¿e by³ bezdomny i co noc spa³ na swoich noszach za miastem.
Inna propozycja jest taka, ¿e mê¿czyzna nie opuci³ jeszcze Jerozolimy i by³ wci¹¿
na terenie wi¹tyni. ¯ydzi, widz¹c, ¿e szykuje siê do odejcia, ostrzegli go, by
nie gwa³ci³ dnia wiêtego przez przenoszenie swych noszy przez bramê miasta.
Ignorancja ¯ydów wobec faktu cudownego uzdrowienia i zajêcie siê marginaln¹ spraw¹ z ich wersji Prawa musi szokowaæ. U¿ycie przez Jana terminu
¯ydzi jest ironiczne. Uzdrowiony mê¿czyzna by³ z pewnoci¹ tak¿e ¯ydem.
Szabat od wieków wiêtowa³a ca³a wspólnota Izraela, ale jest faktem, ¿e niektórzy, a zw³aszcza faryzeusze ró¿nie interpretowali zwyczaje dnia sobotniego. To
by³ dzieñ szczególny i jedyny. Sporód siedmiu dni tygodnia tylko szabat ma
nazwê w³asn¹, inne s¹ po prostu numerowane. Jego wyj¹tkowe znaczenie wynika z opisu stwórczego (por. Rdz 2, 2-3). Wed³ug póniejszej tradycji anio³owie
obchodz¹ szabat i jest to dzieñ najwiêtszy z dni wiêtych (por. Jub 2). Niektórzy
rabini twierdzili wrêcz, ¿e szabat ma wiêksze znaczenie ni¿ wszystkie inne przepisy Tory. Wykszta³cony ¯yd z I w. przyjmowa³, ¿e Moj¿esz rozkaza³ swym rodakom, by gromadzili siê w ka¿dy szabat na wspólnej nauce Prawa, chocia¿ samo
Prawo tego nie nakazywa³o28.
¯ydów z Janowej Ewangelii nie nale¿y uto¿samiaæ ze wspólnot¹ etniczn¹
czy wy³¹cznie z wyznawcami judaizmu. Autor okrela tym mianem tych wszystkich, którzy na przekór swemu zaanga¿owaniu w tradycjê religijn¹ w istocie
zatracili wiarê29. Oni mog¹ byæ uznani za autorytety i mog¹ próbowaæ broniæ
jakiej staro¿ytnej instytucji, takiej jak szabat, ale w istocie zapomnieli co ten dzieñ
znaczy i wypaczyli jego rzeczywisty sens. rodek do osi¹gniêcia celu w rêkach
ideologów sta³ siê celem samym w sobie.
27
28
29

s. 240.

Ibidem.
Por. C.S. Keener, The Gospel of John. A Commentary, s. 641642.
Por. T.L. Brodie, The Gospel According to John: A Literary and Theological Commentary,
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Wydaje siê, ¿e ewangelista, redaguj¹c jednostkê 5, 1-18, pragn¹³ przekazaæ
nastêpuj¹ce prawdy. Po pierwsze, to nie woda Betesdy ma moc uzdrawiaj¹c¹,
ale s³owo Jezusa. On ma w³adzê przywróciæ pe³n¹ sprawnoæ u³omnemu cia³u,
a jako Syn Ojca równy Mu w naturze i dzia³aniu nie jest ograniczony w ¿aden
sposób, nawet przez przepisy dnia wi¹tecznego. Wyzwalaj¹c cz³owieka z kalectwa, Jezus przywraca go wspólnocie religijnej. Mê¿czyzna o w³asnych si³ach
mo¿e przekroczyæ próg wi¹tyni (por. 5, 14), przestrzeni prawdopodobnie niedostêpnej lub trudno dostêpnej przez trzydzieci osiem lat kalectwa. Na tym tle
postawa ¯ydów jest nie³atwa do zaakceptowania. Nie dostrzegaj¹ dobrodziejstwa, jakiego dowiadczy³ chromy. Widz¹ jedynie, ¿e nios¹c swe ³ó¿ko, wszed³
w konflikt z Prawem. Dzieñ wi¹teczny mimo wielu obostrzeñ by³ dniem radoci
i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. ¯ydzi jawi¹ siê jako ci, którzy nie potrafi¹ odczytaæ
znaków czasu. W uzdrowieniu chromego nie rozpoznaj¹ znaku b³ogos³awieñstwa
Boga, nie s¹ wiêc zdolni do radoci. Rzec mo¿na, ¿e to oni s¹ ofiarami parali¿u,
co prawda duchowego, jednak jego konsekwencje s¹ powa¿niejsze ni¿ parali¿u
fizycznego. Jezus jest wyzwolicielem od Prawa, gdy¿ jest Synem Ojca, z którym
na równi dzia³a a¿ do tej chwili. Jest to wyrany rys odgórnej chrystologii
czwartego ewangelisty, której ¯ydzi nie byli w stanie przyj¹æ.

Zakończenie
¯ydzi wspó³czeni Jezusowi przestrzegali spoczynku szabatowego z ogromn¹ skrupulatnoci¹. Kazuistyka rabiniczna wypaczy³a pierwotny sens dnia wi¹tecznego, daru Stwórcy ofiarowanego dla dobra cz³owieka. Jezus w Janowym
opisie uzdrowienia paralityka przy sadzawce Betesda (5, 1-18) przywraca szabatowi w³aciwe miejsce wyznaczone w akcie stwórczym. Jako Syn dzia³aj¹cy na
równi z Ojcem (5, 17) ma moc uwolnienia szabatu z wiêzów faryzejskich restrykcji i obci¹¿eñ oraz przypomnieæ, ¿e to jest dzieñ radoci, wytchnienia i Bo¿ego
b³ogos³awieñstwa.
THE CONTROVERSY CONCERNING SABBATH IN THE LIGHT
OF ST. JOHN’S PERICOPE ABOUT THE HEALINGOF THE LAME MAN
AT THE POOL OF BETHESDA (5, 1-18)
(SUMMARY)

The subject of the present study is the controversy surrounding the Sabbath in the light of
St. Johns pericope about the healing of the lame man at the Pool of Bethesda (5, 1-18). Evangelists
agree that Jesus adhered to the rules of the holy day in a equal manner to his disciples, but a serious
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conflict appeared between them and the Jewish religious leaders concerning the way it was celebrated. Echoes of these disputes are found in the gospel of John in particular. In the story of the
healing of a paralytic (see J 5, 1-18) Jesus reorganizes the Sabbath, and by that he restores the holy
day into its proper place designated in the act of creation. He is a true Son of the Creator and Lord
of the Sabbath. He can free that day from the Pharisees restrictions and remind us that it is a day
of joy and Gods blessings.

DER STREIT UM EINEN SABBAT IM LICHT JOHANNEISCHER PERIKOPE
ÜBER DIE HEILUNG DES LAHMEN AM TEICH VON BETESDA (5, 1-18)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Gegenstand der Arbeit ist eine Kontroverse über einen Sabbat im Licht der johanneischen Perikope über die Heilung des Lahmen am Teich Betesda (5, 1-18). Die Evangelisten stimmen darin überein, dass Jesus  und auch seine Jünger  den Sabbat als heiligen Tag gewahrt haben.
Wegen der der Art und Weise wie der Sabbat gefeiert wurde, kam es jedoch oft zu scharfen
Konflikten mit den jüdischen religiösen Führern. Dafür findet man besonders bei Johannes die
Bestätigung In der Erzählung von der Heilung eines Gelähmten (J 5, 1-18) reformiert Jesus den
Sabbat, genauer gesagt, er stellt den Sabbat wieder an seinen richtigen Platz in der Schöpfungsordnung. Er ist der wahre Sohn des Schöpfers und Herr über den Sabbat (Mt 12,8). Er kann den Tag
von den Pharisäern Einschränkungen befreien und erinnern daran, dass es ein Tag der Freude und
Gottes Segen ist.

