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Przedmowa
Wiara w Boga i związana z nią myśl teologiczna wyrasta z Biblii, świadectwa Bożego
objawienia w historii. Chociaż księgi biblijne powstały w określonym czasie historycznym, to jednak biblista, pochylając się nad kartami Pisma Świętego, nie może zapomnieć o Boskim wymiarze Biblii i jej autorytecie dla wiary ludu Bożego. Teolog powinien z zaangażowaniem podporządkować się autorytetowi Królowej Ksiąg, aby jego
praca i refleksja nad objawioną prawdą służyła wierze i chwale Boga. Praca nad Biblią,
począwszy od krytyki tekstu aż po medytację, winna być podejmowana w Kościele, ponieważ atmosfera szczerej wiary i religijnego doświadczenia pomaga w poszerzaniu
i pogłębianiu poznania biblijnego poselstwa o zbawieniu człowieka. Pracy teologicznej
nad Pismem Świętym, właściwie pojętej, nie służy jednak traktowanie Biblii jako księgi,
która „spadła z nieba”, księgi nie mającej związku z historią, niejednokrotnie tragiczną i
bolesną. Mężowie Boży, natchnieni przez Ducha Świętego, w bólach „rodzili” słowa,
które dzięki światłu Bożemu stały się naczyniami prawdy. Dlatego pochylanie się nad
Biblią powinno zaowocować również w refleksję nad ludzkim wymiarem ksiąg biblijnych, uwzględniającą słabość ludzkiej myśli i słowa. Biblista przeto podejmuje także
trud przedstawienia dziejów ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Dziejami Biblii, począwszy od czasu powstania jej pierwszych ksiąg aż po dzień dzisiejszy, ich budową, jak
również autorami zajmuje się introdukcja do Starego i Nowego Testamentu.
W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie prowadzi się wykłady dla
studentów sekcji teologii ewangelickiej pierwszego roku z zakresu introdukcji do Nowego Testamentu, a od 1994 r. dla studentów roku drugiego.
Pierwsza część Introdukcji do Nowego Testamentu, którą dajemy do rąk Studentom
teologii, a także Czytelnikom pragnącym bliżej zapoznać się z dziejami, budową i treścią
ksiąg Nowego Przymierza, jest uzupełnioną wersją wykładów, które prowadziłem
w latach1990 - 1992 w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego. Niniejszy podręcznik do introdukcji Nowego Testamentu uwzględnia zakres wiedzy społeczności studenckiej, rozpoczynającej dopiero swoją „przygodę” z teologią.
Pierwsza część Introdukcji do Nowego Testamentu zawiera wybrane zagadnienia
i tematy z introdukcji ogólnej do Nowego Testamentu oraz zarys introdukcji szczegółowej czterech ewangelii kanonicznych. Ewangelie zostały omówione w kolejności występowania w Nowym Testamencie.
Aby ułatwić lekturę i przyswojenie treści niniejszego podręcznika, ograniczyłem
przypisy do niezbędnego minimum. Czytelnik, pragnący poszerzyć swoją wiedzę na
temat Nowego Testamentu, może sięgnąć do książek, których tytuły są wymienione
w spisie literatury do odpowiednich tematów i działów wiedzy nowotestamentowej.
Opracowania poszczególnych ksiąg zostały zaopatrzone w bibliografię, głównie polską
i niemiecką która ułatwi studentom dalsze studium i „pochylanie się” nad tekstem Nowego Testamentu.
Jasienica, dnia 1 października 1994 roku

ks. Manfred Uglorz
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1. Wybrane zagadnienia z introdukcji ogólnej do Nowego Testamentu
1.1. Introdukcja do Nowego Testamentu
1.1.1. Przedmiot
Introdukcja do Nowego Testamentu jest od dawna uprawianą dyscypliną teologiczną, wchodzącą w skład teologii biblijnej. Zakres, treść i przedmiot omawianego
przez nią materiału bliżej określają słowa introdukcja i nowy testament1.
Słowo testament pochodzi z języka łacińskiego (testamentum) i pierwotnie oznaczało ostatnią wolę umierającego, mocą której spadkobierca miał prawo dysponowania
jego majątkiem. Ekwiwalentem słowa testament w języku greckim jest słowo diaqh,kh,
pochodzące od czasownika diati,qhmi (zarządzać). Tłumacze Septuaginty (LXX)2, posłużyli się słowem diaqh,kh, dzięki czemu nabrało ono religijnego znaczenia3. Diaqh,kh – to
łaskawe przymierze, które Bóg zawarł z ludem izraelskim podczas jego wędrówki
z Egiptu do Ziemi Obiecanej (2 Mż 24,1nn). W Nowym Testamencie słowo diaqh,kh
otrzymało nową treść.
Księgi biblijne Żydów (Zakon, Prorocy, Pisma), mówiące o przymierzu Boga z Izraelem, apostoł Paweł nazwał Starym Testamentem (palaia.V diaqh,kh – 2 Kor 3,14).
W drugiej połowie II wieku n. e. ewangelie i pisma apostolskie, czytane podczas niedzielnych nabożeństw, zaczęto nazywać Nowym Testamentem (kainh.V diaqh,kh). Pierwotnie przez słowa nowy testament rozumiano przymierze zapowiedziane przez proroka
Jeremiasza (Jr 31,31), które według Nowego Testamentu zostało za pośrednictwem
Syna Bożego zawarte przez Boga z całą ludzkością. Jezus podczas ostatniej paschy, obchodzonej ze swoimi uczniami, błogosławiąc kielich, nazwał go nowym testamentem
(Łk 22,20).
Przedmiotem badania w ramach tej dyscypliny teologicznej, jaką jest introdukcja do
Nowego Testamentu, są więc te księgi biblijne, których zbiór nazywamy Nowym Testamentem, a mianowicie: Mt, Mk, Łk, J, Dz, Rz, 1 Kor, 2 Kor, Ga, Ef, Flp, Kol, 1 Tes, 2 Tes,
1 Tm, 2 Tm, Tt, Flm, Hbr, Jk, 1 P, 2 P, 1 J, 2 J, 3 J, Jud, i Obj. Słowo introdukcja jest
mało precyzyjne, dlatego prace zatytułowane: „Introdukcja do Nowego Testamentu” lub
„Wstęp do Nowego Testamentu” nie zawsze obejmują te same zagadnienia. Jeszcze
bardziej nieprecyzyjne jest słowo „klucz”4. Wspólny jest dla introdukcji do Nowego
Testamentu tzw. wstęp szczegółowy. We wstępie szczegółowym zazwyczaj poruszane są
następujące tematy: autor biblijnej księgi, adresaci, cel, czas i miejsce napisania księgi,
a także podział, kompozycja, rodzaj literacki, treść księgi i przewodnia myśl teologiczna.

1

Także używa się: „Wstęp do Nowego Testamentu”, „Prolegomena do Nowego Testamentu”.

2

R. L. Deaut, Septuaginta – Biblia zapomniana, RBL XXXVII, 6, 454-470.

W Akwili użyto słowa sunqh,kh. Być może na zmianę diaqh,kh na sunqh,kh zdecydowano się
z tego powodu, dla którego słowo parqe,noj zastąpiono słowem nea,nij (młody osobnik, młoda kobieta).
3

4

Np. W. J. Harrington, Klucz do Biblii, 1984.
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W introdukcjach do Nowego Testamentu często się omawia historię kanonu Nowego
Testamentu, rękopisy tekstu greckiego Nowego Testamentu, wybrane zagadnienia
z hermeneutyki biblijnej oraz literaturę: komentarze, słowniki, teologie. Tę grupę zagadnień nazywamy ogólnym wstępem do Nowego Testamentu.
Dla dobrego zrozumienia treści ksiąg Nowego Testamentu i ich poselstwa jest również potrzebna znajomość środowiska, w którym one powstały, a więc historia, uwarunkowania polityczno-społeczne, religia i kultura (judaizm i hellenizm). Dyscyplinę zajmującą się tym tematem należy nazywać wprowadzeniem do Nowego Testamentu.
1.1.2. Historia
Zagadnienia omawiane obecnie w introdukcjach do Nowego Testamentu były wielokrotnie poruszane w przeszłości – niemalże od chwili uświadomienia sobie przez Kościół zjawiska kształtowania się w jego łonie normatywnego zbioru pism Nowego Testamentu.
Tacjan Syryjczyk (†180), uczeń Justyna Męczennika (†165), napisał pierwszą harmonizację ewangelii, zwaną Diatessaron (to. diatessa,rwn euvagge,lion). W ramy Ewangelii
św. Jana wpisał materiał ewangeliczny, przekazany przez trzy ewangelie synoptyczne.
Historyk Kościoła, Euzebiusz z Cezarei (†339), wspomina niektóre wypowiedzi Papiasza
z Hierapolis (z ok. 130 r.) dotyczące autorstwa ewangelii kanonicznych. Meliton z Sardes (†195) napisał dzieło Klei,j (Klucz). Z powyższego wynika, że bardzo wcześnie odczuwano potrzebę rozpowszechniania i utrwalania podstawowych wiadomości na temat
ksiąg biblijnych.
Marcjon z Synopy w połowie II wieku stworzył kanon dla powołanej przez siebie
społeczności. Pisma wchodzące w skład tego kanonu opatrzył w prologi, które zawierały
podstawowe o nich informacje. Mamy więc takie informacje o Ewangelii św. Łukasza i o
pismach Pawłowych (bez Listów pasterskich), gdyż tylko one weszły w skład jego kanonu. Pewne wiadomości introdukcyjne zawiera także Kanon Muratoriego. W dziełach
Orygenesa (†255), znanego erudyty starożytnego chrześcijaństwa, spotykamy się także z
wieloma informacjami dotyczącymi ksiąg Nowego Przymierza, o których będziemy mówić we wstępach do Nowego Testamentu. Przede wszystkim znane są powszechnie
hermeneutyczne poglądy Orygenesa. Twierdził on, że tekst biblijny zawiera potrójny
sens: fizyczny (dosłowny), psychiczny (moralny) i duchowy (alegoryczny). Heksapla
Orygenesa jest pierwszą próbą klasyfikacji tekstów biblijnych.
Wiele wiadomości introdukcyjnych rozsianych jest w różnych dziełach greckich ojców Kościoła. W Kościele łacińskim na uwagę zasługują poglądy Augustyna (†430).
Około 450 roku Hadrian swoje dzieło, liczące 134 paragrafy, zatytułował: Eivsagwgh. eivj
taöj Qei,aj grafa,j (Wstęp do Pism Bożych). W 544 roku Kasjodor (†583) w dziele pt.
Institutiones divinarum et humanarum lectionem zawarł znaną w jego czasach sumę
wiadomości o Piśmie Świętym.
W dobie ojców Kościoła wiele wiadomości z zakresu introdukcji do ksiąg biblijnych
zawierają pisma Tychoniusza, Eucheriusza i Iuniliusa Afrykańczyka.
Teologia scholastyczna nie wniosła do badań nad Nowym Testamentem nic szczególnego. Dopiero zaciekawienie uczonych językami biblijnymi (hebrajski, grecki),
a przede wszystkim odziedziczenie przez świat zachodni kultury i teologii bizantyjskiej
po upadku Konstantynopola w 1453 roku spowodowało szersze zainteresowanie Pi-
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smem Świętym i jego interpretacją. Reformacja nawiązała w swoim nauczaniu i zwiastowaniu bezpośrednio do Biblii. Teologia reformacyjna nie chciała być niczym innym,
jak właśnie teologią biblijną. Marcin Luter (†1546) opowiedział się zdecydowanie za
sensem historycznym (słownym) Pisma Świętego. Jego komentarze do ksiąg biblijnych
(np. Psalmów, Listu do Rzymian i innych) zawierają także wiele wiadomości introdukcyjnych.
Marcin Luter przekład ksiąg biblijnych na język niemiecki zaopatrzył w przedmowy,
które razem wzięte można uznać za swoisty podręcznik introdukcji do Starego i Nowego
Testamentu.
W 1566 roku Sykstus ze Sieny (†1569) napisał Bibliotheca sancta... ex praecipius
Catholicae Ecclesiae auctoribus collecta et in octo libros duobus tomis complexos digesta. Można stwierdzić, iż jest to pierwsze dzieło poruszające zagadnienia introdukcyjne, które zostało ułożone według wzoru i tematyki, jakie są stosowane we współczesnych introdukcjach do Pisma Świętego.
Po raz pierwszy krytyką tekstu biblijnego, we współczesnym pojęciu, zajął się oratorianin Richard Simon (†1712). Jego dzieło z zakresu krytyki i badań nad Nowym Testamentem pt. Histoire critique (1 – du texte, 2 – des versions, 3 – des principaux commentaires) du Nouveau Testament (Rotterdam, 1689–1693)1, chociaż gwałtownie atakowane, otwierało nowy rozdział w badaniach nad kanonem ksiąg biblijnych. R. Simon
pierwszy stwierdził, że w wielu rękopisach brakuje tekstu Mk 16,9–20 oraz J 7,53–8,11,
a tzw. comma joanneum (1 J 5,7) nie tylko nie występuje w kodeksach greckich, ale też
nie ma jej w starych wydaniach Wulgaty Hieronima.
Johann David Michaelis (†1791), opierając się na dziele R. Simona, opublikował pracę na temat wiadomości introdukcyjnych pod tytułem Einleitung in die Göttlichen
Schriften des Neuen Bundes (Göttingen, 1750). Nieco później, również w oparciu
o osiągnięcia w badaniach nad genezą i tekstem Nowego Testamentu, L. Hug (†1846)
napisał Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments (Stuttgart–Tübingen, 1808).
Od tego czasu większość prac dotyczących tej tematyki będzie zatytułowana: „Wstęp”
(„Einleitung”) lub „Introdukcja” „do Nowego Testamentu”.
Ferdynand Chrystian Baur (†1860), związany z uniwersytetem w Tybindze, postawił
sobie za cel wyjaśnienie okoliczności powstania pism Nowego Testamentu. Jako instrumentarium w badaniach przyjął Heglowski schemat: teza, antyteza, synteza. Dostrzegał w chrześcijaństwie pierwszych wieków dwie tendencje wzajemnie się zwalczające. Na podstawie 1. Listu do Koryntian sądził, że jednemu kierunkowi przewodził apostoł Paweł, a drugiemu apostoł Piotr. Pierwszy kierunek o charakterze uniwersalistyczno–hellenistycznym nazwał paulinizmem, drugi zaś o charakterze partykularno–
judaistycznym nazwał petrynizmem. List do Rzymian, Listy do Koryntian oraz List do
Galacjan reprezentują kierunek uniwersalistyczny. Wyrazem petrynizmu jest Apokalipsa. Niektóre pisma Nowego Testamentu są neutralne, np. Ewangelia według Marka,
inne mają zabarwienie paulinistyczne, np. Ewangelia według Łukasza, jeszcze inne są
wynikiem kompromisu, np. pisma Janowe oraz 2. List św. Piotra. W Dziejach apostolskich obserwujemy zmagania się tych dwóch kierunków. F.Ch. Baur uznał za Pawłowe
1

W 1678 roku wydał Histoire critique du rexte du Vieux Tesament.
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tylko wielkie Listy, a mianowicie Rz, 1 Kor, 2 Kor, Ga. Powstanie ewangelii datował na
pierwszą połowę II wieku.
Szczególne zainteresowanie tematyką introdukcyjną widać w okresie teologii liberalnej. Badania nad genezą i budową ksiąg biblijnych Nowego Testamentu prowadzili
Ch.H. Weisse (†1866). K. Weizsäcker (†1899), H.J. Holtzmann (†1910), B. Weiss
(†1918), P. Feine († 1930), A. von Harnack (†1930), A. Jüllicher († 1938) M. Goguel
(†1950) i inni.
Z czasem udoskonaliła się metoda badań nad Nowym Testamentem. Reakcją na
metodę religijno-historyczną, preferowaną przez przedstawicieli szkoły liberalnej, od
drugiej dekady XX wieku była z powodzeniem stosowana metoda, jaką dawno już wypróbowano w badaniach nad literaturą starożytną. W biblistyce przyjęło się ją nazywać:
Formgeschichtliche Methode (metoda form historycznych, morfokrytyka). Przy jej pomocy ustala się najpierw gatunek literacki księgi biblijnej lub jej fragmentu, a następnie
warunki, w jakiej powstała (Sitz im Leben). Bibliści pracujący tą metodą (M. Dibelius,
R. Bultmann) koncentrowali się głównie na wyizolowanych z całości jednostkach literackich i nie byli w stanie określić wpływu osób redagujących księgi biblijne na kształt
poszczególnych pism Nowego Testamentu. W centrum zainteresowania morfokrytyków
znalazły się głównie ewangelie, ponieważ uważali oni, że właśnie ewangelie są dziełami
kompilatorskimi i u ich podstawy znajduje się twórczość religijno–teologiczna prazboru1. Prace morfokrytyków przyczyniły się do lepszego poznania ewangelicznych perykop
tudzież ich genezy oraz zawartego w nich poselstwa.
Metoda morfologiczna (Formgeschichtliche Methode) została zastąpiona metodą
historii redakcji (Redaktiongeschichtliche Methode). Bibliści pracujący tą metodą zastanawiali się nad intencjami autora lub redaktora księgi, a więc analizowali jego osobisty, przede wszystkim teologiczny, wkład w dzieło. Interesowali się także środowiskiem,
w którym żył biblijny autor, oraz wyznaniem Kościoła, dla którego odpowiednia księga
nowotestamentowa została napisana2.
W badaniach nad Nowym Testamentem pojawiła się też nowa metoda, polegająca na
badaniu wpływu starszego tekstu biblijnego na młodszy (Wirkungsgeschichte – historia
oddziaływania tekstu), a także wpływu tekstu biblijnego na poglądy teologów oraz
sformułowań dogmatycznych. Metoda ta ma duże znaczenie dla badań nad rozwojem
egzegezy biblijnej, teologii Nowego Testamentu, gdyż rozszerza katalog tematów intro-

R. Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition, 31958; M. Dibelius, Die Formgeschichte des Evangeliums, 41961; E. Güttgemanns, Offene Fragen zur Formgeschichte des
Evangeliums, 1970; K. Koch, Was ist Formgeschichte? Neue Wege der Bibelexegese, 21971;
K. Romaniuk, Morfokrytyka i historia redakcji, 1983; J. Kudasiewicz, Jezus historii a Chrystus
wiary, 1987; R. Bartnicki, Ewangelie synoptyczne, 1993, 21996. Zob. także: H. Zimmermann,
Neutestamentliche Metodenlehre. Darstellung der historischkritischen Methode, 1978; J. Roloff,
Neuen Testament, 71999.
1

2 H. Conzelmann, Die Mitte der Zeit. Studienzur Theologie des Lukas, 21957; E. Lohse, Lukas
als Theologie der Heilsgeschichte, EvTh 14(1954) 256-275; W. Marxen, Der Evangelist Markus.
Studien zur Redaktionsgechichte des Evangeliums, 1964.
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dukcyjnych, a także uwalnia od schematycznego myślenia i zapobiega uogólnianiu
wniosków1.
1.1.3. Introdukcje do Nowego Testamentu (Wybór literatury)
− Appel H., Einleitung in das Neue Testament, 1922
− Barht F., Einleitung in das Neue Testament, (1908) 51921
− Conzelmann H., Lindemann A., Arbeitsbuch zum Neuen Testament, 31977
− Cullmann O., Le Nouveau Testament, 1966 (przekł. pol. Zarys historii ksiąg Nowego Testamentu, 1968)
− Dąbrowski E., Prolegomena do Nowego Testamentu, 31959
− Egger W., Krótkie wprowadzenie do Nowego Testamentu, 1991
− Feine P., Einleitung in das Neue Testament, (1913) 71935 (od ósmego wydania
w opracowaniu J. Behm), 91950
− Fuller R.H., A Critical Introduction to the New Testament, 1966
− Gądecki S., Wstęp do Ewangelii Synoptycznych, 1992
− Gądecki S., Wstęp do pism Janowych, 1991
− Goguel M., Introduction au Nouveau Testament, I–IV, 1923–1926
− Grant R.M., A historical Introduction to the New Testament, 1964
− Gregory C.R., Einleitung in das Neue Testament, 1909
− Gryglewicz F. (red.), Wstęp do Nowego Testamentu,1969
− Guthrie D., New Testament Introduction, 1970 (poszczególne części wydano w 1961,
1962, 1965)
− Harrington W.J., Record of the Fulfilment. The New Testament, 1968
− Harrington W.J., Key to the Bible, 1974 (przekł. pol. Klucz do Biblii, 1984)
− Harnack A., Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius, 1893
− Harrison E.F., Introduction to the New Testament, 1964
− Holzmann H.J., Lehrbuch der historisch–krietischen Einleitung in das Neue Testament, (1885) 31892
− Jülicher A., Einleitung in das Neue Testament, (1894) 51931
− Klijn A.F.J., An Introduction to the New Testament, 1967
− Knopf R., Einführung in das Neue Testament, (1919) 71949
− Kudasiewicz J., Ewangelie synoptyczne dzisiaj, 1986
− Kümmel W.G., Einleitung in das Neue Testament, (1963) 211983
− Langkammer H., Wprowadzenie do ksiąg do Nowego Testamentu, 31990

1 K. Berger, Exegese des Neuen Testament. Neue Wege vom Texte zur Auslegung, 1977;
A. Vögtle, Offenbarung geschehen und Wirkungsgeschichte, 1985; S. Pisarek, Historia oddziaływania tekstu (Wirkungsgeschichte jako nowa metoda w badaniach Nowego Testamentu, RBL
XXXIX (1986) 2,96—107; R. Bartnicki, Ewangelie synoptyczne, 248-261.
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− Łyko Z., Wstęp do Pisma Świętego, 1987
− Lohse E., Die Entstehung des Neuen Testaments, (1972) 41983
− Luter M., Przedmowy do ksiąg biblijnych (tłum. Krzyszpień J.) 1992
− Marxen W., Einleitung in das Neue Testament. Eine Einführung in ihre Probleme,
1963
− Michaelis W., Einleitung in das Neue Testament, (1946) 31961
− Moule C.F.D., The Birth of the New Testament, BNTC, Campanion Volume I, 1962
− Perrin N., The New Testament – An Introduction – Proclamation and Parenesis,
Myth and History, 1974
− Romaniuk K., Zagadnienia wybrane z introdukcji szczegółowej do listów św. Pawła, 1981
− Schäfer K.Th., Grundriß der Einleitung in das Neue Testament, (1938) 21952
− Schelkle K. H., Das Neue Testament. Seine literarische und theologische Geschichte, (1963) 31966
− Schenke H.M., Fischer K.M., Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments, I –
1978, II – 1979
− Schmithals W., Einleitung in die drei ersten Evangelien, 1985
− Schnelle U., Einleitung in das Neue Testament, 21996
− Schweizer E., Theologische Einleitung in das Neue Testament, 1989
− Strecker G., Literaturgeschichte des Neuen Testaments, 1992
− Vielhauer Ph., Geschichte der urchristlichen Literatur, 1975
− Vögtle A., Das Neue Testament und die neuere katholische Exegese, I, Grundlegende Fragen zur Entstehung und Eigenart des Neuen Testaments, 1966
− Weiss B., Lehrbuch der Einleitung in das Neue Testament, (1886) 31897
− Wikenhauser A., Einleitung in das Neue Testament, (1953) (wydanie siódme
w opracowaniu J. Schmid – 1973)
− Zahn Th., Einleitung in das Neue Testament, (1898–1899) 1906–31907
− Zahn Th., Grundriß der Einleitung in das Neue Testament, 1928

1.2. Kolejność i podział pism Nowego Testamentu
1.2.1. Kolejność pism
Nowy Testament jest zbiorem pism, które powstały w drugiej połowie I wieku po Ch.
Autorami ksiąg nowotestamentowych są apostołowie Jezusa Chrystusa oraz ich
uczniowie. Wiele jest też pism anonimowych. Zrodziły się z wewnętrznego przymusu
złożenia świadectwa o Chrystusie i zachowania w wierze tych, którzy uwierzyli w Jezusa
z Nazaretu jako Mesjasza i Pana. Nowotestamentowi pisarze przede wszystkim troszczyli się o wierne przekazanie świadectwa wiary, dlatego niektórzy z nich ukrywają się
pod imieniem historycznego ucznia Jezusa. Inni nowotestamentowi autorzy, należący
do drugiego pokolenia chrześcijan, dla dodania powagi stworzonym przez siebie księ-
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gom, sugerowali, że zostały one napisane przez ich nauczycieli, apostołów Jezusa. W
końcu i tak przekazywali potomnym tradycję apostolską.
Pisma Nowego Testamentu różnią się między sobą pod względem formy i stylu wypowiedzi oraz treści. Jedne zawierają dużo materiału historycznego, inne są wykładem
na temat wiary i próbują określić Osobę Chrystusa Jezusa, jeszcze inne mówią
o usprawiedliwieniu, Kościele itp., albo też napominają i wzywają do życia świętego.
Dość wcześnie w starożytnym Kościele chrześcijańskim dokonano klasyfikacji i podziału
ksiąg Nowego Testamentu na historyczne, nauczające i prorockie. Do ksiąg historycznych zaliczono cztery ewangelie (Mt, Mk, Łk, J) oraz Dzieje Apostolskie. Za księgę prorocką uznano Objawienie św. Jana. Pozostałe pisma, a więc listy apostolskie, zaliczono
do ksiąg nauczających. Przyjęta w Nowym Testamencie kolejność ksiąg nie odpowiada
kolejności ich powstania.
Ułożenie ksiąg w poszczególnych kodeksach i wydaniach Nowego Testamentu nie
było jednakowe. Obecna kolejność ewangelii (Mt, Mk, Łk, J) w Nowym Testamencie jest
taka sama, jaka obowiązywała już w tzw. Kanonie Muratoriego i niemalże we wszystkich kodeksach greckich Nowego Testamentu. W starożytności znany był jeszcze inny
porządek: Mt, J, Mk, Łk, który występuje w Kodeksie D (Cantabrigensis). Wydaje się,
że taki porządek wprowadzono, żeby wyróżnić dzieła apostołów od pism uczniów apostolskich.
Pisma nauczające zasadniczo preferują pisma apostoła Pawła. Synod w Laodycei
w roku 363 umieścił listy powszechne (Jk, 1 P, 2 P, 1 J, 2 J, 3 J, Jud) przed Listami Apostoła Narodów. W Corpus Paulinum List do Hebrajczyków zajmował różne miejsca, a to
w zależności od obowiązującego poglądu na jego autorstwo i kanoniczność. Porządek
Listów powszechnych: Jk, 1 P, 2 P, 1 J, 2 J, 3 J, Jud został przyjęty przez A. Merka w
jego greckim wydaniu Nowego Testamentu.
W polskim przekładzie Nowego Testamentu wydanym przez Brytyjskie i Zagraniczne
Towarzystwo Biblijne w Warszawie, a także w innych przekładach (katolickich) występuje porządek przyjęty przez wyżej wspomnianego wydawcę greckiego Nowego Testamentu i zasadniczo jest zgodny z porządkiem dekretu Soboru w Trydencie o kanoniczności Pisma Świętego, w którym jednak List św. Jakuba umieszczono po listach Janowych. W Biblii Lutra z 1534 roku mamy jeszcze inny porządek. Reformator Wittenberski za przykładem ojców Kościoła i synodów prowincjonalnych, odmawiających kanoniczności niektórym pismom, umieścił te pisma na końcu swojego niemieckiego przekładu, co nie oznacza, że tym samym usunął je z kanonu Nowego Testamentu.
1.2.2. Podział pism Nowego Testamentu
Bardzo wcześnie uświadomiono sobie w Kościele potrzebę podziału poszczególnych
pism, choćby ze względów praktycznych. Najbardziej znany w starożytności podział
ewangelii to ten, którego dokonał Euzebiusz z Cezarei. W celu wykazania podobieństw i
różnic między ewangeliami, podzielił on Ewangelię św. Mateusza na 355, Marka na 233,
Łukasza na 342 a Jana na 232 perykopy (perikopai,, kefa,laia). W Kodeksie Watykańskim Ewangelia Mateusza została podzielona na 170 rozdziałów, Marka na 62, Łukasza
na 152, Jana zaś na 80.

1. Wybrane zagadnienia z introdukcji ogólnej do Nowego Testamentu

15

Dzieje apostolskie i listy powszechne uporządkował Eutaliusz (†390), diakon z Aleksandrii. Dzieje apostolskie podzielił na 40 rozdziałów, a listy powszechne potraktował
jako całość i podzielił na 14 rozdziałów.
Eutaliusz ponadto podzielił listy apostoła Pawła, wyodrębniając 148 rozdziałów.
W Kodeksie Watykańskim obok układu Eutaliusza jest jeszcze inny podział listów Pawłowych.
Ze względu na spory dotyczące kanoniczności Objawienia św. Jana, dopiero w V
wieku ta księga została podzielona na 24 lo,gouj, a każdy lo,goj na 3 rozdziały (kefa,laia).
Autorem tego podziału, nie uwzględniającego treści Apokalipsy, jest Andrzej z Cezarei
Kapadockiej, autor komentarza do Objawienia św. Jana napisanego w latach 563–614.
Kryterium tego podziału była symbolika liczb występujących w Objawieniu św. Jana.
Niejednolity, a bardzo często nierzeczowy, podział pism Nowego Testamentu nastręczał wiele kłopotu kopistom, wydawcom, głównie teologom, powołującym się na
Nowy Testament. W średniowieczu w okresie porządkowania wiedzy teologicznej zaistniała pilna potrzeba nowego podziału ksiąg biblijnych na rozdziały. W XIII wieku Stefan
Langton (†1228), profesor uniwersytetu paryskiego, późniejszy arcybiskup Canterbury,
zaproponował podział, który został powszechnie uznany pomimo jego oczywistych niedociągnięć. Przyjął go Hugo a Sancta Caro (†1263), dokonując nielicznych zmian i podziału poszczególnych rozdziałów na siedem sekcji oznaczonych literami alfabetu łacińskiego.
Znany tłumacz Biblii na język łaciński, Santes Pagini (†1536), dokonał podziału rozdziałów poszczególnych pism na wiersze. Podział ten obowiązuje obecnie tylko w Starym Testamencie. W księgach Nowego Przymierza obowiązuje podział dokonany przez
paryskiego wydawcę greckiego Nowego Testamentu, Roberta Estienne, zwanego Stephanusem. Podział jest często przypadkowy, rwie myśl zdania. Powstał podczas podróży Stephanusa z Paryża do Lyonu i nie został dopracowany.

1.3. Kanon Nowego Testamentu
1.3.1. Historia powstania kanonu Nowego Testamentu
Pień greckiego słowa kanw,n pochodzi z języków semickich (asyryjski, kananejski,
arabski). W języku hebrajskim słowo hn#q* znaczy: trzcina, pręt. W Septuagincie ekwiwalentem słowa hn#q* jest słowo ka,lamoj. W przenośni słowo kanw,n oznacza miarę, regułę
gramatyczną, zasady i normy obowiązujące w sztuce, normę moralną.
W Nowym Testamencie słowa kanw,n użył apostoł Paweł w 2 Kor 10,13.15.16; Ga 6,16;
Flp 3,16. W 2. Liście do Koryntian znaczenie tego słowa jest niejasne. Oznaczać może
pewną miarę wyznaczoną przez Boga, według której Pawłowi wolno chlubić się swą
apostolską działalnością, ale także pewną granicę wyznaczającą teren tej działalności. W
Liście do Galacjan słowo kanw,n znaczy regułę, zasadę wiary, która została wyłożona
Galacjanom. Zasada ta streszcza się w słowach: „ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic
nie znaczy, lecz nowe stworzenie” (Ga 6,15).
W starożytnym Kościele chrześcijańskim słowo kanw,n najczęściej występowało w następujących zwrotach: o[ kanw,n th/j avlehqei,aj, o[ kanw,n th/j pi,stewj, o[ kanw,n th/j evkklhsi,aj
lub evkklesiastiko.j kanw,n. Określało więc prawdy wiary, normy moralne i przepisy doty-
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czące dyscypliny kościelnej. Stosunkowo późno zaczęto określać nim zbiór ksiąg, których fragmenty czytano podczas nabożeństwa i uznano za regułę wiary, nauczania
i zwiastowania. Jeśli więc księgi biblijne zaczęto uważać za kanoniczne, to znaczy, że
wyrażono przekonanie, że ich treść i poselstwo decyduje o kształcie oraz treści chrześcijańskiej wiary. Żydzi nazywali księgi Starego Testamentu Pismem. Dopiero chrześcijańscy teologowie pisma biblijne zarówno Starego, jak i Nowego Przymierza nazwali kanonem.
Związek chrześcijaństwa z judaizmem czasów Jezusa jest tak oczywisty, że nie wymaga uzasadnienia. Wiele idei i wątków teologii chrześcijańskiej ma swoje źródło w judaizmie. Jezus podczas swojej działalności poruszał problemy często dyskutowane
przez uczonych w Piśmie. Zarówno chrześcijaństwo, jak i judaizm pretendują do miana
religii objawionych. Treścią ich jest wiara w Boga objawionego w historii, czego świadectwem dla potomnych są księgi kanoniczne Starego i Nowego Testamentu. Judaizm
budował swoją wiarę na pismach Starego Testamentu, których lista ostatecznie została
zamknięta w czasach Jezusa i ostatecznie zatwierdzona na zjeździe uczonych Piśmie
w Jamni około 90 roku po narodzeniu Chrystusa1. Po burzliwej debacie w Jamni uznano kanoniczność Księgi Kaznodziei Salomona i Pieśni nad Pieśniami2. Od samego początku młody Kościół chrześcijański uważał się za prawdziwy Izrael Boży, przeto oczywistą było rzeczą, że uznać musiał Stary Testament za swoje Pismo Święte. Odczytywał
je jako zapowiedź przyjścia Chrystusa i obietnicę zbawienia darowanego człowiekowi
przez Boga w Jezusie z Nazaretu, który przez zmartwychwstanie okazał się Panem i
Chrystusem (por. Dz 2,36; Rz 1,3.4; J 20,28). Kościół w pierwszych dziesięcioleciach
swojego istnienia właściwie poza księgami Starego Przymierza nie posiadał innego Pisma Świętego.
Kościół starożytny uznawał Stary Testament za święty i normatywny dla wiary również dlatego, że Jezus podczas swojej działalności ewangelizacyjnej bardzo często powoływał się na Stary Testament, chociaż dawał do zrozumienia, że On sam stoi ponad autorytetem Ksiąg Starego Przymierza (np. Mt 5,21nn; J 5,38nn). Również uczniowie Jezusa powoływali się na pisma Starego Testamentu i czerpali z nich argumenty
w polemice z Żydami. Apostoł Paweł swoje zwiastowanie o usprawiedliwieniu z łaski
przez wiarę i o wolności od prawa wywodził ze Starego Testamentu (por. Rz 1,17; Ga 4,
21–31). W czasach apostolskich powstały zbiory cytatów z ksiąg Starego Testamentu,
które wykorzystywano w pracy misyjno–apologetycznej.
W czasach Jezusa istniał palestyński i aleksandryjski kanon Starego Testamentu.
Żydzi aleksandryjscy obok właściwych ksiąg Starego Testamentu uznawali również za
święte i kanoniczne 1. i 2. Księgę Machabejską, Księgę Mądrości, Księgę Syracha, Księgę
Judyty, Księgę Tobiasza i Księgę Barucha, ponadto kilka opowiadań, które włączono do
paru ksiąg Starego Testamentu. Ze względu na poglądy Żydów w kwestii liczby ksiąg
świętych, w dynamicznie rozwijającym się Kościele chrześcijańskim na terenie Palesty-

W czasach Syracha (ok. 129 r. przed Chr.) do kanonu Starego Testamentu zaliczano Pentateuch i księgi prorockie (por. prolog do Księgi Syracha). Do ksiąg prorockich Żydzi zaliczali: Joz,
Sdz, 1 Sm, 2 Sm, 1 Krl, 2 Krl, Iz, Jr, Ez, Oz, Jl, Am, Ab, Jon, Mi, Na, Ha, So, Ag, Za, Ml.
1

2

Miszna Jadajim 3,5.
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ny i poza nią nie było jednomyślności co do kanoniczności wymienionych ksiąg, które w
końcu przyjęło się nazywać księgami apokryficznymi. W Kościele rzymsko–katolickim
nazywa się je księgami deuterokanonicznymi. Cytaty z apokryfów znajdują się w Didache, w pismach Klemensa Rzymskiego (†101), Pseudo–Barnaby i Polikarpa. Nieco później cytowali apokryfy znani pisarze kościelni: Tertulian (†222), Cyprian (†258), Klemens Aleksandryjski (†215). Meliton z Sardes uważał za obowiązujący jedynie kanon
palestyński. W IV wieku, w dobie wielkich sporów chrystologicznych, ojcowie Kościoła
– Atanazy (†373), Cyryl Jerozolimski (†386), Grzegorz z Nazjanzu (†390), Epifaniusz
(†403) – wypowiedzieli się przeciwko kanoniczności ksiąg apokryficznych. Również
Hieronim (†420), tłumacz Biblii na język łaciński, za kanoniczny uważał jedynie Stary
Testament hebrajski. Z niechęcią przyznał Kościołowi prawo czytania apokryfów dla
zbudowania wiernych. Kościół, według Hieronima, nie może czerpać argumentów z
apokryfów na poparcie swojej nauki. Augustyn, ojciec Kościoła zachodniego, nie czynił
różnic między księgami kanonu palestyńskiego a napisanymi po grecku apokryfami,
uznając je za święte i kanoniczne. Cytaty z ksiąg apokryficznych znajdowały się w pismach Efrema (†373), Bazylego Wielkiego (†379), Grzegorza z Nyssy (†395)
i Ambrożego (†397). Niektóre Kościoły wschodnie przyjęły kanon palestyński, natomiast zachodnie – Stary Testament Żydów aleksandryjskich. Na soborze Kościoła łacińskiego we Florencji w 1441 roku zaliczono księgi apokryficzne do kanonu Pisma Świętego. W okresie reformacji Kościoły luterańskie i reformowane zdecydowanie opowiedziały się za Starym Testamentem Żydów palestyńskich, a to głównie dlatego, że kanon palestyński był Biblią Jezusa. W Biblii Lutra z 1534 roku księgi apokryficzne zostały
umieszczone po Starym Testamencie. Luter uważał, że nie mogą być źródłem nauki
Kościoła. Twierdził jednak, że są godne czytania. Niedługo po wniebowstąpieniu Jezusa
Chrystusa, bo już w latach pięćdziesiątych, w dynamicznie rozwijającym się Kościele
chrześcijańskim zaczęły powstawać utwory o treści wybitnie chrześcijańskiej. Pierwsze
pisma chrześcijańskie wyszły spod pióra apostoła Pawła. Były skierowane do zborów,
które Paweł założył lub zamierzał odwiedzić. Pisane w formie listów, zawierają pouczenia, dotyczące treści wiary, oraz napomnienia, mające na celu ukształtowanie chrześcijańskiego modelu życia i postępowania. Apostoł Paweł nie pisał swoich listów z myślą,
że wejdą one kiedyś w skład kanonu i obok pism Starego Testamentu będą źródłem
i podstawą wiary dla przyszłych pokoleń.
Treścią wiary Kościoła chrześcijańskiego jest zbawczy czyn Boga w Jezusie Chrystusie. Chociaż istotą chrześcijańskiej wiary jest przeżywanie obecności zmartwychwstałego Chrystusa, to jednak nigdy nie przestano interesować się osobą i działalnością Jezusa z Nazaretu. Jego słowa i czyny żyły w pamięci i zwiastowaniu Jego uczniów. Z biegiem czasu zaistniała potrzeba spisania słów i opisania czynów Jezusa dla celów misyjnych i katechetycznych. Zebrane wypowiedzi Jezusa i opisane Jego czyny nazwano
ewangelią (por. Mk 1,1). Pierwsza była Ewangelia św. Marka. Nieco później napisano
inne ewangelie, by możliwie wszechstronnie i głęboko przybliżyć Kościołowi osobę Jezusa Chrystusa. Ewangelie, napisane dla potrzeb życia religijno–kościelnego, dość
wcześnie zajęły ważne miejsce w liturgii (por. Dz 2,42). Osoba i dzieło Jezusa znajdowały się przecież w centrum wiary młodego Kościoła, który, chociaż wyszedł z Synagogi,
jednak od samego początku różnił się od niej treścią swej wiary. Około 150 roku Justyn
Męczennik z pewnością znał ewangelie synoptyczne i nazwał je pamiętnikami apostołów
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(avpomnhmoneu,mata tw,n apoistilw,n). Według Justyna Męczennika były one czytane podczas niedzielnych nabożeństw (Apol. 67,3). Chrześcijańskie nabożeństwo, wzorujące się
na synagogalnym, zostało więc uzupełnione o czytanie historii i słów Jezusa, a tym samym owe pamiętniki apostołów (ewangelie) zaczęły nabierać dla wiary znaczenia normatywnego. Justyn nie jest pierwszym pisarzem chrześcijańskim, w którego pismach
znajdują się wypowiedzi na temat kanonu Nowego Testamentu. Autor 2. Listu św. Piotra donosi o istnieniu zbioru pism apostoła Pawła (2 P 3,13nn). Pisma Apostoła Narodów często były fałszywie wykładane i dlatego Autor 2. Listu św. Piotra przestrzega
odbiorców swojego listu przed zwodzicielami. Jednakże z 2. Listu św. Piotra nie wynika, że w czasach autora tego Listu autorytet pism Pawła dorównywał powadze ksiąg
Starego Testamentu. Jednakże interesowano się tymi pismami oraz dokonywano ich
interpretacji. Bardzo wcześnie, bo już w pismach Ireneusza, Ignacego z Antiochii (†107)
i Klemensa Rzymskiego cytaty z ewangelii i z listów apostolskich były poprzedzane
zwrotem: „tak mówi Pismo”. W Liście Pseudo-Barnaby przy cytacie z Mt 22,14 znajduje
się formuła, spotykana przy cytatach ze Starego Testamentu: w`j ge,graptai. W 2. Liście
do Koryntian (list ten nie jest identyczny z 2 Kor w NT), przypisywanemu Klemensowi
Rzymskiemu, użyty został zwrot: le,gei h` grafh,. Ewangelie i listy apostolskie zaczęto
więc traktować podobnie jak księgi kanonu Starego Testamentu. W nawiązaniu do
określenia świętych ksiąg Żydów jako Stare Przymierze (palaia. diaqh,kh – 2 Kor 3,14)
oraz do proroctwa Jeremiasza (Jr 31,31) nazywano ewangelie i pisma apostolskie Nowym Testamentem (kainh.ö diaqh,kh).
Autorytet ewangelii bierze się stąd, że zawierają one słowa i składają świadectwo
o zbawczym czynie Boga w Chrystusie. Na autorytet Chrystusa Pana powoływał się apostoł Paweł. Wielki Apostoł „na podstawie Słowa Pana” pisał, że w dniu ostatecznym
„Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli” (1 Tes 4,15; 4,14). Słowa
i gesty Jezusa były normą dla obchodzonej w zborach chrześcijańskich Wieczerzy przy
Stole Pańskim na pamiątkę śmierci Jezusa (1 Kor 11,23nn). Paweł na podstawie Słów
Pana nakazuje małżonkom, aby nie rozwodzili się (1 Kor 7,10.11). Przypominając słowa
Starego Testamentu: „Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska” (1 Kor 9,9; por 5 Mż 25,
4), nakazuje na podstawie postanowienia Pana, aby ci, którzy głoszą ewangelię,
z ewangelii żyli (por 1 Kor 9,14). Ewangelista Jan pisze, że po zmartwychwstaniu Jezusa
uczniowie wspominali sobie Słowa Pana. I chociaż nie pisze o tym Jan bezpośrednio, to
zapewne lepiej je rozumieli dzięki światłu Ducha Świętego (J 2,22; por 18,9.32).
Starożytny Kościół chrześcijański mógł również uznać autorytet pism apostolskich,
szczególnie pism apostoła Pawła, gdyż on sam, jako apostoł powołany przez Jezusa
i Boga Ojca (Ga 1,1), domagał się uznania swojego autorytetu. Do Galacjan, omamionych przez judaizujących chrześcijan domagających się od poganochrześcijan przestrzegania Zakonu, Apostoł pisał: „Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty” (Ga 1,9). Na podstawie swojego autorytetu apostoł Paweł domagał się
również podporządkowania pewnym nakazom dotyczącym życia i postępowania (1 Kor 7,
25.40). Na mocy tego autorytetu napominał zarówno odbiorców swoich Listów, jak
i współpracowników (por. Ef 4,1; 1 Tm 5,14; 6,13nn). Zwiastowanie i nauczanie apostolskie było uważane za głoszenie prawdy Bożej i zobowiązywało do walki z grzechem (por.
Hbr 10,26).
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Od nadania ważności ewangeliom i pismom apostolskim daleka była jeszcze droga
do powstania kanonu pism Nowego Testamentu. Uznanie ich autorytetu, powołanie się
na nie, czytanie ich podczas nabożeństw było pierwszym krokiem do pełnego uświadomienia sobie boskiego i normatywnego charakteru niektórych pism wczesnochrześcijańskich oraz do uformowania się w Kościele kanonu Nowego Testamentu jako normy wiary i postępowania chrześcijańskiego. Zalążki tego procesu zauważa się już w samym Nowym Testamencie.
Apostoł Paweł uważał, że posiada Ducha Świętego. O głoszonej przez siebie ewangelii pisał, że nie jest ona pochodzenia ludzkiego (Ga 1,11). Paweł otrzymał ją przez objawienie Jezusa Chrystusa (diV avpokalu,yewj VIhsou/ Cristou/ – Ga 1,12). To wewnętrzne
przeświadczenie apostoła o boskim pochodzeniu jego nauki budziło teologiczną refleksję, której owocem było przekonanie o natchnieniu pism odziedziczonych przez Kościół
w spadku po czasach apostolskich, co oznaczało ich całkowite zrównanie w boskości
i świętości z księgami Starego Testamentu. Tertulian zaświadcza, że Kościół rzymski
łączył w jedną całość zakon i proroków z ewangeliami i listami apostolskimi. W całym
Kościele chrześcijańskim poczęto więc Nowy Testament, podobnie jak przedtem Stary,
nazywać Pismem Świętym.
Katalizatorem przyśpieszającym uświadomienie sobie w Kościele zachodzącego pod
kierownictwem Ducha Świętego procesu formowania się zbioru normatywnych pism
o chrześcijańskim charakterze była działalność Marcjona z Synopy, który około 140
roku głosił w Rzymie nieprawowierną teologię. Według Marcjona istnieją dwaj Bogowie.
Jednym jest Bóg Starego Testamentu, Stworzyciel świata, Bóg niższego rzędu, Demiurg,
Bóg surowy i karzący człowieka. Z najwyższym Bogiem, Bogiem łaski i miłosierdzia, po
raz pierwszy zapoznał człowieka Jezus Chrystus. Marcjon zdecydowanie odrzucił Stary
Testament i wszystko, co miało z nim związek. Aby uzasadnić swoje poglądy, powołał
się na apostoła Pawła, który nauczał o wolności od zakonu. Stojąc w opozycji wobec
Kościoła, przyjął własny kanon, który składał się z pism apostoła Pawła, bez Listów
pasterskich (1. i 2. List do Tymoteusza, List do Tytusa), oraz prawdopodobnie Ewangelii
św. Łukasza1. Innych pism Nowego Testamentu, na które powoływał się ówczesny Kościół, nie przyjął do swojego kanonu, gdyż, jak uważał, zawierały treści judaizujące. Ale
możliwe, że także z Ewangelii według Łukasza i z pism Pawłowych usunął te fragmenty,
które nawiązywały do judaizmu i nie były zgodne z jego, Marcjona, poglądami.
Znaczenie Marcjona dla formowania się kanonu Nowego Testamentu polega na tym,
że dzięki jego działalności Kościół uświadomił sobie, iż nie wystarczy już powoływać się
na pisma apostolskie, cytować je i czerpać z nich natchnienie dla wiary i naukę, jak żyć
po chrześcijańsku, lecz należy opowiedzieć się, które z tych pism są normatywne dla
Kościoła. Począwszy od wystąpienia Marcjona z Synopy, coraz częściej spotykamy się z
wypowiedziami formułującymi przekonanie Kościoła na temat kanonu Nowego Testamentu. Poczęto zwracać baczniejszą uwagę na infiltrację niektórych apokryfów do ka-

1 Th. Zahn, Geschichte des neuentestamentliche Kanons, I 1888/9, II 1890/2, oraz A. Harnak,
Marcion. Das Evangelim von fremden Gott, 1921, w oparciu o dzieło Tertuliana, Advesus Marcionem, podjęli próbę rekonstrukcji kanonu Marcjona. Prace ich mają charakter hipotetyczny.
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nonu. Wzorem Marcjona zaopatrywano również księgi biblijne w prologi, które w późniejszych czasach sprawiły wiele kłopotu teologom.
Dzięki odkryciu w 1740 roku przez Ludwika Muratoriego (†1750), pracownika Biblioteki Ambrozjańskiej w Mediolanie, na kodeksie z VII wieku dokumentu pochodzącego z
drugiego stulecia, dowiadujemy się, jakie panowały w Rzymie poglądy na temat pism
wchodzących w skład kanonu Nowego Testamentu. Nieznany autor tego dokumentu
zalicza do nowotestamentowego kanonu cztery ewangelie (Mt, Mk, Łk, J), Dzieje Apostolskie, trzynaście listów św. Pawła, List Judy, dwa Listy Jana, Apokalipsę św. Jana
oraz Apokalipsę św. Piotra. Zaznacza jednak, że niektórzy nie chcą czytać tej ostatniej.
W dokumencie odnalezionym przez Muratoriego nie zostały wyliczone: List do Hebrajczyków, dwa Listy Piotra, List Jakuba oraz 3. List Jana. Opuszczenie tych Listów jest
zrozumiałe, gdyż w tym czasie trwały spory dotyczące ich kanoniczności. Chociaż wielu
sądzi, że dokument znaleziony przez Muratoriego nie prezentuje oficjalnego poglądu
Kościoła rzymskiego, to jednak z jego treści zdaje się wynikać zgoła przeciwny wniosek.
Przede wszystkim dokument znaleziony przez Muratoriego ma charakter polemiczny.
Jego autor zdecydowanie wypowiada się przeciwko kanoniczności niektórych pism,
między innymi przeciwko Listowi do Laodycejczyków, ostrzegając, że nie można „żółci
mieszać z miodem”. Th. Zahn (†1933) wykazał, że dokument znaleziony w Bibliotece
Ambrozjańskiej jest łacińskim tłumaczeniem bliżej nam nie znanego dokumentu napisanego pierwotnie w języku greckim, co jednak nie oznacza, że został przywieziony do
Rzymu z Grecji. W II wieku w stolicy cesarstwa obok języka łacińskiego używano także
języka greckiego. Językiem greckim posługiwano się w II wieku nawet w Galii, gdzie
biskupem był Ireneusz ze Smyrny.
W III wieku w Kościele na Wschodzie i na Zachodzie zaczęły konkretyzować się poglądy na temat składu kanonu Nowego Testamentu. Na Wschodzie wpływ na formułowanie się kanonu miały poglądy Orygenesa. Podzielił on pisma kanoniczne
i pretendujące do miana kanonicznych na trzy grupy. Do pierwszej grupy zaliczył cztery
ewangelie, trzynaście listów apostoła Pawła, 1. List Piotra, 1. List Jana, Dzieje apostolskie oraz Apokalipsę. Nazwał je avnai,rrhta lub ovmologou,mena Druga grupa ksiąg, avmfiballo,mena, to 2. List Piotra, 2. i 3. List Jana, List do Hebrajczyków, List Jakuba i List Judy.
Dołączył do niej również List Barnaby, uważając go za ka–noniczny, i jak się zdaje, także Pasterza Hermasa i Didache, choć nie zaliczył ich do Nowego Testamentu. Do trzeciej
grupy ksiąg, zwanych yeudh/, zaliczył ewangelie heretyckie, np. Ewangelię Tomasza.
Z podobnym podziałem spotykamy się u Euzebiusza, który jako biskup Cezarei miał
dostęp do biblioteki Orygenesa. Euzebiusz w swojej Historii Kościelnej pierwszą grupę
ksiąg nazwał również ovmologou,mena (powszechnie uznane) i zaliczył do niej: cztery ewangelie, Dzieje Apostolskie, czternaście Listów apostoła Pawła (wraz z Listem do Hebrajczyków), 1. List św. Piotra, 1. List św. Jana oraz ei; ge fanei,h (jeśli kto chce) Apokalipsę.
Drugą grupę, avntilegomena, podzielił na dwie podgrupy. Do pierwszej należą avntilegomenoi, a więc wątpliwe, „jednak przez wielu uznane”, mianowicie: List Jakuba, List Judy,
2. List Piotra, 2. i 3. List Jana. Do drugiej podgrupy należą księgi zwane no,qa, czyli Dzieje Pawła, Apokalipsa Piotra, Pasterz Hermasa, List Pseudo–Barnaby, Didache, i „jeśli
ktoś za słuszne uważa” – Apokalipsę św. Jana.
Do trzeciej grupy zaliczył Euzebiusz pisma heretyckie. Jest rzeczą zrozumiałą, dlaczego Euzebiusz z Cezarei zaliczył Apokalipsę św. Jana do pierwszej grupy, ale także do
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drugiej podgrupy. Od czasów Dionizego Aleksandryjskiego (†265) na Wschodzie krytycznie odnoszono się do Apokalipsy. Dionizy, chociaż jej nie odrzucił, to jednak wypowiedział się przeciwko przekonaniu, że jej autorem jest apostoł Jan, syn Zebedeusza.
Kanon składający się tylko z dwudziestu sześciu ksiąg przyjęli Cyryl Jerozolimski
i Grzegorz z Nazjanzu. Atanazy w swym słynnym liście wielkanocnym z 367 roku zdecydowanie opowiedział się za kanonem składającym się z dwudziestu siedmiu ksiąg. Mimo niewątpliwego autorytetu patriarchy Atanazego nie wszyscy w Kościele egipskim
posługiwali się takim kanonem1. Przeciwko kanoniczności Apokalipsy św. Jana jeszcze
nieco później występowali przedstawiciele tzw. szkoły antiocheńskiej, a mianowicie Jan
Chryzostom (†407), Teodoret oraz trzej wielcy Kapadocy: Bazyli Wielki, Grzegorz
z Nyssy oraz Grzegorz z Nazjanzu. Na Wschodzie w Kościele greckim spory na temat
kanoniczności Apokalipsy ustały dopiero w X wieku.
W Kościele łacińskim żywe było również zainteresowanie kanonem Nowego Testamentu. Docierały tu ze Wschodu echa dyskusji nad kształtem kanonu pism Nowego
Przymierza. Nie ulega wątpliwości, że wpływ teologów Kościoła greckiego na myśl teologiczną ojców Kościoła łacińskiego był wystarczająco silny, by kształtowanie się kanonu w Rzymie, Galii i Afryce mogło mieć inną historię aniżeli na Wschodzie. Wspomniany już Tertulian, autor dzieła pt. Adversus Marcionem, zajmując stanowisko wobec
kanonu Marcjona, uznawał za kanoniczne cztery ewangelie, trzynaście Listów apostoła
Pawła, trzy Listy powszechne (1 P, 1 J, Jud), Dzieje Apostolskie i Apokalipsę św. Jana.
List do Hebrajczyków uważał za dzieło Barnaby. Ten zbiór ksiąg nazywał: Novum Testamentum, instrumentum, evangelicum instrumentum, apostolice instrumentum,
evangelia et apostoli.
Biskup Kartaginy, Cyprian, znał podobny kanon. Nigdy nie odwoływał się do Listu
apostoła Pawła do Filemona, co jednak nie znaczy, że wątpił w jego autentyczność
i kanoniczność. W Liście tym nie można znaleźć nauki, która by się nie znajdowała gdzie
indziej. Z Listów powszechnych znał Cyprian tylko 1. List Piotra i 1. List Jana.
Świadectwem poglądu Kościoła afrykańskiego około 360 roku na temat składu kanonu Nowego Testamentu jest tzw. Kanon Memmeniański, nazwany tak od nazwiska
jego wydawcy. Zawierał on cztery ewangelie, trzynaście Listów apostoła Pawła, Dzieje
Apostolskie, Apokalipsę, trzy Listy św. Jana i dwa Listy św. Piotra. Nie wylicza Listu do
Hebrajczyków, Listu Jakuba i Listu Judy. W jednym z dwóch rękopisów tego spisu
ksiąg kanonicznych po imionach apostołów Piotra i Jana umieszczono słowa: una sola,
co znaczy, że kopista uznawał za kanoniczny jedynie 1. List Jana i 1. List Piotra.
W historii formowania się kanonu Nowego Testamentu na terenie zachodniej Europy szczególne miejsce zajmuje tzw. Dekret Psudo-Galezego, ułożony w VI wieku w Galii.
Znajduje się w nim fragment, który uznaje się za dzieło Damazego (†384). Odzwierciedla ono uchwały synodu rzymskiego z 382 roku i między innymi wspomina o kanonie
Nowego Testamentu. Interesujący nas fragment brzmi: „Dalej porządek Pism Nowego i
Wiecznego Testamentu, który święty Kościół katolicki przyjmuje, ewangelie: według
Mateusza – księga jedna; według Marka – jedna; według Łukasza – jedna; według Jana

1 Np. Kodeks Synajski zawiera także List Pseudo-Barnaby i Pasterz Hermasa. Kodeks Aleksandryjeski zawiera zaś 1. i 2. List Klemensa.

1. Wybrane zagadnienia z introdukcji ogólnej do Nowego Testamentu

22

– jedna. Dalej Dzieje Apostolskie – księga jedna. Listów Pawła (Apostoła) – czternaście:
jeden do Rzymian, dwa do Koryntian, jeden do Efezjan, dwa do Tesaloniczan, jeden do
Galatów, jeden do Filipian, jeden do Kolosan, dwa do Tymoteusza, jeden do Tytusa,
jeden do Filemona, jeden do Hebrajczyków. Dalej jedna Księga Objawienia Jana. Dalej
listów kanonicznych siedem: dwa listy Piotra Apostoła, jeden Jakuba Apostoła, jeden
Jana Apostoła, dwa Jana Prezbitera, jeden Judy Zeloty, Apostoła1. Prawdopodobnie
dokument dotyczący składu kanonu Nowego Testamentu powstał pod wpływem Hieronima, tłumacza Biblii na język łaciński, chociaż ten najbardziej znany egzegeta wśród
ojców Kościoła zachodniego wątpił w autorstwo Pawłowe Listu do Hebrajczyków. Charakterystyczne jest w kanonie Damazego uznanie prezbitera Jana, o którym wspomina
Papiasz, za autora 2. i 3. Listu Jana.
Z powyższego wynika, że kanon Nowego Testamentu kształtował się ponad trzysta
lat, co jednak nie znaczy, że w V wieku, a nawet jeszcze później, nie podnoszono kwestii
co do kanoniczności pewnych pism, które dzisiaj uznajemy za normatywne dla naszej
wiary i życia. Kanon Atanazego i Damazego zawiera dwadzieścia siedem ksiąg i różni się
tylko kolejnością tychże ksiąg składających się na Nowy Testament przez nas używany.
1.3.2. Autorytet Nowego Testamentu
Powstanie kanonu Nowego Testamentu nie jest efektem zaplanowanego działania,
lecz wydarzeniem wyjątkowym, konsekwencją historycznego rozwoju wiary i myśli
chrześcijańskiej.
Jeśli Bóg jest panem historii, to powstanie pism Nowego Przymierza jest fragmentem historii Bożego działania i darem Ducha Świętego dla ludu Bożego.
W przeszłości Kościół wahał się uznać za kanoniczne niektóre księgi i pisma. Nie znaczy
to, że Kościół sam zafundował sobie normatywny zbiór pism, ani też, że jego autorytet
jest ponad godnością i świętością Pisma Świętego. Właśnie spór o kanoniczność niektórych pism przekonuje nas, że Kościół chciał być poddany Pismu Świętemu, którego
autorytet nie będzie podawany w wątpliwość. Kościół bronił się przed pseudoautorytetami.
Jądrem chrześcijańskiej wiary jest Chrystus Jezus, ukrzyżowany rękami bezbożnych,
którego Bóg z martwych wzbudził i uczynił Panem. Wiara ta była kamieniem obrazy dla
Synagogi, przyczyną rozłamu pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem, oraz fenomenem, z którego zrodził się Kościół. Wiara, koncentrująca się na Chrystusie, domagała się
wciąż nowych bodźców. Dostarczyć ich mogli tylko naoczni świadkowie życia i ewangelizacyjnej działalności Jezusa, a głównie wydarzeń paschalnych. Dzięki rozpoznaniu w
krzyżu zbawczego czynu Boga, uwierzytelnionego przez zmartwychwstanie Jezusa, od
samego początku jedynym autorytetem dla wiary był Chrystus. Jeszcze przed wydarzeniami paschalnymi Słowa i gesty Chrystusa świadczyły o Jego roszczeniach do autorytetu, jakiego nikt dotychczas nie posiadał. Roszczeniami Jezusa do ponadludzich godności zajmuje się tzw. chrystologia implicite. Jednakże młody Kościół chrześcijański od
samego początku był świadomy, że zmartwychwstały Pan jest poznawalny jedynie w
świadectwie apostołów. Wiara Kościoła posiadała więc apostolską tradycję o Chrystusie,
najpierw tylko zwiastowaną, następnie także spisaną, gdy bowiem ucichło żywe Słowo
1 Cyt.

za Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, 1988, 107.
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apostołów, zaistniała potrzeba posługiwania się słowem pisanym przez pierwszych
świadków Chrystusa. Tradycja jest jak rzeka, której wody u źródeł są czyste, ale im dalej
od źródła, tym bardziej stają się mętne. Prężnie rozwijająca się gnoza o zabarwieniu
chrześcijańskim, będąca najczęściej wyrazem wiary ludowej, stwarzała zagrożenie dla
prawdziwej wiary Kościoła. Kościół, broniąc się przed sfałszowaną tradycją, stawiał
sobie pytanie: co jest autentycznym, apostolskim świadectwem, a co nim nie jest? Pytanie to jest wpisane w historię nowotestamentowego kanonu. Kryterium kanoniczności
była apostolskość tradycji o Jezusie Chrystusie, przekazanej w pismach pretendujących
do kanonu. Wbrew pozorom było to bardzo ostre kryterium.
Marcjon, ustalając swój kanon Nowego Testamentu, także kierował się kryterium
apostolskości. I choć stosował je konsekwentnie, jednakże pominął samą esencję, fundament chrześcijaństwa. Mianowicie Osobę Jezusa pozostawił na marginesie refleksji
teologicznej. Nie oznacza to, że w jego systemie teologicznym nie ma w ogóle miejsca
dla Chrystusa. Marcjona nie interesowała cała prawda o Chrystusie. Przyczyn takiego
stanu rzeczy należy upatrywać w zdecydowanym i jednoznacznym odcięciu się Marcjona od Starego Testamentu, który przecież w życiu Jezusa zajmował bardzo ważne miejsce. Ale czy oznacza to, że kryterium apostolskości potrzebuje jeszcze wewnętrznego
kryterium? Dla Kościoła ojców poapostolskich i ojców Kościoła istniało i było miarodajne wyłącznie kryterium prawdy: ukazanie pełnego obrazu Chrystusa.
Pojęcie apostolskiej tradycji było równoznaczne z tradycją znajdującą się w zwiastowaniu apostołów (Ireneusz, Adv. haer. III, 3). Miała ona swoje jądro, które niczym
nie mogło być zastąpione. Był nim Chrystus, zawsze żywy w ewangelii. Wiarygodnymi
świadkami ewangelii Jezusa i o Jezusie Chrystusie byli apostołowie oraz ich bezpośredni uczniowie. Objawienie w sensie obiektywnym jako kategoria historyczna skończyło
się na Chrystusie (Hbr 1,1). Normatywna i miarodajna dla poznania objawienia Bożego
w Jezusie Chrystusie jest więc jedynie ta tradycja, która pochodzi od świadków „wydarzenia”, którym był Jezus (por. Dz 1,21.22). Nie w tym więc problem, czy normatywne
dla wiary chrześcijańskiej jest Pismo Święte i tradycja, czy wyłącznie Pismo Święte, ale
alternatywa: tradycja apostolska czy tradycje, które do nurtu wiary Kościoła dołączyły
później, a których źródeł nie możemy wyśledzić.
Z historii formowania się kanonu Nowego Testamentu wynika, że jak wiara w Chrystusa jest darem Bożym, ale także w pewnym stopniu wynikiem głębokiej refleksji, tak i
kanon jest darem Ducha Świętego dla Ludu Bożego, ale także konkretnym działaniem
kierowanym przez żywą wiarę, poszukującą dla siebie autentycznego wyrazu i źródła.
Ostatecznie więc kanon Nowego Testamentu jest przedmiotem wiary Kościoła i oznacza, iż Kościół, odrzucając jedne, a uznając inne pisma za kanoniczne, wierzy, wyznaje
i składa świadectwo, iż pisma znajdujące się w Nowym Testamencie są dla jego wiary
i życia normatywne. W Kościele znacznie później przyjęła się moda na orzeczenia dogmatyczne w kwestii kanonu Pisma Świętego. A gdzie jest wiara, tam możliwe jest wątpienie. Przekonaniu, że pewne pisma są autorytatywne dla wiary, w przeszłości towarzyszyło także wątpienie w apostolskość i kanoniczność innych. Te wątpliwości nie
świadczą o słabości starożytnego Kościoła, lecz wskazują na głęboką troskę o tożsamość
i czystość wiary.
Niejednokrotnie sądzono, że o kanoniczności decydowało to, czy dane pismo było
czytane podczas nabożeństwa (lectio liturgica). Jednakże w pewnych Kościołach były
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czytane podczas nabożeństw księgi, których dzisiaj nie zaliczamy do kanonu Nowego
Testamentu, np. List Pseudo-Barnaby, Pasterz Hermasa, Didache.
O kanoniczności ksiąg biblijnych nie może też w sposób arbitralny decydować urząd
kościelny, obojętnie jak rozumiany, gdyż o normie wiary nie może decydować autorytet
opierający się na normatywnym autorytecie Pisma Świętego. Kościół i urząd kościelny,
diakoni, prezbiterzy i biskupi stoją przecież w służbie Słowa Bożego. Sługa nie wybiera
sobie pana, lecz przyjmuje go za swojego suwerena i jemu służy. Jeśli „proroctwo nie
przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym” (2 P 1,21), to podobnie Słowo pism Nowego Testamentu jest dane jako
norma i autorytet dla wiary i jako jej „jedyna królowa” (sola scriptura regnere – WA
VII, 98). Za autorytetem Pisma nie może stać autorytet pochodny, lecz źródło wszelkiego autorytetu, Duch Święty. Kościół zawsze był świadomy, że pierwsi świadkowie Chrystusa pisali, podobnie jak prorocy Starego Testamentu, natchnieni Duchem Bożym.
Niemniej pozostanie faktem, że długo powątpiewano w kanoniczność niektórych pism
Nowego Testamentu. Jak już zaznaczono, wątpliwości te świadczą o trosce Kościoła o
apostolskość i czystość wiary.
Reformacja uznała Pismo Święte za jedyne źródło wiary i życia chrześcijańskiego.
Hasło sola scriptura jest formalną zasadą teologiczną historycznych Kościołów reformacji, przy czym słowo sola rozumiano zawsze ekskluzywnie.
Dla Marcina Lutra kanoniczne było to, co jest apostolskie. Owo proste i starożytne
kryterium, pozwalające wierze rozpoznać co dla niej jest autentyczne i rozstrzygające,
nie zawsze będzie instrumentem niezawodnym. Ojciec Reformacji za przykładem ojców
Kościoła stawiał pytanie: czy wszystkie pisma, które starożytny Kościół uznaje za kanoniczne, są wyrazem apostolskiej tradycji? Luter miał wątpliwości. Oczy jego nieustannie
zwracały się ku centrum Słowa, Chrystusowi, jedynemu Synowi Bożemu, jako najwyższemu autorytetowi dla wiary. Znamienna jest wypowiedź Lutra: „Co nie uczy Chrystusa, nie jest apostolskie, chociażby przez Piotra i Pawła było nauczane. Odwrotnie, co
zwiastuje Chrystusa, to jest apostolskie, chociażby przez Judasza, Annasza, Piłata i Heroda było opowiedziane” (por. J 12,49–52). Kamieniem probierczym dla apostolskości
ksiąg biblijnych jest to, „czy one zajmują się Chrystusem, czy nie” („ob sie Christum
treiben oder nicht” – WA VII, 384). Marcin Luter, uprawiając krytykę Pisma w oparciu
o jego żywe centrum, Chrystusa Jezusa, wypowiedział się krytycznie na temat Listu
Jakuba i niektórych rozdziałów Listu do Hebrajczyków. Nigdy jednak pism tych nie
usunął z kanonu Nowego Testamentu, ponieważ liczył się z wiarą całego Kościoła. Przyjął jednak pewną hierarchiczność ksiąg biblijnych wewnątrz Pisma Świętego.
Formuła zgody z 1577 roku wyznaje, że jedynie Pismo Święte jest sędzią (iudex),
normą (norma), regułą (regula) i kamieniem probierczym (lydius lapis) nauki i wiary
chrześcijańskiej.
W okresie ortodoksji luterskiej została wypracowana teologia Biblii. Według teologów ortodoksji luterskiej podstawową własnością Pisma Świętego jest jego autorytet
przyczynowy (auctoritas causativa) oraz autorytet normatywny (auctoritas normativa). Autorytet Pisma opiera się na jego wewnętrznym świadectwie, iż przez nie mówi
Duch Święty. Pismo Święte samo więc uwierzytelnia się jako autentyczne Słowo Boże
(testimonium Spiritus Sancti internum). Autorytet Biblii oparty jest również na we-
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wnętrznych kryteriach (kriteria interna), a mianowicie na wieku i wzniosłości jej nauki,
a także na kryteriach zewnętrznych (kriteria externa), a mianowicie na poświadczeniu
autorytetu Kościoła jako wspólnoty wiary. Decydujące o wadze autorytetu Biblii jest
wewnętrzne poświadczenie Ducha Świętego.
Niezależnie od wielu teologicznych prób uzasadnienia autorytetu Biblii, w tym również kanonu Nowego Testamentu, dla wiary niezbywalne jest to, że Nowy Testament
jest normatywnym wyrazem wiary apostolskiej w Chrystusa. Takie przeświadczenie nie
wyklucza uprawiania krytyki Nowego Testamentu. Wiara ma prawo i obowiązek docierać do najgłębszych warstw i poselstwa Nowego Testamentu.

1.4. Świadectwa tekstu greckiego Nowego Testamentu
1.4.1. Materiał piśmienniczy
Ewangelie i pisma apostolskie nie zachowały się do naszych czasów w oryginale,
jedynie w licznych odpisach, niejednokrotnie różniących się od siebie w szczegółach.
Nie jesteśmy w posiadaniu żadnego autografu Nowego Testamentu. Bardzo wcześnie
i często sporządzano kopie pism nowotestamentowych. Czytane były podczas niedzielnych nabożeństw i wraz z rozwojem chrześcijaństwa wzrastała liczba odpisów,
z których w całości lub we fragmentach niewiele zachowało się do naszych czasów. Wykonywano je na papirusie lub pergaminie.
Papirusowe zwoje przygotowywano z łodygi papirusu (Charta aegyptiaca), rośliny
osiągającej 5 metrów wysokości, bujnie rosnącej w delcie Nilu. W czasach biblijnych
papirus rósł również wokół jeziora Hule w Palestynie. Łodygę papirusu cięto wzdłuż na
cienkie paski, które następnie składano obok siebie w kierunku poziomym i pionowym
pod kątem prostym. Tak złożone paski papirusu prasowano. Po wysuszeniu otrzymywano materiał piśmienniczy, łatwy do przechowywania w suchym klimacie. Karty papieru cięto i sklejano w ten sposób, by powstał zwój o długości potrzebnej dla pisarza.
Nowy Testament mógł zmieścić się na zwoju papirusowym długim na około 70 metrów.
Począwszy od I wieku naszej ery, coraz częściej posługiwano się formą kodeksu, co ułatwiało korzystanie z dzieła, jak również jego przechowywanie.
Pisarze posługiwali się przy zapisywaniu zwoju lub kodeksu sporządzonego z papirusu piórem zrobionym z trzciny oraz farbą przygotowaną z sadzy, kleju i wody.
Na skutek zakazu eksportu papirusu przez Ptolomeusza V Epifanesa (†180 przed
Ch.) do Pergamy wynaleziono tam nowy materiał piśmienniczy. Sporządzono go ze skór
zwierzęcych. Ze względu na miejsce wynalazku nazwano go pergaminem. Przy pisaniu
na pergaminie posługiwano się ostro zakończonym stylem, którego część górna służyła
do wycierania liter. W poźniejszym okresie księgi biblijne pisano głównie na pergaminie, który był materiałem trwalszym, chociaż bardzo drogim.
Na karcie z pergaminu pisano w dwóch lub więcej kolumnach. Nie stosowano odstępów między wyrazami. Pomijano również akcenty i większość znaków diakrytycznych.
Nowy Testament został napisany w całości w języku greckim. Nowotestamentowa
greka nie jest greką klasyczną, jaką została napisana Iliada i Odysea, lecz dialektem
używanym powszechnie od IV wieku przez Ch. (koinh. dia,lektoj). Na skutek podbojów
Aleksandra Wielkiego język grecki rozpowszechnił się na całym Bliskim Wschodzie,
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ulegając wpływom języków semickich. Dlatego w Nowym Testamencie spotykamy się
z licznym arameizmami.
Kopie ksiąg nowotestamentowych pisane są tzw. majuskułami, czyli dużymi literami
mającymi kształt kwadratowy lub okrągły, oraz minuskułami, a więc literami małymi.
Bardzo często łączono litery pomiędzy wyrazami.
1.4.2. Historia systemów znakowania świadectw Nowego Testamentu
Żadne inne dzieło starożytne nie dotarło do naszych czasów w tak wielkiej liczbie
apografów, jak pisma Nowego Testamentu. Dlatego trudno jest je sklasyfikować i oznakować. Z chwilą bujnego rozkwitu krytyki tekstu biblijnego zaistniała konieczność opracowania systemu skrótów na oznaczenie poszczególnych rękopisów. Posiadane przez
nas apografy otrzymały nadane im przez uczonych nazwy. Jednakże w wydaniach krytycznych Nowego Testamentu używanie pełnych nazw rękopisów jest nie tylko niepraktyczne, lecz wręcz niemożliwe. Ustalenie jednolitego systemu symboli na oznaczenie
nowotestamentowych rękopisów wymagało dużego nakładu pracy i ma też swoją długą
historię. Pierwsze próby stworzenia takiego systemu okazały się niedostateczne.
J.J. Wettstein (†1754) na oznaczenie kodeksów majuskułowych posłużył się dużymi
literami alfabetu łacińskiego, na oznaczenie zaś kodeksów minuskułowych cyframi
arabskimi. Po odkryciu nowych rękopisów majuskułowych, gdy wyczerpano już litery
alfabetu łacińskiego, K. von Tischendorf (†1874) i F.H.A. Scrivener (†1891) sięgnęli do
alfabetu greckiego, a następnie hebrajskiego. Litery hebrajskie stwarzały kłopoty natury
typograficznej. System J.J. Wettsteina okazał się mało praktyczny.
Również niezbyt jasny i praktyczny był sposób znakowania rękopisów zaproponowany przez H. von Sodena (†1914), który wszystkie kodeksy Nowego Testamentu
podzielił na sześć grup. Kodeksy zawierające wszystkie pisma Nowego Testamentu
otrzymały znak „d” (diaqh,kh). Kodeksy zawierające jedynie ewangelie znak „e”
(euvagge,lion), kodeksy zawierające Dzieje apostolskie oraz listy „a” (avpo,stoloj), kodeksy zawierające wyłącznie Dzieje apostolskie znak „A”, manuskrypty pism Pawłowych znak
„p”, a rękopisy Apokalipsy znak „r”. Do liter oznaczających poszczególne grupy pism
nowotestamentowych dołączono liczby arabskie, wskazujące na konkretny rękopis.
Cyfry arabskie były dobierane w ten sposób, że wskazywały na wiek danego apografu.
C.R. Gregory (†1917) podzielił wszystkie rękopisy Nowego Testamentu na grupy
i oznaczył je cyframi arabskimi, jednakże w odmienny sposób aniżeli w systemie H. von
Sodena. Literą „P” oznaczył papirusy, literą „L” lekcjonarze, literą „D” kodeksy majuskułowe, a kodeksy minuskułowe tylko cyfrą arabską. System znakowania rękopisów
zaproponowany przez C.R. Gregory'ego udoskonalił E. von Dobschütz. Jednak przy
oznaczaniu najważniejszych kodeksów majuskułowych uznano za stosowne posłużyć się
cyframi arabskimi oraz literami alfabetu łacińskiego i greckiego.
1.4.3. Najważniejsze świadectwa Nowego Testamentu
1.4.3.1. Papirusy
Do najważniejszych rękopisów Nowego Testamentu sporządzonych na papirusie
zaliczamy:
P5

(Oxyrhrynchos 208) – zawiera J 1,16.20 i pochodzi z Egiptu z III wieku.
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(Oxyrhynchos IV,657) – zawiera Hbr 2,14–5,5; 10,8–11,13; 11,28–12,17, pochodzi z początku IV wieku.

P32 (Papirus Rylansa 5) – zawiera Tt 1,11–15; 2,3–8 i pochodzi z przełomu I i II
wieku.
P45 (Chester Beatty I) – zawiera fragmenty z ewangelii i Dziejów Apostolskich. Znaleziony został w Afrodytopolis w Egipcie i pochodzi z początku III wieku.
P46 (Chester Beatty II) – zawiera listy św. Pawła w kolejności: Rz, Hbr, 1 Kor, 2 Kor,
Ef, Ga, Flp, Kol, 1 Tes, 2 Tes. W Liście do Rzymian doksologia (16,25–27) znajduje się po rozdziale 15. Brak jest Rz 16,1–24.
P47

(Chester BeattyIII) – zawiera Obj 9,10 – 17,3 i pochodzi prawdopodobnie jak
P45 i P46 z początku III wieku

P52

(Papirus Rylansa 457) – zawiera jedynie J 18,31–33.37.38 i pochodzi z około
130 roku.

P66 (Bodmer II) – zawiera J 1,1–14,26 oraz fragmenty pozostałych rozdziałów. Rękopis został sporządzony bardzo starannie i pochodzi z III wieku.
P75

(Bodmer XIV–XV) – zawiera Łk 3,18–18,18; 22,4–24,53; J 1,1–15,8. Pochodzi
z przełomu II i III wieku. Wraz z P66 jest uważany za największe odkrycie ostatnich dziesięcioleci.

1.4.3.2. Kodeksy majuskułowe
Do najważniejszych nowotestamentowych kodeksów majuskułowych, czyli uncjalnych
zaliczamy:
01 = a = S

(Kodeks Synajski) – zawiera kompletny tekst Starego i Nowego Testamentu. Pochodzi z IV wieku. Fascynująca jest historia jego odkrycia.
W 1844 roku K. von Tischendorf znalazł w klasztorze św. Katarzyny na
Synaju w koszu do śmieci 129 kart z greckim tekstem Starego Testamentu. Pozwolono mu zabrać jedynie 43 strony, które zostały opublikowane w 1864 roku (Kodeks Fryderyka Augusta). W 1859 roku do
rąk Tischendorfa dostała się pozostawiona w 1844 roku reszta Starego
Testamentu oraz Nowy Testament, a także List Pseudo-Barnaby i Pasterz Hermasa. Zezwolono Tischendorfowi na skopiowanie odnalezionych kart Pisma Świętego. Szczęśliwy znalazca był jednak świadom
tego, że podczas kopiowania mogą zostać popełnione błędy. Tischendorf marzył o zabraniu z sobą rękopisu. Udało mu się to. Tischendorf
namówił mnichów z klasztoru św. Katarzyny, aby znaleziony tekst Biblii ofiarowali carowi rosyjskiemu, Aleksandrowi II. Pozwolono Tischendorfowi na zabranie kodeksu, który po skopiowaniu został przekazany carowi.
W 1933 roku władze Związku Radzieckiego sprzedały Kodeks Synajski
Brytyjczykom za 100 000 funtów szterlingów. Obecnie znajduje się
w British Museum w Londynie.

02 = A

(Kodeks Aleksandryjski) – zawiera, z małymi wyjątkami, kompletny
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tekst ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Powstał w V wieku. Pochodzi z biblioteki patriarchy greckiego Cyryla Lukara. Obecnie znajduje się w British Museum.
03 = B

(Kodeks Watykański) – zawiera na 617 kartach niemalże cały Stary
Testament (brak 1 Mż 1,1–46,28; Ps 105,27–137,6) oraz Nowy Testament. W Nowym Testamencie brak kilku krótkich fragmentów w Listach apostoła Pawła oraz w listach powszechnych. W Kodeksie Watykańskim nie ma Apokalipsy św. Jana. Uważany jest za jeden z najlepszych rękopisów pod względem poprawności lekcji. Od 1481 roku znajduje się w Bibliotece Watykańskiej.

04 = C

(Kodeks Efrema) – pochodzi z V wieku i jest palimpsetem (Pa,lin ya,w
– piszę ponownie). W XII wieku z kodeksu usunięto tekst Pisma Świętego i na jego miejsce wpisano dzieła Efrema Syryjczyka poświęcone
ascezie oraz jego kazania. Tekst biblijny nie został dość starannie wydrapany i dlatego po odpowiednich zabiegach znów stał się czytelny.

05 = D

(Kodeks Bezy, czyli Cantabrigensis) – pochodzi z VI wieku i zawiera
ewangelie (Mt, J, Mk, Łk) oraz Dzieje Apostolskie w języku greckim
i łacińskim. Tłumaczenie łacińskie jest starsze od Wulgaty Hieronima.
W średniowieczu był przechowywany w klasztorze św. Ireneusza w Lyonie. Przez pewien czas znajdował się w posiadaniu Teodora Bezy, który
w 1581 roku podarował go Uniwersytetowi w Cambridge.

06 = Dpaul

(Kodeks z Clermont) – zawiera z pewnymi opuszczeniami Listy św. Pawła
w języku greckim i łacińskim. Znalazł go w Clermont Teodor Beza.

08 = E

(Laudianus) – zawiera tekst grecko-łaciński Dziejów apostolskich
i pochodzi z VI wieku, prawdopodobnie z Sardynii. W 1636 roku arcybiskup Cantenbury, Lauda, podarował go Bibliotece Bodlejańskiej
w Oxfordzie.

010 = F

(Augiensis) – pochodzi z IX wieku i zawiera pisma apostoła Pawła.
Podobnie jak 05, 06 i 08 jest kodeksem grecko-łacińskim.

015 = H

(Coislinianus) – zawiera ewangelie, Dzieje apostolskie i fragmenty
listów apostoła Pawła. Pochodzi z VI wieku.

022 = N

(Purpureus Petropolitanus) – pochodzi z VI wieku. W częściach znajduje się w wielu bibliotekach. Pergamin, na którym został napisany,
jest nasączony purpurą.

Inne, bardziej znane kodeksy majuskułowe to: 012 = G (Boernerianus – IX wiek),
019 = L (Regius – VIII wiek), 025 = P (Porphyrianus – IX wiek), 028 = T (Borgianus –
V/VI wiek), 032 = W (Washingtonianus – V wiek), 038 = Q (Kodeks Koridethi – IX
wiek).
1.4.3.3. Kodeksy minuskułowe
Krytyka tekstu Nowego Testamentu zna obecnie około 2700 kodeksów minuskułowych. Najstarszy kodeks minuskułowy pochodzi z 835 roku. Większość z nich
powstawała w okresie od X do XIV wieku. Zawierają one głównie teksty ewangelii. Po-
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mimo późnego pochodzenia posiadają jednak dla krytyki Nowego Testamentu pewną
wartość, bo chociaż większość z nich ma już ustalony tekst kościelny, to jednak wywodzi
się on od jakiegoś prototypu tekstu zrewidowanego około IV wieku w Syrii. Większość
kodksów minuskułowych zalicza się do dwóch grup związanych z dwoma nazwiskami:
W.H. Ferrara i K. Lake'a.
Najciekawsze kodeksy minuskułowe:
1

należy do tzw. rodziny cezarejskiej i pochodzi z XII wieku.

13

pochodzi z XII wieku, posiada dużo lekcji własnych i wykazuje pewne podobieństwo do kodeksu 032.

33

pochodzi z IX wieku i wykazuje pewne podobieństwo do Kodeksu Watykańskiego.

61

Pochodzi z XV wieku. Jest to pierwszy kodeks grecki, zawierający tzw. comma joanneum (1 J 5,58). Erazm z Rotterdamu wprowadził comma joanneum
do 3. wydania swojego greckiego Nowego Testamentu (1522 r.).

81

pochodzi z 1044 roku.

157

pochodzi z XII wieku

565

pochodzi z IX lub z X wieku z Pontu.

700

pochodzi z XII wieku. W tym kodeksie druga prośba Modlitwy Pańskiej
w ewangelii św. Łukasza brzmi: Niech Twój Duch Święty zstąpi na nas
i oczyści nas. Takie brzmienie drugiej prośby Ojcze nasz... było znane Marcjonowi i Grzegorzowi z Nyssy.

2053

zawiera tekst Objawienia św. Jana wraz z komentarzem.

1.4.4. Starożytne przekłady Nowego Testamentu
W krytyce tekstu Nowego Testamentu pewną rolę odgrywają także starożytne przekłady. Niektóre są znacznie starsze aniżeli posiadane przez nas apografy tekstu greckiego. Przekłady pochodzące z II wieku zostały dokonane na podstawie odpisów znacznie
bliższych oryginałom niż najstarsze i najlepsze kodeksy biblijne, znane i dostępne obecnie biblistom. Jednakże te przekłady dotarły do nas również w odpisach, i to nie zawsze
najlepszej jakości.
Szczególną wartość posiadają przekłady syryjskie. Język syryjski jest bliski aramejskiemu, a więc językowi, którym posługiwał się Jezus i Jego uczniowie. Dzięki przekładom syryjskim możemy lepiej zrozumieć autorów Nowego Testamentu, piszących po
grecku, a myślących po semicku.
W II wieku Tacjan, uczeń Justyna Męczennika, ułożył harmonię ewangelii (Diatessaron). Prawdopodobnie została ona najpierw napisana w języku greckim, a następnie przełożona na język syryjski.
W II wieku w Syrii dokonano również przekładu poszczególnych ewangelii i być może także innych pism Nowego Testamentu, Efrem Syryjczyk cytuje bowiem oprócz
ewangelii także Dzieje Apostolskie i Listy apostoła Pawła według tekstu starszego od
Peszitty. Starosyryjski przekład ewangelii znany jest przede wszystkim z dwóch świadectw. Do naszych czasów zachowały się dwa kodeksy: Syrus Curetonianus (syc albo
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sycur) oraz Syrus Sinaiticus (sys albo sysin). Syrus Curetorianus został znaleziony w 1842
roku w jednym z klasztorów w Egipcie. Obecnie znajduje się w British Museum. Syrus
Sinaiticus odkryto w 1891 roku w klasztorze św. Katarzyny na Synaju.
Na początku V wieku dokonano przekładu z języka greckiego na syryjski całego Nowego Testamentu, jednakże bez ksiąg, które w Kościele syryjskim długo uważano za
nieapostolskie i niekanoniczne, a mianowicie 2 P, 2 J, 3 J, Jud, Obj. Przekład tych ksiąg
pojawia się dopiero w kodeksach pochodzących z XI wieku, a Objawienie św. Jana aż z
XIII wieku. Przekład z V wieku przyjęło się nazywać Peszittą (syp ) (pesitto – tłumaczenie zwykłe). Przekładu dokonał bp Rabbula z Edessy (†436). Peszitta była przekładem
obowiązującym w Kościele syryjskim. Po raz pierwszy nowotestamentowy tekst Peszitty
został wydany w 1555 roku w Wiedniu dzięki finansowemu wsparciu cesarza Ferdynanda I. Pomimo dość znacznej liczby rękopisów Peszitty brak ciągle jeszcze wydania krytycznego.
Peszitta doczekała się kilku recenzji. W 508 roku rewizji tekstu Peszitty dokonał bp
Filoxenus z Mabbug nad Eufratem (Philoxeniana – syph). W 616 roku rewizji tekstu
Philoxeniany dokonał w Egipcie Tomasz z Harkel (Harclensis – syh).
Na przełomie V i VI wieku dokonano przekładu Biblii greckiej na język syro–
palestyński (dialekt aramejsko-galilejski – sypal). Przekład ten jest znany tylko z kilku
zachowanych fragmentów, pochodzących prawdopodobnie z lekcjonarzy.
W końcu II wieku w Afryce Północnej, a następnie w Rzymie i w Galii, pojawiły się
przekłady łacińskie, na co wskazują Akta męczenników sycylijskich (ok. 180 r.) oraz
cytaty pisarzy łacińskich. Nie wiadomo dokładnie, ile było tych przekładów. Obecnie
znane tłumaczenia starołacińskie sprowadza się do dwóch typów, których nazwy wiążą
się z ich genezą, a mianowicie: versio africana (Afra) i versio italica (Itala). Ponieważ
wielość przekładów powodowała w życiu liturgicznym Kościoła łacińskiego poważne
zakłócenia, Damazy, biskup Rzymu, polecił Hieronimowi, znawcy języka greckiego,
dokonanie nowego przekładu Pisma Świętego na język łaciński. Hieronim pracował nad
przekładem Biblii dwadzieścia cztery lata. Do swojego tłumaczenia Pisma Świętego
włączył fragmenty niektórych przekładów starołacińskich, co nie spotkało się z przychylnym przyjęciem. Przekład Hieronima, zwany Wulgatą, wiele razy poprawiano. Gdy
Wulgata stała się w średniowieczu oficjalną Biblią Kościoła łacińskiego, kilkakrotnie
dokonywano jej oczyszczenia z naleciałości niehieronimiańskich. Warto też zaznaczyć,
że po wynalezieniu druku przez Gutenberga (†1468), pierwszą drukowaną książką była
Wulgata (Biblia Gutenberga). Wulgata doczekała się licznych opracowań krytycznych.
Pierwsze krytyczne wydanie jest dziełem Roberta Estienne z roku 1528. W jego czwartym wydaniu (1555 r.) po raz pierwszy dokonano podziału tekstu biblijnego na rozdziały
i wiersze. Sobór Watykański II powołał specjalną komisję (Pontifica Commissio pro
Nova Vulgata Bibliorum editione), która miała na celu dokonanie rewizji Wulgaty jako
obowiązującego tekstu Biblii w Kościele rzymskim. Komisji przewodził kardynał A. Bea.
Dla potrzeb Kościoła w Egipcie dokonano kilku przekładów na dialekty języka koptyjskiego, używane przez ludność znad Nilu. W II lub w III wieku powstał przekład koptyjsko-sahidycki (dialekt południowoegipski). W tym samym czasie powstało tłumaczenie koptyjsko-bohairyckie (dialekt północnoegipski) oraz ahmimickie, subaha-
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mimickie i fajumskie. Z biegiem czasu oficjalnym tekstem Biblii Kościoła w Egipcie
stało się tłumaczenie koptyjsko–bohairyckie.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa powstały jeszcze inne przekłady Nowego
Testamentu, a mianowicie: ormiański (IV wiek), etiopski (być może częściowo już w V
wieku), arabski (VII wiek), gocki (IV wiek), gruziński (georgiański – V lub VI wiek) oraz
starosłowiański (IX wiek). Nie wszystkie przekłady zachowały się w całości.
1.4.5. Genealogia i recenzje tekstu greckiego Nowego Testamentu
Wielka liczba świadectw tekstu Nowego Testamentu nasuwa pytanie: jaki jest genetyczny związek między poszczególnymi apografami? Powtarzające się błędy, próby wyjaśnienia tekstu niejasnego, opuszczenia oraz charakterystyczne cechy wspólne dla
pewnej grupy tekstów, pozwalają nam znane świadectwa greckiego tekstu Nowego Testamentu sklasyfikowć i zaszeregować do odpowiednich grup. Znajomość przynależności rękopisu do danej rodziny ułatwia pracę krytyczną nad tekstem biblijnym.
Jednakże czasem pewne zniekształcenia tekstu pochodzą z różnych kodeksów, którymi
posługiwał się kopista, dlatego na przykład jedno świadectwo tekstu biblijnego można
zaliczyć aż do dwóch lub trzech rodzin.
Wzajemny związek między rękopisami począł badać w XVIII wieku. J.A. Bengel
(†1752). Podzielił on kodeksy na rodzinę azjatycką i afrykańską (familia asiatica et
familia africana)1. J. J. Griesbach (†1812) podzielił kodeksy na trzy rodzaje: azjatyckie,
afrykańskie i bizantyjskie2. C. Lachmann (†1851) zaszeregował wszystkie rękopisy do
dwóch grup: wschodniej i zachodniej.
W XIX wieku prace nad systematyzacją świadectw tekstu Nowego Testamentu prowadzili B.F. Westcott (†1901) i F.J.A. Hort (†1892). Genezę rękopisów badał również
w tym okresie H. von Soden. Westcott i Hort we wstępie do swojego wydania Nowego
Testamentu omówili wzajemną zależność między kodeksami i podzielili je na cztery
grupy: zachodnią, aleksandryjską, syryjską i neutralną3. Trzy pierwsze uznali za recenzje, a więc opracowania tekstu dla potrzeb odpowiednich prowincji kościelnych. Grupa
rękopisów neutralnych wywodzi się – według Westcotta i Horta – z apografu z okresu
przedrecenzyjnego. Warto zaznaczyć, że Hieronim pisze o trzech recenzjach Septuaginty: aleksandryjskiej (Hezychiańska), antiocheńskiej (Lucjańska) i palestyńskiej (Pamfiliańska lub Euzebiańska). Recenzja palestyńska była przepisaną piątą kolumną Heksapli Orygenesa przed jej spaleniem wraz z biblioteką Pamfila z Cezarei Palestyńskiej
podczas najazdu arabskiego w 638 roku. Być może, podobnym recenzjom poddano
również tekst Nowego Testamentu.
W trakcie badań nad genealogią nowotestamentowych rękopisów zauważono, że
odpowiednie części należą do różnych grup, na przykład ewangelie należą do innej grupy aniżeli Dzieje Apostolskie lub Listy apostoła Pawła. C. Martini, badając przynależność świadectw teksów nowotestamentowych do odpowiednich rodzin, podzielił Nowy
Testament na pięć części: 1. – ewangelie, 2. – Dzieje apostolskie, 3. – listy apostoła

1

Aparatus criticus ad Novum Testamentum, 1763.

2 Commentaris
3

criticus in textum Novi Testamenti, 1811.

The New testament in the original Greej. Introduction, 1881.
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Pawła, 4. – listy powszechne i 5. – Objawienie św. Jana. Każdą część rękopisu przyłączył
do odpowiedniej rodziny.
Obecnie jako punkt wyjścia przy klasyfikacji świadectw Nowego Testamentu przyjmuje się podział zaproponowany przez Westtcota i Horta, z tą jednak różnicą, że wyróżnia się trzy rodziny, grupy i jedną podgrupę nowotestamentowych rękopisów.
1. Tekst syryjski (K) (od słowa koinh, – powszechny, pospolity). Do grupy rękopisów
tekstu syryjskiego należy większość rękopisów majuskułowych i minuskułowych. Najznakomitszym reprezentantem recenzji syryjskiej jest Kodeks Aleksandryjski (02 = A).
Być może, tekst syryjski jest wynikiem recenzji Lucjana z Antiochii († 312). Charakterystyczną jego cechą jest dążenie do harmonizacji miejsc paralelnych w ewangeliach. Na
tekst recenzji syryjskiej powołuje się także większość ojców Kościoła. Ze względu na
rozpowszechnienie tekstu syryjskiego w XV wieku w Europie, uznany on został za tekst
przyjęty (textus receptus). Ostatnio maleje jego powaga ze względu na występujące w
nim skażenia.
2. Tekst zachodni (D) (Symbol „D” pochodzi od Kodeksu Bezy – 05 = D). Nie powstał
on na zachodzie Europy, jak sugeruje jego nazwa, lecz w okolicach Antiochii. Jednakże
najbardziej znany był w Kościele łacińskim. Wydaje się, że posługiwał się nim już Justyn
Męczennik. Do Galii przywiózł go Ireneusz. Przekładu syryjskiego i starołacińskiego
dokonano na podstawie tekstu zachodniego. Najznakomitszym reprezentantem recenzji
zachodniej jest Kodeks Bezy. Jednakże przekład syryjski i starołaciński stwarzają więcej
możliwości dotarcia do pierwotnego kształtu recenzji dokonanej w okolicy Antiochii
aniżeli Kodeks Bezy.
Charakterystyczną cechą tekstu zachodniego (syro–łacińskiego) jest tendencja do
wyjaśniania lekcji trudniejszych i wygładzania chropowatości stylu.
3. Tekst niezależny (C). Symbol tekstu niezależnego jest wzięty z nazwy miasta,
w którym prawdopodobnie powstał, a więc z Cezarei Palestyńskiej. Najczęściej tekst
niezależny jest cytowany przez Orygenesa. Jednakże ostatnio podważa się jego cezarejskie pochodzenie. Nazwany został niezależny, ponieważ nie był naruszony późniejszymi
skażeniami i zniekształceniami. Reprezentantem tego tekstu jest Kodeks Koridethi (032
= Q), P 42 i liczne minuskuły.
Do rodziny rękopisów wywodzących się z tekstu niezależnego zalicza się również
manuskrypty genetycznie związane z tekstem aleksandryjskim (H); symbol „H” pochodzi od Hezychiasza, autora recenzji aleksandryjskiej LXX. Tworzą one podgrupę tekstu
niezależnego, a ich cechą charakterystyczną jest tendencja do skracania tekstów dłuższych i do nieznacznego gładzenia stylu. Reprezentantami tekstu aleksandryjskiego są:
Kodeks Synajski (01 = S), Kodeks Watykański (03 = B), Palimpset Efrema (04 = C)
oraz minuskuły 33, 559, 892, 1241.

1.5. Wydania greckiego tekstu Nowego Testamentu
Ambitna i poprawna pod względem metodycznym praca naukowa nad Nowym Testamentem nie jest możliwa do przeprowadzenia bez krytycznego wydania greckiego
tekstu pism Nowego Testamentu. Różnice pomiędzy poszczególnymi rękopisami są
dostatecznie wyraźne, by postawić pytanie o pierwotny, autentyczny tekst biblijny.
Dawno już uświadomiono sobie potrzebę upowszechnienia możliwie najmniej skażone-
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go tekstu greckiego pism Nowego Testamentu. Takie wydanie by ułatwiło i uwierzytelniło pracę egzegetyczno–teologiczną nad tekstem Pisma Świętego. Po wynalezieniu
druku przez Gutenberga pierwszą wydrukowaną książką była Wulgata. Myślano również o wydaniu Biblii w językach oryginalnych. Z inicjatywy kardynała Francisca Jimeneza de Cisneros (†1517), biskupa Toledo, przystąpiono w 1502 roku w Alcalá (łac.
Complutum) w Hiszpanii do przygotowania wydania Biblii wielojęzycznej. Grecki tekst
Nowego Testamentu ukazał się w 1514 roku. Przygotowanie do druku całego tekstu
Biblii ukończono w 1517 roku. W roku 1522 Biblia Complutensis (Alcalá) uzyskała aprobatę papieża Leona X. Nie wiemy, na podstawie jakich rękopisów przygotowano grecki
tekst Nowego Testamentu w Biblii Jimeneza.
Na wieść o pracach nad wydaniem greckiego Nowego Testamentu, podjętych
z inicjatywy Jimeneza, J. Frobeniusz (†1527), drukarz z Bazylei, uprosił Erazma
z Rotterdamu, by podjął się przygotowania do druku greckiego tekstu pism Nowego
Przymierza. Erazm przyjął propozycję i już w 1516 roku ukazało się jego pierwsze wydanie greckiego Nowego Testamentu. Pośpiesznie przygotowane dzieło wzbudziło wiele
zastrzeżeń. Sławny rotterdamczyk posłużył się rękopisami z XI i XII wieku. Grecki tekst
Objawienia św. Jana opracował wyłącznie na podstawie jednego rękopisu, w dodatku
kończącego się na 15. wierszu 22. rozdziału. Ostatnie wiersze Apokalipsy w wydaniu
greckiego Testamentu Erazma z Rotterdamu są przekładem z języka łacińskiego. Erazm
wielokrotnie poprawiał opracowany przez siebie tekst i wydawał go jeszcze czterokrotnie (1519, 1522, 1527, 1535 roku). Luter w zamku na Wartburgu dokonał przekładu Nowego Testamentu na język niemiecki na podstawie greckiego wydania z 1519 roku.
Na podstawie tekstu Erazma z Rotterdamu, porównanego z tekstem wydanym
w 1514 roku w Alcalá oraz piętnastoma innymi manuskryptami, Robert Estienne i jego
syn Henryk opublikowali cztery wydania greckiego Nowego Testamentu w 1546, 1549,
1550 i 1551 roku. Trzecie wydanie z 1550 roku, zwane editio regia, wznowił dziewięciokrotnie Teodor Beza.
W XVII wieku bracia Elzevierowie z Lejdy wznowili siedmiokrotnie (1624, 1633,
1641, 1656, 1662, 1670, 1678 roku) pierwsze wydanie tekstu opublikownego przez Teodora Bezę. Bracia Elzevierowie uwzględnili także wydanie Erazma z Rotterdamu
i Roberta Estienne. Grecki tekst Nowego Testamentu braci Elzevierów nazwano tekstem
obowiązującym (textus receptus). Chociaż uznano go za tekst ogólnie przyjęty, to jednak mówi się dzisiaj o nim: Textus receptus, sed non recipiendus (Tekst przyjęty, lecz
nie do przyjęcia).
Dzięki nieustannym badaniom nad świadectwami rękopiśmienniczymi Nowego Testamentu i udoskonalaniu metod badawczych, w XVIII wieku ukazały się krytyczne
wydania „tekstu przyjętego”, zaopatrzonego w aparat krytyczny. Zostały one przygotowane przez J.A. Bengela, J.J. Wettsteina i J.J. Griesbacha.
Nowy etap historii wydań greckiego Nowego Testamentu zapoczątkował C. Lachmann, z wykształcenia filolog klasyczny, który zdecydowanie wypowiedział się przeciwko „tekstowi przyjętemu”. Podjął się ustalenia tekstu, jaki obowiązywał około 380 roku.
Sięgnął po najstarsze, wówczas dostępne, rękopisy. Rezultaty swojej pracy ogłosił w
dwutomowym dziele, poprzedzonym uzasadnieniem przyjętej metody. Lachmann od-
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stąpił od uznawanego wtedy podziału rękopisów tekstu greckiego na rodziny. Dzieło
jego zasadniczo spotkało się z uznaniem.
Wielką wartość posiada osiem wydań greckiego Nowego Testamentu, które przygotował K. von Tischendorf, znany odkrywca ponad dwudziestu kodeksów majuskułowych, przede wszystkim Kodeksu Synajskiego (01 = S). Pierwsze trzy wydania
zbliżone są do tekstu ustalonego przez Lachmanna, cztery następne wykazują pewne
pokrewieństwo z „tekstem przyjętym”. Największym osiągnięciem jest ósme wydanie,
będące reprodukcją Kodeksu Synajskiego1. Szczególnie cenny jest aparat krytyczny
tego wydania, uwzględniający nie tylko liczne rękopisy, lecz także cytaty z ojców Kościoła. Pomimo podnoszonych zastrzeżeń Editio octava major jest dotąd najpełniejszym
wydaniem greckiego tekstu Nowego Testamentu. K. von Tischendorf nie uwzględnił w
swoich wydaniach Nowego Testamentu wcześniejszych prac na temat przynależności
apografów do odpowiednich rodzin. Uznano to za uchybienie i błąd wymagający naprawienia.
W tym samym czasie co Tischendorf w Niemczech, w Anglii nad wydaniem greckiego Nowego Testamentu pracował S.P. Tregelles (†1875)2. Dokonania jego nie spotkały się z uznaniem.
B.F. Westcott i F.J.A. Hort podzielili zgromadzone przez Tischendorfa świadectwa
tekstu Nowego Testamentu na cztery rodziny i w oparciu o Kodeks Watykański (03 =
B) i Kodeks Synajski (01 = S) wydali grecki Nowy Testament3.
Kodeks Watykański również stanowił podstawę krytycznego opracowania pism nowotestamentowych, dokonanego przez B. Weissa4.
Podjęte w Ameryce próby krytycznego wydania greckiego Nowego Testamentu zostały przerwane ze względu na uzasadnioną krytykę, z jaką się spotkały ze strony kompetentnych uczonych.
Ważnym wydarzeniem w historii wydań greckiego tekstu pism Nowego Przymierza
była publikacja rezultatów krytycznych badań H. von Sodena. Jego trzytomowe dzieło
zawiera obszerną historię tekstu greckiego Nowego Testamentu5 oraz sam tekst6. Praca
H. von Sodena przynajmniej świadczy o erudycji i wyostrzonym zmyśle krytycznym jej
autora.

Novum Testamentu Graece, ad antiquissimos testes denuo reensuit…Editio octava critica
major, I– 1869, II – 1872.
1

2 The Greek New Testament edited from Ancient Authoritaris with Their Various Readings
in Full and the Katin Version of Jereme, I – IV, 1857 – 1872.
3

The Greek New Testament in the Original Greek, I – (1881) 21898, II – (1882) 21896.

4

Das Neues Testament. Texkritische Untersuchungen und Tekstherstellung, (1894 – 1900)
– 1905; spotkała się z krytyką.

21902

Die Schriften des Neuen Testaments in ihre ültesten erreichbaren Textgestalt hergestelt ayf
Grubd ihrer Texgeschichte, I, 1–3 (Untesuchungen), 1902 – 1910.
5

6

Die Schriften des Neuen Testaments. Text und Apparat, 1913.
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Obok wielkich i podziwu godnych wydań krytycznych Nowego Testamentu ukazały
się liczne podręczne, rezultatywne1 wydania oryginalnego tekstu pism nowotestamentowych. Na uwagę zasługuje wydany przez Eberharda Nestlego w 1898 roku
grecki tekst Nowego Testamentu, oparty na Editio octava major oraz tekście opublikowanym przez Westcotta i Horta2. Przy późniejszych wydaniach Nowego Testamentu
pomocą służył Nestlemu również tekst opracowany przez B. Weissa. Po śmierci Eberharda Nestlego, jego syn, Erwin Nestle, z powodzeniem kontynuował dzieło ojca.
W 1963 roku ukazało się dwudzieste piąte wydanie greckiego Nowego Testamentu
w opracowaniou Erwina Nestlego i Kurta Alanda.
Dużym powodzeniem cieszy się również wydanie greckiego Nowego Testamentu
A. Merka, które ukazało się w 1933 roku3. Wydanie to jest rezultatem porównania dotychczasowych wydań krytycznych. A. Merk szczególnie liczył się z poglądami
i rezultatem badań H. von Sodena. Merk dołączył do swojego wydania tekstu greckiego
krytycznie opracowany przekład łaciński.
W 1966 roku K. Aland, M. Black, B.M. Metzger, A. Wikgren wydali na zlecenie międzynarodowych towarzystw biblijnych tekst grecki Nowego Testamentu z potrójnym
aparatem krytycznym4. W pierwszym zebrano lectiones variantes z uwzlędnieniem
dużej liczby nie wykorzystanych dotychczas papirusów, kodeksów majuskułowych
i minuskułowych oraz lekcjonarzy. Wydawcy dokonali również klasyfikacji tych tekstów
i przy pomocy wielkich liter alfabetu łacińskiego podali stopień ich względnej pewności.
Różnice w interpretacji podano w drugim aparacie krytycznym, w trzecim zaś miejsca
paralelne ze Starego i Nowego Testamentu.

1.6. Wybór literatury pomocniczej do studium Nowego Testamentu
1.6.1. Wydania tekstu greckiego
1.6.1.1. Wydania krytyczne
− Tischendorf C. von, Novum Testamentum Graece, ad antiquissimos testes denuo
recensiut... Editio octava major, I – 1868, II – 1872; III – 1894 (Prolegomena Gregory C.R.)
− Wescott B.F., Hort F.J.A., The New Testament in the Original Greek, I (1881)
21898, II – (1882) 21896
− Soden H. von, Die Schriften des Neuen Testaments, II (Tekst mit Apparat) 1913.

1 Rezultatywne,

gdyż są rezultatem wielkich krytycznych wydań.

2

Novum Testamentum Garce cum apparatu critico curavit.

3

Novum Testamentum Garce et Latine, 1933.

4 The

Greek New Testament, 1966.
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1.6.1.2. Wydania podręczne, rezultatywne
− Nestle Eb., Novum Testamentum Graece, 1898. Nowe opracowanie Nestle Er.,
131927, oraz Nestle Er., Aland K., 251963
− Vogels H.J., Novum Testamentum Graece, (1920) 41955

− Merk A., Novum Testemntum Graece et Latine, (1933) 91964

− Aland K., Black M., Metzger B.M., Wikgern A., The Greek New Testament, (1966)
21968
1.6.2. Synopsy

− Huck A., Litzmann H., Synopse der drei ersten Evangelien, 81931, 1950
10

− Benoît P., Boismard M.E., Synopse de quatre Évangiles en français I – 1965, II –
1966
− Aland K., Synopsis of the Four Gospels, Greek–English Edition of the Synopsis
Quattuor Evangeliorum with the Text of the Revised Standard Version, 1972
− Dąbrowski E., Synopsa łacińsko–polska czterech Ewangelii, 1955

−
−

Romaniuk K., Synopsa polska czterech Ewangelii, 1985
Wojciechowski M, Synopsa czterech ewangelii, 1997.

1.6.3. Konkordancje i statystyka
1.6.3.1. Konkordancje do tekstu greckiego
− Bruder C.H., TAMIEION ... sive Concordantiae omnium vocum Novi Testamenti
Graeci, (1842) 71913
− Schmoller A., Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament, (1896) 131963
− Moulton W.F., Geden A.S., Concordance of the Greek Testament According to the
Texts of Wescott and Hort, Tischendorf and the English Revisors, (1897) 41963
1.6.3.2. Konkordancje do przekładów polskich
− Konkordancja biblijna, 1939 (do Biblii gdańskiej).
− Romaniuk K., Konkordancja do Pisma Świętego Nowego Testamentu, 1985.
− Grela K., Konkordancja Nowego Testamentu, 1987.
− Flis J., Konkordancja do Biblii Tysiąclecia, 1991.
1.6.3.3. Statystyka
− Morgenthaler R., Statistik des neutestamentliche Wortschatzes, 1958.
− Morgenthaler R., Statistische Synopse, 1971
1.6.4. Gramatyki
− Winer G.B., Gramatik des neutestamentliche Sprachidioms, (1822), od 1894
w opracowaniu Schmiedela
− Blass F., Gramatik des neutestemntliche Griechisch (1896), od 1913 roku w opracowaniu Debrunner A., 171990
− Robertson A.T., A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical
Research, (1914) 41923
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− Zerwick M., Graecitas Biblica, 21949

− Golias M., Wstępna nauka języka greckiego, 61958
− Niemirska–Pleszczyńska J., vIdou o` bßnqrwpoj, 1960
− Nowicki P., Greczyzna biblijna, 1967
− Rosłon J.W.L., Gramatyka języka greckiego, 1990
− Korus A., Korus K., Hellenike glota. Podręcznik do nauki języka greckiego, 1994
1.6.5. Słowniki i leksykony
− Bauer W., Griechisch–Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristilichen Literatur, 51958
− Bibeltheologisches Wörterbuch,. red. Bauer J.B., (1958) 51975

− Biblisches Reallexikon, red. Geling K., 21977

− Biblisch–historisches Handwörterbuch, I–IV, red. Reicke B., Rost L., 1962–1979
− Bosak P.Cz., Słownik–konkordancja osób Nowego Testamentu, 1991
− Calwer Bibellexikon, red. Schlatter Th., (1893) 51959
− Cheyne T.K., Blach J.S., Encyclopeadia Biblica, 1899–1903

− Ebeling H., Griechisch–Deutsch Wörterbuch zum Neuen Testamente, 31929
− Langkammer H., Słownik biblijny, 31989
− Léon–Dufour X., Słownik Nowego Testamentu (tłum. K. Romaniuk), 1981
− Lurket M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, 1989
− McKenzie J.L, Dictionary of the Bible, 1965
− Podręczna Encyklopedia Biblijna, I–II, red. Dąbrowski E., 1961
− Romaniuk K., Mały słownik metaforyczno–egzegetyczny Nowego Testamentu,
1990
− Schmirliz S.Ch., Eger Th., Griechisch–Deutsches Wörterbuch zum Neuen Testament, 51893
− Słownik grecko–polski, I–IV, red. Abramowiczówna Z., 1958–1965
− Słownik Teologii Biblijnej, red., Léon–Dufour X., (tłum. K. Romaniuk), 1985
− Theologisches Begrifslexikon zum Neuen Testament, I–III, red. Coenen L., Beyreuther E., Bietenhard H., 31972
− Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, I–IX, red. Kittel G., Friedrich G.,
1933–1973
− Węclewski Z., Słownik grecko–polski, 1905

− Zorell F., Lexicon Graecum Novi Testamenti, (1911) 31961
1.6.6. Komentarze
− Cambridge Greek Testament Commentary, 1957 –
− Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament, 1969 –
− Hand-Commentar zum Neuen Testament, red. Holtzmann H.J., 1889 –
− Handbuch zum Neuen Testament, red. Litzmann H., 1906 –
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− Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, red. Wikenhauser A.,
Vögtle A., 1953 –
− Kommentar zum Neuen Testament, red. Zahn Th, 1903 –
− Kritisch-exegetisches Kommentar über das Neue Testament, red. Meyer H.A.W.,
1832 –
− The Moffatt New Testament Commentary, 1928 –
− Das Neue Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk, red. Atlhaus P., Behm J.,
Friedruch G., 1932 –
− Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, red. Grässer E.,
Kartelge K., 1978
− Pismo Święte Nowego Testamentu, red. Dąbrowski E., Gryglewicz F., 1959–1979
− Regensburger Neues Testament, red. Wikenhauser A., Kuss O., 1938 –
− La Sainte Bible traduite en français sous la direction de ľ École Biblique de Jérusalem, 1948 –
− Theologischer Hadkommentar zum Neuen Testament, 7 tomów 1928–1939, od
1957 red. Fascher E.
− Schlatter A., Erläuterungen zum Neuen Testament, (1887 –) 41928
− Die Schriften des Neuen Testaments, red. Weiß J., 1906 –
− Strack H.L., Bilerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, 1922–1961
− Tyndale New Testament Commentary 1956 –
− Wuppertaler Studienbibel, red. Rienecker F., Boor W. de
− Züricher Biblelkommentare, red. Schmid H.H., Schutz S., 1973 –
− Nowy Komentarz Biblijny, 2005.
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2. Ogólne wprowadzenie do ewangelii
2.1. Znaczenie słowa ewangelia
Słowo ewangelia wywodzi się z języka greckiego. U Homera i Plutarcha oznaczało
ono dar lub nagrodę za przyniesioną dobrą nowinę. Nieco później słowo ewangelia
stało się terminem technicznym na określenie dobrej nowiny. Zazwyczaj była to wieść o
zwycięstwie floty lub żołnierzy na polu bitwy. Słowo ewangelia należało więc do słownictwa świeckiego. W liczbie mnogiej przybrało znaczenie sakralne i było używane jako
nazwa ofiary składanej bogom za otrzymaną dobrą nowinę.
W czasach grecko-rzymskich słowo to. euvaggelion funkcjonowało w kulcie cesarzy.
Dobrą nowiną było np. wstąpienie na tron cesarza. Znany jest tekst z 9. roku przed
Chrystusem, pochodzący z Priene w Azji Mniejszej, w którym dzień narodzin cesarza
Augusta, czczonego jako boga, jest nazwany początkiem ewangelii dla świata.
W Septuagincie spotykamy się ze słowem ewangelia w formie rzeczownikowej i czasownikowej. W formie rzeczownikowej występuje w liczbie mnogiej i posiada treść
świecką. W 2 Sm 4,10 oznacza zapłatę za przyniesioną nowinę, a w 2 Sm 18,20.22.25
oraz w 2 Krl 7,9 samą dobrą nowinę. Czasownik euvagge,lzomai jest ekwiwalentem hebrajskiego słowa rcb (przynosić dobrą nowinę). U Deutero-Izajasza oraz Trito-Izajasza
oznacza ono zwiastowanie dobrej nowiny, której treścią jest nadchodzące, eschatologiczne zbawienie, przygotowane przez Jahwe dla ludu izraelskiego (Iz 40,9; 52,7; 1,10).
W Księdze Izajasza 52,7 zwiastun ogłaszający Syjonowi dobrą nowinę jest nazwany
ewangelistą (euvaggelisth,j). W pismach żydowskich z czasów Pana Jezusa słowo ewangelia ma takie samo znaczenie jak w czasach Deutero-Izajasza (Ps Sal 11,2; por. Str. Bill.
III,86,9c).
Z Ewangelii kanonicznych wynika, że Jezus posługiwał się aramejskim ekwiwalentem słowa ewangelia. W Kafarnaum w synagodze wziął Jezus do ręki zwój
z proroctwem Izajasza i przeczytał z niego słowa: „Duch Pański nade mną (...), abym
zwiastował ubogim dobrą nowinę (euvaggeli,saqai ptwcoi/j, <y]Wn*u^ rC@bl
^ =), posłał mnie,
abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił
na wolność” (Łk 4,18; por. Iz 61,1). Po odłożeniu zwoju Jezus powiedział: „Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych” (Łk 4,21).
Na pytanie uczniów Jana Chrzciciela: „Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też
mamy oczekiwać innego?”, Jezus odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie: Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia”
(Mt 11,3–5; par. Łk 7,20.22; por. Iz 35,5; 61,1). Jezus z Nazaretu rozumiał swoje posłannictwo i działalność jako spełnienie prorockiej zapowiedzi o nadejściu czasu ostatecznego, w którym Bóg zbawi Izraela. Słowa Jezusa były radosną wieścią, ewangelią
zbawienia, znakiem spełnienia obietnicy Bożej.
W gronie uczniów Pańskich, po wydarzeniach paschalnych, zorientowano się, że
życie i działalność Jezusa miały charakter zbawczy, przeto nie tylko słowa Jezusa były
radosną nowiną o zbawieniu, ale ewangelią było również Jego życie. W zwiastowaniu
apostolskiego Kościoła Dobrą Nowiną było Jezusowe zwiastowanie o Królestwie Bożym
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oraz sam Jezus, Jego Osoba i zbawcze dzieło. Zrozumiałe jest więc częste występowanie
w Nowym Testamencie słowa ewangelia: w formie rzeczownikowej 76 razy, w formie
czasownikowej 54 razy. W Nowym Testamencie występuje także słowo ewangelista (Dz
21,8; Ef 4,11; 2 Tm 4,5).
Uczniowie Pańscy, wierni nakazowi Mistrza, szli i zwiastowali Dobrą Nowinę o swoim Panu (Dz 5,42; 8,35; 11,20; 13,32; 17,18). Treścią ich zwiastowania była Osoba samego ich Mistrza, który według ciała był potomkiem Dawida, przyobiecanym Chrystusem,
a według uświęcenia swego Ducha Synem Bożym. Godność Jego jako Bożego Syna została objawiona przez zmartwychwstanie i zwycięstwo nad śmiercią (por. Rz 1, 3.4). W
zwiastowaniu apostolskim ewangelią było również zbawcze dzieło Jezusa, a więc Jego
krzyżowa śmierć i chwalebne zmartwychwstanie. Apostoł Paweł pisał do wyznawców
Jezusa w Koryncie: „Przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem (...). Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za
grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism” (1 Kor 15,1.3.4).
Autor drugiej Ewangelii kanonicznej zatytułował swoją księgę: „Początek ewangelii
o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym” (Mk 1,1). Marek opisuje głównie działalność Jezusa
z Nazaretu. Z upodobaniem pisze o cudach, jakie czynił Jezus. Według ewangelisty
Marka świadczą one o Synostwie Bożym Jezusa. Marek, używając słowa ewangelia,
z całą pewnością rozumie je jako życie i zwiastowanie Jezusa. Umieszczając to słowo w
tytule, daje podstawę do poszerzenia jego treści. Dlatego niebawem księga opisująca
życie Jezusa zostanie nazwana ewangelią.
Według apostoła Pawła ze zwiastowaną ewangelią o ukrzyżowanym Chrystusie związana jest zbawcza moc. Wielki Apostoł Narodów odczuwał wewnętrzny przymus oraz
potrzebę jej zwiastowania (1 Kor 9,16). Nie wstydził się ewangelii Chrystusowej, jest
bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu (Rz 1,16). Wierzący może być przez nią zbawiony,
jeśli ją zachowuje w formie, kształcie i postaci, w jakiej przez apostoła Pawła była głoszona ( 1 Kor 15,1.2; por. Ga 1,8).
Warto również zaznaczyć, że apostoł Paweł posługiwał się wyłącznie słowem ewangelia w liczbie pojedynczej (to. euvagge,lion). Wydaje się, że czynił to świadomie, ze względów apologetycznych. Pośród wielu głoszonych nowin wyłącznie jedna zasługuje na
miano ewangelii. Jest to Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie, wcielonym Synu Bożym,
Jego krzyżowej śmierci i zmartwychwstaniu. Jedynie Jezus jest Panem, przeto tylko
zwiastowanie o Jego zbawczym czynie jest Ewangelią1.
Zapoczątkowany w Nowym Testamencie proces pogłębiania i poszerzania treści
słowa ewangelia postępował nadal w czasach poapostolskich. Początkowo było ono
używane wyłącznie w liczbie pojedynczej. W pierwszej połowie II wieku w piśmiennictwie chrześcijańskim pojawiło się w liczbie mnogiej i oznaczało księgę opisującą życie
Jezusa. Justyn Męczennik mówił o pamiętnikach apostołów, ewangeliach, cytujących
słowa i opisujących czyny Jezusa. Zachowały się również komentarze Ireneusza, które
świadczą, że pisma cytujące słowa i opisujące czyny Jezusa nazywają się ewangeliami.
1 G. Friedrich, VEuaggelivzomai, TWNT II, 705nn; P. Stuhlmacher, Das paulinische Ewangelium. Vorgeschichte, 1969.
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Słowo ewangelia nie oznaczało już odtąd wyłącznie Dobrej Nowiny, zbawiennej wieści
o Jezusie Chrystusie, lecz także księgę, której treścią jest Dobra Nowina o zbawieniu
w Jezusie Chrystusie. W II wieku słowo ewangelia posiadało już wielorakie znaczenie.
Oznaczało radosną wieść Jezusa o zbawieniu, zwiastowanie Kościoła o Jezusie i dokonanym w Nim odkupieniu ludzkości, a także księgę biblijną, w której zostały opisane
czyny Jezusa. Przez nazwanie ewangelią księgi mówiącej o czynach Jezusa wskazano na
łączność i zależność jej treści ze zwiastowaniem Jezusa.
W czasach ojców Kościoła zaopatrzono ewangelie w tytuły: „Ewangelia według Mateusza”, „Ewangelia według Marka”, „Ewangelia według Łukasza” i „Ewangelia według
Jana”. Autorów poszczególnych ewangelii poczęto nazywać ewangelistami. Słowo
ewangelista nabrało więc również nowej treści.

2.2. Jedna ewangelia w poczwórnym kształcie
W starożytnym Kościele chrześcijańskim czytano i wykładano podczas nabożeństw
fragmenty ewangelii, które — jak świadczy Justyn Męczennik — zostały napisane przez
apostołów i ich uczniów. W tzw. Kanonie Muratoriego za kanoniczne są uznawane
tylko cztery ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, chociaż znano ich wówczas
więcej. Ewangelie, które nie weszły do kanonu Nowego Testamentu, nazywano ewangeliami apokryficznymi. Ireneusz, świadek wschodniej i zachodniej tradycji chrześcijańskiej, pisał, że w całym Kościele, nawet wśród heretyków, powagą i autorytetem cieszą
się tylko cztery Ewangelie (Adv. haer. III, 11,8.9). Ireneusz nazwał je czterema filarami
Kościoła, rozszerzającego się na cztery krańce ziemi. Te cztery ewangelie są jednak postacią, formą jednej ewangelii (tetra,morfon to. euvage,lion = czteropostaciowa ewangelia).
Ojcowie Kościoła usiłowali odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Kościół powołuje się
tylko na cztery ewangelie. Cyprian, biskup Kartaginy, przyrównał je do czterech rzek
raju wypływających z jednego źródła. Hieronim przyrównał je do czterech rogów skrzyni przymierza, Augustyn zaś do statera, czyli czterech drachm znalezionych przez Piotra
w paszczy ryby (por. Mt 17,27). Augustyn jednak uważał, że lepiej mówić o jednej ewangelii niż o czterech (In Ju. tr. 36,1). Podobnego zdania byli inni pisarze chrześcijańscy.
Od czasów ojców Kościoła przyjęło się przedstawiać ewangelistów pod postacią czterech symboli z Księgi Ezechiela (1,1) oraz Apokalipsy św. Jana (4,6). Postać człowieka
symbolizuje ewangelistę Mateusza. Symbolem Marka jest lew. Łukasza symbolizuje
cielec, Jana zaś orzeł. Hieronim tłumaczył te symbole następująco: „Dowodem na to, że
cztery ewangelie dawno zostały przepowiedziane, jest Księga Ezechiela, gdzie pierwsze
widzenie tak jest opisane: A w pośrodku jakby podobieństwo czterech zwierząt; a twarze
ich: oblicze człowieka i oblicze lwa, i oblicze cielca, i oblicze orła. Pierwsze oblicze człowieka znaczy Mateusza, który począł pisać jakby o człowieku: Księga rodzaju Jezusa
Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Drugie Marka, który daje słyszeć
głos lwa na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, czyńcie proste ścieżki jego. Trzecie (oblicze)
cielca, zapowiada ewangelistę Łukasza, który rozpoczął od kapłana Zachariasza. Czwarte, Jana ewangelisty, który przybrawszy skrzydła orła i wznosząc się na wyżyny, mówi o
Słowie Bożym” (Exposit. in Lc., prol.). Symbolika ta przyjęła się w Kościele, chociaż
znacznie wcześniej Ireneusz powiązał symbol orła z ewangelistą Markiem, symbol lwa
zaś z ewangelistą Janem (Adv. haer. III. 11,8).
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W Kościele chrześcijańskim za autorytatywne dla wiary i nauki przyjęto cztery
ewangelie. Jednakże Jezus zwiastował tylko jedną ewangelię o zbawieniu darowanym
przez Boga. Mówiono więc o jednej ewangelii w poczwórnej postaci (Ireneusz, Adv.
haer. IV, 20,6). Orygenes głosił: „chociaż została napisana przez czterech, to jednak jest
jedna ewangelia” (In. Jo. 5,7). Związek między tą jedną ewangelią zwiastowaną przez
Jezusa a czterema księgami opisującymi czyny Jezusa starano się także przedstawić
przy pomocy partykuły „kata,,” (według) umieszczanej w tytułach do poszczególnych
ewangelii (np. Kata. Maqqai/on). Partykuła katav wskazuje na przyczynę, a więc autora
ewangelii, a nie na różnice między poszczególnymi ewangeliami jako dziełami literackimi. Istnieje jedna ewangelia w poczwórnej relacji i formie.

2.3. Zarys genezy ewangelii synoptycznych
2.3.1. Ewangelia przed ewangeliami
Po zmartwychwstaniu Jezusa świadkami i nosicielami tradycji o działalności Jezusa
i zwiastowaniu nadchodzącego Królestwia Bożego byli uczniowie, przez Niego wybrani i
powołani. Ewangelia, Dobra Nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, żyła w sercach
tych, których Chrystus posłał, aby szli i „czynili uczniami wszystkie narody” (Mt 28,
19). Początkowo nie było potrzeby spisywania czynów i mów Jezusa. Ewangelia znajdowała się w żywym słowie, zwiastowanym przez uczniów Pańskich. Dopiero u kresu życia
naocznych świadków, w chwili objęcia steru dzieła ewangelizacji świata przez ich
uczniów, należało spisywać świadectwa o Jezusie, utrwalać na papierze żywą tradycję
o nauczaniu i działalności Proroka z Galilei, który przez zmartwychwstanie objawił
w pełni swoją godność Syna Bożego. Pewne próby poczyniono znacznie wcześniej, lecz
— jak się wydaje — uczniowie apostołów Pańskich uważali je za niewystarczające (por.
Łk 1,1nn).
W czasie od zmartwychwstania Jezusa do napisania pierwszej ewangelii kształtowała
się tradycja o Jezusie i Jego działalności. Wpływ na formowanie się tej tradycji miało, w
pewnym stopniu, środowisko, a głównie metody przekazywania i zapamiętywania
prawd wiary i życia wypracowane przez uczonych w Piśmie w szkołach żydowskich. W
tym okresie interesowano się tradycją ewangeliczną z pobudek religijnych. Niewielkie
było zainteresowanie biografią ukrzyżowanego Proroka z Galilei. Zapamiętywano to, co
Jezus nauczał, i w licznych opowiadaniach o Nim powtarzano wciąż na nowo jego nauki, nie tyle interesując się zawartymi w nich szczegółami, co duchem przekazywanej
tradycji. Stawiano pytanie o znaczenie Osoby Jezusa, Jego słów i czynów dla życia oraz
zbawienia Jego wyznawców1.
Tradycji o Jezusie Chrystusie w czterech ewangeliach nie przekazywali jacyś prostaczkowie, mający mgliste wyobrażenie o Proroku z Nazaretu, omamieni i zwiedzeni
przez propagandę uczniów Jezusa. Jezus i Jego uczniowie tworzyli konkretną wspólnotę, podobną do funkcjonujących w tamtych czasach społeczności uczniów skupiających
się wokół wielkich nauczycieli zakonu, z tym że więź łącząca Jezusa z uczniami znacznie
wykraczała poza tradycyjne ramy szkół żydowskich. To Jezus wybrał sobie uczniów, a
1 Na temat historii badań nad ustną tradycją zob. W. Schmithals, Einleitung in die drei ersten
Evangelien, 1985, 246-318.
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nie uczniowie Jezusa za swojego nauczyciela. Czyli odwrotnie niż to było przyjęte w
judaizmie (Mk 3,13; J 15,16). Uczniowie zostali przez Jezusa przygotowani do dzieła
ewangelizacji. Jezus i Jego uczniowie nie byli li tylko epizodem w historii judaizmu, lecz
żywą tkanką, zaczynem prawdziwego Izraela. Oczywistą jest rzeczą, że Jezus, nauczając
swych uczniów i przygotowując ich do przyszłej pracy w szerzeniu Ewangelii, posługiwał
się sposobami i środkami komunikacji stosowanymi w szkołach rabinów żydowskich1.
Skupiona wokół apostołów społeczność popaschalna była świadoma swojej wiary i
ustawicznie poszukiwała jej źródeł i podstaw. Zdecydowanie stała na straży żywej tradycji o Jezusie (por. Dz 1, 21.22). Podstawą tradycji ustnej, a tym samym również spisanej,
jest nauczanie Jezusa. Treść nauczania przekazywano w różnej formie i kształcie, w
zależności od słuchaczy, do których było ono skierowane.
W Jezusie z Nazaretu widziano proroka (Mt 21,11.46; 24,19). Przekonanie to nie było
bezpodstawne. Wyrosło ono z obserwacji zarówno zachowań Jezusa, jak również refleksji nad Jego zwiastowaniem. Wiele słów Jezusa pod względem treści i formy przypomina zwiastowanie proroków Starego Testamentu. Jednak wystąpienia Jezusa różniły się
zasadniczo od wystąpień starotestamentowych proroków. Amos, Izajasz, Jeremiasz i
inni prorocy, których znamy z kart ksiąg Starego Przymierza, występowali w imieniu
Boga Jahwe. Posiadali oni Słowo Pana i tym Słowem się legitymowali. Jezus natomiast
mówił w swoim własnym imieniu, z mocy autorytetu, który posiadał z racji Synostwa
Bożego. Do słów Jezusa, przypominających pod względem formy wyrocznie Jahwe,
wypowiadane przez proroków Starego Przymierza, należą np. słowa: „Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo” (Łk 12, 32),
lub: „Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Powiadam wam bowiem, iż
wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i słyszeć, co wy
słyszycie, a nie usłyszeli” (Łk 10,23.24; por. Mt 13,16.17). Powyższe słowa Jezusa oraz
podobne im pod względem formy pochodzą z tzw. źródła Q, a więc należą do bardzo
starej tradycji o nauczaniu Jezusa. Wiele wypowiedzi Jezusa, które pod względem formy przypominają prorockie wyrocznie Starego Testamentu, być może uległo deformacji
w trakcie przystosowywania ich do sytuacji i potrzeb prazboru. Nie ulega jednak wątpliwości, że Jezus często posługiwał się tą formą przekazu, właściwą dla profetyzmu
izraelskiego.
Jezus ubierał swoje myśli w krótkie zdania, przez które wyrażał swoją wolę, absolutnie obowiązującą. Jego wypowiedzi przypominają formuły starotestamentowego prawa,
czasem formuły tak zwanych norm prawa apodyktycznego (por. np. Mt 7,6), innym
razem formuły kazuistyczne (por. np. Mk 10,11n).
Jezus korzystał również ze zdobyczy izraelskiej tradycji sapiencjalnej. Również wiele
wypowiedzi Jezusa przypomina pod względem formy i treści sentencje znajdujące się w
tzw. „literaturze mądrościowej” Starego Testamentu i judaizmu (np. Mt 6,34; 13,57; Mk
6,4; Łk 4,24; 6,45). Formę wywodzącą się z izraelskiej tradycji „mądrościowej”, posiadają również Jezusowe przypowieści. Występujące w Nowym Testamencie słowo parabolhv (przypowieść), w greckiej Biblii Starego Testamentu (LXX) jest odpowiednikiem

1 R. Riesenfelt, The Gospel Yradition and its Beginnings. A Study in the Limits of „Formgeschichte”, 1957; B. Gerhardsson, Die Anfange der Evangelientradition, 1977.
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słowa lvm, które może oznaczać: porównanie, zagadka (3 Mż 23,7), przysłowie (1 Sm
10,12), alegoria (Ez 24,3–14), szydercza wypowiedź (Iz 14,4).
Tradycja ewangeliczna przekazała nam wiele przypowieści Jezusa, które jednak różnią się pod względem formy i treści od znanych nam z kart Starego Testamentu i tych,
którymi posługiwali się uczeni w Piśmie. Przypowieści Jezusa są zazwyczaj bardziej
rozwinięte i przekazują słuchaczom prawdy i tajemnice Królestwa Bożego. Jezus, posługując się obrazami i przykładami z codziennego życia, zwiastował ewangelię o nadchodzącym Królestwie Bożym oraz nauczał, jak winni postępować ci, do których przyszło Królestwo Boże. Przypowieści w takim kształcie, w jakim je znamy z ewangelii,
zostały w większej części opracowane przez pierwotny Kościół i ewangelistów. U ich
podstawy oczywiście znajdują się przypowieści Jezusa. Sytuacja młodego Kościoła
chrześcijańskiego różniła się od sytuacji słuchaczy Jezusa. Jeśli przypowieści Jezusa
miały trafiać do członków popaschalnego zboru pierwszych chrzześciajn, należało dokonać pewnej adaptacji. Posiadają one podwójny kontekst (Sitz im Leben), nie zawsze
dla nas wyraźny i czytelny.
Analiza spisanej tradycji ewangelicznej wykazuje, że tak zwanej sprawy Jezusa nie
da się oddzielić od Jego Osoby i godności. Gesty i słowa Jezusa wykazują, że wysuwał
On, jak nikt dotąd, nadzwyczajne roszczenia, które w pełni stały się zrozumiałe dopiero
po Jego zmartwychwstaniu. Jezus był prorokiem, jednakże przewyższał pod każdym
względem proroków Starego Testamentu. Nazywano Go nauczycielem, ale nie nauczał
jak uczeni w Piśmie, lecz „jako posiadający moc z góry” (por. Mk 1,22 i paral.). Nauczanie Jego miało szczególny charakter, gdyż swoją godnością, której był zawsze świadomy, przewyższał proroków i nauczycieli w Izraelu.
Wśród wypowiedzi Jezusa znajdują się takie, które świadczą o roszczeniach Jezusa
do godności, dopiero później przez pierwszy Kościół Boży opisanych przy pomocy tytułów: Chrystus, Syn Boży, Pan itp. W tych wypowiedziach Jezus zwraca uwagę na swój
autorytet i wskazuje na swoje posłannictwo szczególnego rodzaju. Zazwyczaj używa
czasownika h^lqon (przyszedł) (np. Mt 10,34). Często zaimek osobowy „ja” zastąpiony
jest w nich tytułem Syn Człowieczy (Mt 26,45; Łk 7,33n; 19,20). „Syn Człowieczy nie
przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu” (Mt 20,
28).
Formuły epifanijne rozpoczynające się od słów: e*gwv ei*mi (Ja jestem), także z niezwykłą ekspresją wskazują na roszczenia Jezusa do godności, których dotychczas nikt nie
miał prawa sobie przypisywać. Mowy Jezusa z epifanijnymi formułami wywoływały
wzburzenie wśród Żydów, ponieważ porównywali je ze starotestamentowymi wypowiedziami, w których Jahwe przedstawia się jako Ten, który „jest”. Na pewno są one autentyczne. W Ewangelii św. Jana pod wpływem teologicznych założeń jej autora uległy
jednak dużej modyfikacji.
W pierwotnym Kościele po zmartwychwstaniu Jezusa zbierano skrzętnie mowy Nauczyciela z Galilei. Zazwyczaj były to krótkie wypowiedzi, jak gdyby odrębne jednostki
literackie. Współczesna krytyka nazywa je logiami. Uczeni ze szkoły form historycznych
(Formgeschichtliche Schule), badający logia Jezusa, starali się bliżej określić i opisać
sytuację, w jakiej poszczególne logia zostały wypowiedziane (Sitz im Leben). Stwierdzono, że ich istnienia nie da się wytłumaczyć li tylko funkcjonowaniem jakiejś społeczno-
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ści ludzkiej, zjednoczonej wokół pewnych idei. Musiał działać i nauczać konkretny człowiek, nauczyciel, a więc Jezus, i posługiwać się technikami, dzięki którym uczeń z łatwością mógł przyswoić sobie i zapamiętać przekazywane nauki i prawdy.
W pierwotnym Kościele wypowiedzi Jezusa zbierano i łączono z sobą, tworząc większe jednostki literackie i wyznaczając im konkretną rolę. Bogate życie religijno–
liturgiczne pierwszych wyznawców Jezusa Chrystusa czerpało natchnienie z przekazanej tradycji o Jezusie i o Jego szczególnego rodzaju społeczności z Bogiem. Zazwyczaj
najwierniej tradycja jest przekazywana w kulcie, w liturgicznych formułach wyrażających treść wiary. Analiza ewangelii wykazuje, że wiele perykop ewangelicznych zostało
ukształtowanych pod wpływem kultu. Najlepszym przykładem są słowa ustanowienia
Wieczerzy Pańskiej (Mt 26,26–28; Mk 14,22–24; Łk 22,19.20). Obecna ich forma powstała pod wpływm życia liturgicznego w prazborze jerozolimskim oraz w zborze antiocheńskim1.
W pierwotnym chrześcijaństwie nie tylko interesowano się słowami Jezusa. Pierwsi
Jego wyznawcy pragnęli poznać również czyny swojego Pana i Nauczyciela. Czyny i gesty Jezusa nie były bez znaczenia dla wiary.
Niewątpliwie największy wpływ na kształtowanie się tradycji ewangelicznej miało życie
religijno–społeczne pierwszych wyznawców Jezusa. Wyodrębnienie się młodego Kościoła chrześcijańskiego z Synagogi stwarzało również problemy w łonie samego zboru
Jezusa. Dotychczas życie wyznawców Nauczyciela z Galilei, wywodzących się z judaizmu, regulował Zakon i przepisy religijne komentowane w szkołach prowadzonych
przez uczonych w Piśmie. Pytano: czy i w jakim stopniu obowiązują uczniów Jezusa
żydowskie przepisy i zasady życia z Bogiem i bliźnimi? Do Kościoła byli przyjmowani
ludzie z różnych warstw społecznych, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy. Jak powinno
się więc kształtować i rozwijać życie tej zróżnicowanej pod wieloma względami społeczności? Instynktownie wyczuwano, że normą życia dla wyznawców Chrystusa nie może
być wyłącznie starotestamentowe prawo, lecz przede wszystkim sam Chrystus, Jego
słowa i postępowanie. Przy formułowaniu odpowiedzi na konkretne pytania posługiwano się logiami Jezusa, które miały związek z interesującym chrześcijan problemem
etycznym lub społecznym. Jednakże sytuacja zboru nie pokrywała się z sytuacją słuchaczy Jezusa, przeto bardzo często nadawano wypowiedziom Jezusa taki wydźwięk, by
najprościej i możliwie jednoznacznie odpowiadały na zadane pytania i rozwiązywały
problemy społeczno-religijne.
Z chwilą nawrócenia pierwszych pogan młody Kościół chrześcijański stanął wobec
nowych zadań. Musiał rozstrzygnąć problem poganochrześcijan, wyznawców Chrystusa
nawróconych z pogaństwa, określając ich pozycję wobec przepisów prawa. Rozwiązywanie tej kwestii pozostawiło swój ślad w tworzącej się tradycji ewangelicznej.
Wyznawcy Jezusa, w szczególności ci, którzy pracowali na niwie misyjnej, napotykali
na bardzo silny opór ze strony Żydów, przede wszystkim uczonych w Piśmie. Od samego początku Żydzi odmawiali Jezusowi godności mesjańskiej, a zwiastowanie zbawczej
mocy krzyża było dla nich zgorszeniem (1 Kor 1,23). Nie wierzyli również
w zmartwychwstanie Jezusa. W łonie chrześcijańskiej wspólnoty szukano więc argu1 J.

Jeremias, Die Abendmahlsworte Jesu, 1935.
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mentów na poparcie prawdziwości wiary i nauki głoszonej przez uczniów Pańskich
i kontrargumentów na głoszone przez Żydów oskarżenia i pomówienia. Często sięgano
po argumenty z Pisma Świętego Starego Testamentu (Mt 2,15.17.23; 4,14 itp., por. 1 Kor
15,3.4). Potrzeba uprawiania apologetyki również miała wpływ na kształtowanie się
tradycji ewangelicznej.
W celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty wyznawców Jezusa Chrystusa, potrzeb liturgicznych, apologetycznych, kościelno–społecznych, po przypomnieniu sobie odpowiednich wypowiedzi Mistrza często wyrywano je z właściwego dla nich kontekstu historycznego i by lepiej i trafniej przemawiały, odpowiadały na żywotne pytania tudzież
rozwiązywały problemy nurtujące zbory, tworzono dla słów Chrystusa Pana nowe ramy.
Pierwotne ich Sitz im Leben zastępowano sytuacją zboru. Nikt się tym zbytnio nie
przejmował, ponieważ nie było ważne, kiedy i gdzie Jezus wypowiedział te lub inne słowa, ale jakie one mają znaczenie dla życia Kościoła i jego członków w nowej sytuacji. W
chrześcijańskich Kościołach ciągle na nowo dokonywano reinterpretacji nauki i zwiastowania Jezusa o Królestwie Bożym.
Logia Jezusa zbierano i gromadzono. Zestawiano je według potrzeb w grupy tematyczne. Powstawały zbiory służące życiu liturgicznemu, celom katechetycznym i misyjnym. Z biegiem czasu starano się również wtłoczyć je w ramy historyczne i geograficzne.
Często nie pamiętano, jakie były ich pierwotne konteksty, dlatego wskazywano na najbardziej prawdopodobne. Życie Jezusa przedstawiano według pewnego kształtującego
się schematu. Jak widać z Dziejów apostolskich (1,22), bardzo wcześnie w nauczaniu i
zwiastowaniu posługiwano się prostym planem, który zawierał najważniejsze wydarzenia mające dla wiary doniosłe znaczenie (chrzest, śmierć, zmartwychwstanie). Nieco
później ten schemat rozwinięto i przedstawiał się on następująco: chrzest Jezusa, działalność Jezusa w Galilei, podróż do Jerozolimy, działalność Jezusa w Jerozolimie,
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Takim planem posłużył się Marek przy pisaniu swojej ewangelii, a za nim pozostali ewangeliści synoptyczni.
Istnienie czterech ewangelii świadczy niezbicie, że po fazie ustnego przekazywania
tradycji ewangelicznej o Jezusie i Jego nauczaniu, nastąpiła faza utrwalania jej na piśmie. Badaniem tej ostatniej zajęli się bibliści posługujący się metodą historii redakcji
(Redaktionsgeschichtliche Methode). Utrwalenie na piśmie dotychczasowej tradycji
ewangelicznej zapewniało dalsze wierne przekazywanie tej tradycji, żyli bowiem wówczas już tylko ostatni naoczni świadkowie wydarzeń i poręczyciele jej autentyczności.
Ewangeliści nie byli jedynie zbieraczami logiów czy bezmyślnymi kompilatorami.
Przeciwnie, byli świadomymi redaktorami, literatami, a przede wszystkim teologami.
Każdy posiadał własną wizję Jezusa. Przez odpowiedni dobór materiału oraz jego interpretację starali się przedstawić słowny obraz Mistrza z Nazaretu. Wpływ na dobór materiału ewangelicznego miały również w pewnym stopniu te społeczności, dla których
Ewangelie były przeznaczone. Ewangeliści starali się zaspokajać zapotrzebowania zborów, którym służyli. Dzięki temu powstały oryginalne dzieła o odrębnym charakterze,
chociaż składały świadectwo tylko o jednej Osobie, Jezusie z Nazaretu.
Trzej pierwsi ewangeliści skorzystali z istniejącego już schematu, przy pomocy którego przedstawiano w katechezie prazboru życie i działalność Jezusa. Schemat ten został rozszerzony przez pierwszego i trzeciego ewangelistę o historię narodzenia i dzie-
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ciństwa Jezusa. Żydzi, odmawiając godności mesjańskiej Jezusowi, przypominali, że
Mesjasz powinien narodzić się w Betlejem i pochodzić z rodu króla Dawida. Kontrowersja między Kościołem a Synagogą wymagała zajęcia się historią narodzenia Jezusa.
Ewangeliści nie zamierzali pisać historii Jezusa. Na biografię Jezusa z Nazaretu nie
zgłaszano zapotrzebowania. Nie istniało również wówczas to, co współcześnie nazywamy historią. Zainteresowanie Osobą Jezusa miało charakter religijny a nie historyczny.
Zamiarem ewangelistów było utrwalenie na piśmie Dobrej Nowiny o Jezusie, o zmartwychwstałym Panu i Chrystusie. Dzieła, które wyszły spod pióra ewangelistów, posiadają charakter wyjątkowy. Pod względem literackim nie przypominają właściwie żadnego utworu z tamtych czasów. Jedyną możliwą do przyjęcia nazwą dla rodzaju literackiego ich dzieł jest nazwa zawarta w słowie ewangelia. Wskazuje ono zasadniczą treść, jak
również determinuje charakter utworów. Jako dzieła literackie, powstałe w określonych
warunkach, czasie i dla określonego celu, Ewangelie podlegają krytycznemu badaniu
przy pomocy metod, które obowiązują w nauce zajmującej się każdym rodzajem literatury. Natomiast jako dzieła o charakterze religijnym podlegają badaniom teologicznym.
Badania te były prowadzone przez różne szkoły, które dzięki wysiłkom swych uczonych
doprowadziły do wyjaśnienia genezy oraz istotnej treści Ewangelii.

2.3.2. Problem synoptyczny
Lektura trzech pierwszych ewangelii kanonicznych (Mt, Mk, Łk) wskazuje na duże
między nimi podobieństwa. Obserwuje się je nie tylko w treści, gdyż to podobieństwo
jest oczywiste ze względu na wspólny temat, lecz także w budowie, kompozycji, a nawet
w słownictwie i składni. Wspólny dla Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza jest schemat, według którego trzej ewangeliści przedstawili zgromadzony przez siebie materiał o
Jezusie i o Jego nauczaniu. Wspólna dla tych ewangelii jest również chronologia, różniąca się od chronologii życia Jezusa przedstawionej w Ewangelii według św. Jana.
Trzej pierwsi ewangeliści ograniczyli działalność Jezusa do jednego roku, natomiast
według czwartego ewangelisty Jezus działał i nauczał około trzech lat. W trzech pierwszych ewangeliach wspólna jest również kolejność wypowiedzi i wygłoszonych mów,
która jednak nie dowodzi historycznej wierności, gdyż krytyczna analiza wykazała
sztuczne powiązanie z sobą opisów poszczególnych zdarzeń w życiu Jezusa. Pewna liczba większych i mniejszych perykop wykazuje podobieństwo pod względem formy, stylu i
słownictwa. Jeśli tekst pierwszych trzech Ewangelii w kanonie Nowego Testamentu
napiszemy w trzech kolumnach, wtedy z łatwością Ewangelię Mateusza, Marka i Łukasza możemy czytać jednocześnie. Dlatego zostały one nazwane ewangeliami synoptycznymi. Po raz pierwszy tak je nazwał J.J. Griesbach, który też sporządził pierwszą synopsę1. Słowo synoptyczna (ewangelia) pochodzi od greckiego słowa su,noyij (spojrzenie
obejmujące całość).
Pomiędzy ewangeliami synoptycznymi obserwuje się jednak pewne różnice. W odróżnieniu od pozostałych ewangelii synoptycznych Ewangelia św. Marka nie zawiera
historii narodzenia Jezusa. Ponadto nie zawsze jest zgodna kolejność występowania
poszczególnych perykop. W wielu miejscach odpowiednie fragmenty ewangelii różnią
1

W. Schmithals, Einleitung in die drei ersten Evangelien, 1985, 24n.
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się formą i stylem wypowiedzi. Również nie zawsze we wszystkich ewangeliach znajduje
się ten sam materiał ewangeliczny. Czasem występuje tylko w jednej lub w dwóch
ewangeliach synoptycznych.
Podobieństwa i różnice pomiędzy ewangeliami synoptycznymi można ująć statystycznie. Ponad 800 wierszy z Ewangelii św. Mateusza występuje w pozostałych Ewangeliach synoptycznych. Około 600 wierszy z Ewangelii św. Marka występuje w pierwszej
i trzeciej Ewangelii kanonicznej. Także około 600 wierszy z Ewangelii św. Łukasza znajduje się w pozostałych Ewangeliach synoptycznych. Statystyki sporządzane przez biblistów nie zawsze są z sobą zgodne. Powodem rozbieżności między nimi nie jest brak
dokładności w obliczeniach, ale wątpliwości, czy odpowiednie wiersze są rzeczywiście
paralelne i czy występuje między nimi zależność literacka. Widoczne pomiędzy Ewangeliami podobieństwa i różnice nasuwają szereg pytań, a mianowicie: czy można mówić o
wspólnej genezie ewangelii synoptycznych? Czy podobieństwa między ewangeliami
można tłumaczyć przysłowiową pamięcią semicką? Czy należy uznać istnienie zależności literackiej pomiędzy ewangeliami synoptycznymi? Podobne pytania stawiano od
dawna, usilnie poszukując odpowiedzi. W przeszłości powstawały różne hipotezy, przy
pomocy których usiłowano wyjaśnić genezę poszczególnych ewangelii oraz tzw. problem synoptyczny.
Najstarszą teorią, mającą na celu wyjaśnienie zależności literackiej między trzema
pierwszymi Ewangeliami, jest tzw. hipoteza wzajemnej zależności. Twórcą jej jest Augustyn, ojciec Kościoła zachodniego, który był przekonany, zgodnie z tym, co niosła z sobą
tradycja, że pierwszą ewangelię napisał apostoł Mateusz. Marek, uczeń apostoła Pawła i
Piotra, streścił Ewangelię Mateusza, Łukasz zaś przy pisaniu swojej ewangelii posłużył
się Ewangelią Mateusza i Marka. Wyżej wspomniany J. Griesbach w 1789 roku przyjął
hipotezę zależności. Zaproponwał jednak inną kolejność powstania ewangelii synoptycznych. Według Griesbacha Ewangelia św. Marka jest najmłodszą ewangelią synoptyczną. Marek przeto przy pisaniu swojej Ewangelii miałby posłużyć się pierwszą i trzecią ewangelią synoptyczną.
G.E. Lessing, nie zgadzając się z hipotezą zależności Augustyna, wysunął w 1778
roku tzw. hipotezę pierwotnej ewangelii. Powołując się na pewne doniesienia ojców
Kościoła, był przekonany, że trzej ewangeliści synoptyczni, pisząc swoje ewangelie, posłużyli się nie znaną nam dzisiaj ewangelią, napisaną w języku aramejskim. Hipotezę
Lessinga rozwinął J.G. Eichhorn, który sądził, że ewangeliści przy pisaniu swoich ewangelii posłużyli się różnymi recenzjami ewangelii aramejskiej. Hipoteza Lessinga
i Eichhorna nie odpowiadała na pytanie, dlaczego większość paralelnych wierszy
w ewangeliach synoptycznych ma niemalże identyczne brzmienie. Dokonano więc korekty hipotezy Lessinga, według której źródłem dla Mateusza, Marka i Łukasza miała
być grecka wersja ewangelii napisanej w języku aramejskim. Ze względu na duży autorytet Eichhorna wielu biblistów w XIX wieku przyjmowało różne postacie hipotezy
pierwotnej ewangelii. Część biblistów była przekonana, że ową pierwotną ewangelią
była aramejska wersja Ewangelii św. Mateusza. Różne rozwiązania tej hipotezy zaprezentowali między innymi: M.P. Vannutelli, L. Cerfaux, L. Vaganay. Wszystkie postacie
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hipotezy zaginionej ewangelii opierają się na niesprawdzalnych danych, wywołujących
niekiedy duże wrażenie1.
Autorowie hipotezy wzajemnej zależności oraz hipotezy pierwotnej ewangelii (praewangelii) zajęli się głównie podobieństwami pomiędzy poszczególnymi Ewangeliami.
Natomiast D.F. Schleiermacher, autor hipotezy diegez, konstruując swoją hipotezę,
skupił się przede wszystkim na występujących u synoptyków różnicach. Według Schleiermachera ewangeliści przy pisaniu swoich Ewangelii mieli posłużyć się uprzednio
spisanymi krótkimi historiami na temat cudów, męki i śmierci Jezusa, zwanymi właśnie
diegezami. Ewangeliści zbierali te opisy epizodów z życia Jezusa i wykorzystywali je
według własnego rozeznania i koncepcji. Kontynuatorami myśli Schleiermachera byli C.
Lachmann i C. Weizsäcker.
Godna zanotowania jest również hipoteza ustnej tradycji, której twórcą był G. Herder. Twierdził on, że u źródeł ewangelii kanonicznych znajduje się wyłącznie ustna tradycja, wykorzystana przez ewangelistów zgodnie z ich własnymi założeniami. To oczywiste, że u podstaw genezy ewangelii znajduje się ustna tradycja o życiu i zwiastowaniu
Jezusa z Nazaretu. Herder jednak nie uwzględnił często występującej pomiędzy Ewangeliami werbalnej zgodności, którą może wyjaśnić jedynie hipoteza biorąca pod uwagę
literacką zależność. Pomimo to Herder miał kontynuatorów, wśród których znajduje się
między innymi J.C.L. Gieseler.
Przedstawione pokrótce hipotezy nie odpowiadały na większość pytań dotyczących
problemu synoptycznego. Zawierały jednak pewne elementy, które, odpowiednio z sobą
połączone, mogły dać rzeczywisty obraz genezy ewangelii synoptycznych.
2.3.3. Teoria dwóch źródeł
Proponowane w ostatnich latach XVIII wieku i pierwszej połowie XIX rozwiązania
problemu synoptycznego ciągle były niezadowalające. Hipotezy, często konstruowane z
pominięciem rzetelnych badań nad strukturą ewangelii, nie odpowiadały na wszystkie
pytania, które stawiano sobie w związku z podobieństwami i różnicami występującymi
w ewangeliach synoptycznych. Nadal trwało poszukiwanie takiej teorii, która by w pełni
wyjaśniła związek pomiędzy pierwszymi ewangeliami kanonicznymi. Poszukiwaniu
towarzyszyły intensywne badania nad strukturą i treścią Ewangelii, prowadzone głównie przez biblistów ze szkoły religijno-historycznej (Ch.G. Wilke, Ch.H. Weisse, B. Weiss, C. Weizsäcker, H.J. Holtzmann).
Ch.H. Weisse oraz H.J. Holtzmann, korzystając z badań C. Weizsäckera i B. Weissa,
położyli podwaliny pod tzw. teorię dwóch źródeł, do dzisiaj uważaną za tę, która najlepiej wyjaśnia podobieństwa i różnice2. Klasyczne sformułowanie tej teorii znajdujemy w
dziele P. Wernlego pt. Die synoptische Frage (Freiburg, 1899). Powstanie teorii dwóch
źródeł wyprzedziły prace głównie C. Lachmanna, Ch.G. Wilkego i Ch.H. Weissego nad

1

Ph. Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur, 1975, 266.

Bh. B. Weise, Die evangeliche Geschichte, kritisch und phlilosophisch betreachtet, I, II,
1838; H. J. Holtzmann, Die synoptische Evangelien. Ihr Ursprung und geschichtlicher Charakter, 1863.
2
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Ewangelią św. Marka, w wyniku których ustalono ponad wszelką wątpliwość, że spośród ewangelii synoptycznych najstarsza jest właśnie Ewangelia św. Marka.
Teoria dwóch źródeł opiera się zasadniczo na dwóch tezach.
Pierwsza teza wiąże się z przekonaniem, że Ewangelia św. Marka jest najstarszą
ewangelią kanoniczną. Mateusz i Łukasz, pisząc swoje ewangelie, korzystali z Ewangelii
św. Marka. Za słusznością tej tezy przemawiają następujące argumenty:
1. Porównując z sobą treść ewangelii synoptycznych, z łatwością można zauważyć, że
proste zdania Marka, mające znaczenie dla wiary czytelników ewangelii, zostały rozszerzone lub skomentowane przez pozostałych ewangelistów. Przykładem może być wyznanie apostoła Piotra: suV ei^ o& Cristovς („Ty jesteś Chrystusem” — Mk 8,29). To proste
wyznanie zostało przez ewangelistę Mateusza rozszerzone: suV ei^ o& CristoVς o& ui&oVς tou`
Qeou' tou' zw`ntoς („Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego” — Mt 16,16), a przez
ewangelistę Łukasza zaś skomentowane: toVn CristoV tou` Qeou' („Tyś jest Chrystus Boży” — Łk 9,20).
2. Kolejność perykop w ewangeliach synoptycznych wyklucza taką możliwość, by Marek
korzystał z Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza, a Łukasz z pierwszej Ewangelii
synoptycznej i odwrotnie, Mateusz z trzeciej Ewangelii. Możliwy do przyjęcia jest jedynie pogląd, że Mateusz i Łukasz korzystali z Ewaneglii św. Marka, ponieważ przekazana
przez Marka kolejność wydarzeń z życia Jezusa często jest identyczna z kolejnością
przedstawioną w dwóch pozostałych ewangeliach synoptycznych. Jednak nie zawsze
zgodna kolejność perykop w Ewangelii Marka i Mateusza pokrywa się ze zgodną kolejnością perykop w Ewangelii Marka i Łukasza. We wszystkich przypadkach rozbieżnej
kolejności nigdy się nie pokrywa kolejność perykop Ewangelii św. Mateusza z kolejnością w Ewangelii św. Łukasza.
3. Przede wszystkim cały materiał z Ewangelii Marka znajduje się w pozostałych Ewangeliach synoptycznych. Niemalże cały materiał przekazany przez Marka wykorzystał
ewangelista Mateusz. Łukasz opuścił podwójne perykopy Markowe, nie skorzystał
z dość długiego fragmentu z 6,45—8,26 i z większą swobodą potraktował tradycję przekazaną przez najstarszego synoptyka.
Druga teza autorów teorii dwóch źródeł opiera się na przekonaniu, że Mateusz i Łukasz korzystali również z innych źródeł. Ponadto mieli wspólne źródło, a mianowicie
dzieło zawierające słowa i mowy Jezusa (Logienquelle lub Spruchquelle), które niestety
zaginęło. Powszechnie przyjęło się je nazywać źródłem Q (od quelle= źródło). Pierwszy
posłużył się tym określeniem P. Wernle1.
Tezą o istnieniu drugiego pisanego źródła dla Ewangelii św. Mateusza i Ewangelii
św. Łukasza wysunął już J.G. Eichhorn. Później zajęli się nią Ch.H. Weisse i Ch.G. Wilke.
Fakty wskazujące, iż Mateusz i Łukasz korzystali ze źródła Q:
1. Oprócz materiału zaczerpniętego z Ewangelii Marka Mateusz i Łukasz posiadają jeszcze ponad dwieście wspólnych wierszy. Wykluczyć należy pogląd, że Mateusz wziął je z
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Ewangelii Łukasza i odwrotnie, Łukasz przepisał je z pierwszej ewangelii synoptycznej,
ponieważ różny jest ich kontekst i kolejność występowania.
2. Mateusz i Łukasz zamieszczają dwa razy tę samą wypowiedź, raz jest nią część dłuższego fragmentu, który zaczerpnęli z Ewangelii Marka, a drugi raz — fragment wzięty
zupełnie z innego źródła.
Wspólny materiał pochodzący ze źródła Q obejmuje przede wszystkim: kazanie Jana
Chrzciciela, kuszenie Jezusa na pustyni, kazanie na górze (u Mateusza, u Łukasza Kazanie na równinie), historię setnika z Kafarnaum, wypowiedź Jezusa o Janie Chrzcicielu,
mowę przy rozesłaniu uczniów, Modlitwę Pańską i przypowieści o ziarnku gorczycznym,
o kwasie, o wielkiej uczcie, o talentach oraz napomnienia w związku z bliskim nadejściem końca świata.
Za istnieniem źródła Q, źródła mów i słów Jezusa, przemawia doniesienie Euzebiusza z Cezarei, historyka Kościoła, który charakteryzując działalność Papiasza z Hierapolis, powtarza za nim: „Mateusz zaś, posługując się dialektem hebrajskim, zebrał razem
słowa Jezusa” (Hist. eccl. III, 39,16). Istnieje przekonanie, że Papiasz nie miał na myśli
aramejskiej wersji Ewangelii Mateusza, lecz aramejską wersję zbioru logiów Jezusa,
którego autorem nie był jednak Mateusz, lecz być może ktoś z kręgu uczniów Mateusza,
wszak w całej tradycji patrystycznej Wschodu i Zachodu Mateusz jest zawsze uważany
za autora ewangelii. Gdyby Mateusz był rzeczywiście autorem zbioru logiów Jezusa, to
wtedy należałoby się zastanowić, dlaczego tak mało w nim szczegółów biograficznych, a
przede wszystkim, dlaczego brakuje historii męki i śmierci Jezusa.
Wydaje się, że źródło Q nie było jedynym zbiorem słów Jezusa. Wskazuje na to niedawno odkryta Ewangelia Tomasza1, która jest właśnie pewnego rodzaju zbiorem słów
Jezusa. Apokryficzna Ewangelia Tomasza nie jest jednak źródłem Q, z którego korzystali ewangeliści Mateusz i Łukasz.
Mateusz i Łukasz korzystali z wersji greckiej zbioru słów Jezusa. Być może, wersja
aramejska istniała jedynie w tradycji ustnej. Analiza Ewangelii Mateusza oraz Ewangelii
Łukasza zdaje się wskazywać, że ewangeliści nie korzystali z identycznych egzemplarzy
źródła Q. Rozbieżności pomiędzy materiałem zapożyczonym ze zbioru logiów Jezusa nie
zawsze da się wytłumaczyć odmiennymi założeniami teologicznymi pierwszego
i trzeciego ewangelisty synoptycznego. Przykładem może tu być Mateuszowa i Łukaszowa wersja Modlitwy Pańskiej (Mt 6,9–13; Łk 11,2–4). Jednakże tekst Modlitwy Pańskiej niekoniecznie musiał być zaczerpnięty ze źródła Q. Ewangeliści mogli go wziąć z
liturgii dwóch różnych Kościołów.
Źródło Q jest efektem rozwijania się świadomości pierwotnego chrześcijaństwa.
Powstało prawdopodobnie w okresie misji wśród Żydów w diasporze, głównie w sąsiadującej z Palestyną Syrii, gdyż według źródła Q Jezus posłał swoich uczniów jedynie do
tych, którzy zginęli z domu izraelskiego (por. Łk 10,2–16.21). Być może, dość duży
wpływ na powstanie tegoż źródła mieli uczniowie Jana Chrzciciela. Źródło Q zawiera
bowiem pewne szczegóły z życia i działalności syna Zachariasza i Elżbiety. Obecny jest w
nim także duch kazania pokutnego. Źródło Q powstało w środowisku entuzjastycznoprofetycznym, jest bowiem odzwierciedleniem atmosfery oczekiwania na rychły koniec
1

Zob. Apokryfy Nowego Testamentu, I (red. M. Starowiejski), 1980, 13-133.
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świata. Źródło Q zawiera zapowiedź rychłej paruzji Jezusa. To wszystko tłumaczy brak
zainteresowania środowiska, w którym powstało źródło Q, chrystologią. Spotykamy w
nim raczej jezusologię.
Jezus z Nazaretu w źródle Q jest przede wszystkim zapowiedzianym prorokiem czasów ostatecznych i Synem Człowieczym, i to nie w rozumieniu rozwiniętej chrystologii
okresu powstania wersji literackiej Ewangelii kanonicznych. Syn Człowieczy według
źródła Q jest sędzią, który przyjdzie jak błyskawica i zgromadzi przed swoim obliczem
wszystkie narody.
W przeszłości próbowano odtworzyć źródło Q. Starania te mają znaczenie głównie
dla rekonstrukcji najbardziej pierwotnej postaci chrystologii w zborach judeochrześcijańskich.
Ciągle jeszcze dyskutowane jest pytanie, który z dwóch ewangelistów synoptycznych
najwięcej zaczerpnął z materiału pochodzącego ze źródła Q i najwierniej przekazał jego
treść.
Ewangeliści Mateusz i Łukasz poddali obróbce teologicznej logia Jezusa. Analiza
zapożyczonego materiału wskazuje jednak, że ewangelista Mateusz korzystał z większą
swobodą ze źródła Q, Łukasz zaś, po odpowiedniej adaptacji teologicznej, przepisywał
do swojej ewangelii kolejno jego fragmenty. Wyraźnie dostrzega się to w zestawieniu
materiału pochodzącego ze źródła Q1.
Łukaszowe cytaty ze źródła Q zawierają chrystologię bardziej archaiczną, natomiast
cytaty Mateuszowe mają wiele akcentów polemicznych, ponadto zostały zaadaptowane
dla potrzeb Kościoła, któremu służył pierwszy ewangelista.
Ewangeliści Mateusz i Łukasz korzystali także z innych, różniących się od siebie,
źródeł. Materiał nie zaczerpnięty z Ewangelii Marka oraz ze źródła Q nazywamy dobrem
własnym Mateusza lub dobrem własnym Łukasza. Pewna część tegoż dobra własnego
może pochodzić ze źródła Q. Tak może być wtedy, gdy znajduje się owo dobro własne w
jednej ewangelii w kontekście materiału zaczerpniętego ze zbioru logiów Jezusa, z tym,
że w drugiej ewangelii, zależnej od źródła Q, materiał z tego źródła nie został wykorzystany w całości. Przypuszczenie to pozostaje wyłącznie hipotezą, ponieważ nie mamy
możliwości uzyskania dowodów. Pomocne przy wyjaśnianiu pochodzenia tego materiału są w pewnym stopniu kryteria teologiczne. Nie zawsze jednak mogą być one rozstrzygające. Ewangeliści Mateusz i Łukasz nie korzystali wyłącznie z Ewangelii Marka i źródła Q, lecz również z bliżej nam nie znanych źródeł. Na ich istnienie wskazuje dobro
własne pierwszej i trzeciej Ewangelii synoptycznej. Między biblistami istnieje różnica
zdań na temat charakteru tych źródeł. Część badaczy przedmiotu jest przekonana, że
dobro własne Mateusza oraz Łukasza pochodzi wyłącznie z tradycji ustnej, część biblistów zaś sądzi, że pochodzi ono z przekazu pisanego. Zapewne prawda znajduje się pośrodku, na co zdaje się wskazywać prolog do Ewangelii Łukasza (1,1–4) oraz słowa:
„Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim” (Łk 2,19;
por. 2,51).
Teorię dwóch źródeł można przedstawić graficznie w następujący sposób:

1

Zob. np. A. Läpple, Od egzegezy do katechezy, 2, 1986, 206-209.
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Chociaż teoria dwóch źródeł została przyjęta przez większość biblistów, to jednak
w przeszłości budziła wiele zastrzeżeń. Nie inaczej dzieje się obecnie. Zastrzeżenia dotyczą całości hipotezy lub poszczególnych jej części. Pada wiele krytycznych uwag dotyczących hipotetycznego źródła Q, głównie ze względu na to, że próby rekonstrukcji zbioru logiów Jezusa zasadniczo się nie powiodły. Nie udało się również zrekonstruować
metodą krytycznego porównania ewangelii domniemanych recenzji źródła Q ani odróżnić młodszej warstwy redakcyjnej od starszej. Jednakże każda próba odsłania jeden z
pierwszych etapów formowania się tradycji ewangelicznej i przybliża nas do archaicznej
formy teologii pierwotnego chrześcijaństwa1. Poznanie początków tradycji o Jezusie
pozwala lepiej zrozumieć dalsze wysiłki pojęcia istoty Osoby i posłannictwa Jezusa z
Nazaretu.
J. Jeremias, zwracając uwagę na duże rozbieżności pomiędzy dwiema wersjami błogosławieństw i Modlitwy Pańskiej, reprezentuje pogląd, że część materiału, zaliczanego
przez twórców teorii dwóch źródeł do zbioru logiów Jezusa, pochodzi z tradycji ustnej, a
nie ze źródła pisanego, jakim było źródło Q2.
Postawiono również pytanie: czy źródłem pisanym dla Ewangelii Mateusza oraz
Ewangelii Łukasza była Ewangelia Marka w znanej nam dzisiaj postaci, czy też była nią
krótsza wersja tej Ewangelii, bardziej pierwotna i prostsza (Pra-Marek). Za istnieniem
starszej formy Ewangelii Marka, jako źródła dla pozostałych Ewangelii synoptycznych,
przemawia dobro własne drugiej ewangelii synoptycznej, przede wszystkim materiał
zaczerpnięty z tej ewangelii i występujący w pozostałych ewangeliach, jednakże nieco w
odmiennym brzmieniu aniżeli znana nam wersja Ewangelii św. Marka. Należy również
zwrócić uwagę, że obecne zakończenie Ewangelii Marka jest prawdopodobnie późniejszym dodatkiem i próbą harmonizacji historii Chrystusa. Większość biblistów jest przekonana, że nie zachodzi potrzeba modyfikowania tezy, że Ewangelia Marka w znanej
nam postaci jest najstarszą ewangelią i źródłem dla pozostałych ewangelii synoptycznych. Możliwy do przyjęcia jest pogląd, że Ewangelia św. Marka w obecnej formie jest
efektem nieznacznej ingerencji redaktora w tekst ewangelii.
2.3.4. Nowsze próby wyjaśnienia problemu synoptycznego
Zdaniem pewnej części egzegetów teoria dwóch źródeł nie tłumaczy w zadowalający
sposób problemu synoptycznego. Część badaczy przedmiotu poczyniła próby udoskonalenia teorii dwóch źródeł lub jej przebudowy. Należy do nich między innymi
R. Bartnicki, który przyjmuje jedno źródło Q dla Mateusza i Łukasza oraz wspólne źródło (S) dla Mateusza, Marka i Łukasza. Według hipotezy R. Bartnickiego Mateusz i Łu-

Badania takie prowadzili np.: W Bussmann. Synoptische Studien, I-III, 1925-1931; S. Schulz,
Q. Die Spruchquelle der Evangelisten, 1972; K. Romaniuk, Co to jest źródło Q?,1983.
1

2 J Jeremias, Zur Hypothese einer schrflichen Logienquelle Q, ZNW29 (1930), 147nn; Tenże,
Abba, 1966, 90-92.
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kasz nie korzystali bezpośrednio z Ewangelii Marka. Wspólny materiał znajdujący się w
trzech Ewangeliach synoptycznych pochodzi ze źródła S1.
C.S. Paton, przyjmując teorię dwóch źródeł, rozróżnia jednak trzy kolejne edycje
źródła Q (Q1 , Q2 , Q3)2.
W. Bussmann uznał istnienie jedynie dwóch redakcji źródła Q, a mianowicie Qa oraz
Qb3.
B.H. Streeter zasadniczo przyjmuje teorię dwóch źródeł. Uważa, że dobro własne
Ewangelii Mateusza oraz Ewangelii Łukasza pochodzi z dwóch odrębnych źródeł pisanych. Mateusz nie znał źródła, z którego korzystał Łukasz, i odwrotnie, Łukasz nie znał
źródła, z którego korzystał Mateusz. Jednakże Ewangelia św. Łukasza kształtowała się w
dwóch etapach. Pierwsza redakcja Ewangelii Łukasza (Proto-Łukasz) jest wynikiem
kompilacji materiału ze źródła Q i źródła (L), znanego jedynie Proto-Łukaszowi. Na
drugim etapie doszło do przebudowy Ewangelii Proto-Łukasza pod wpływem Ewangelii
Marka. Hipotezę B.H. Streetera należy zaliczyć do tych prób wyjaśnienia problemu synoptycznego, które w ramach teorii dwóch źródeł dokonują jej modyfikacji przez wprowadzenie dodatkowych źródeł i etapów redakcyjnych odpowiednich Ewangelii4.
Twórcą rozbudowanej, i skomplikowanej, teorii wielu źródeł jest M.E. Boismard.
Przyjął on dla ewangelii synoptycznych istnienie czterech podstawowych źródeł pisanych, a mianowicie: A, B, C, Q. Ewangelie synoptyczne powstały w wyniku dwustopniowej redakcji. Dokument A był pochodzenia palestyńskiego. Znajdować się w nim miały
proste i rzeczowe relacje z życia Jezusa, zawierające jedynie pewne elementy interpretacyjne. Dokument B miał być adaptacją dokumentu A, dokonaną dla potrzeb chrześcijan
wywodzących się z pogaństwa. Dokument C zawierał starą tradycję palestyńską o Jezusie. Na jego istnienie wskazują te perykopy Ewangelii Marka, które są wyraźną kompilacją trzech tekstów. Według M.E. Boismarda dokument Q zawierał zasadniczo materiał
wspólny dla Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza. Na pierwszym etapie kształtowania się Ewangelii synoptycznych tzw. Pośredni-Mateusz korzystał z dokumentu A i Q.
Pośredni–Marek oparł głównie swoje dzieło na dokumencie B. Korzystał jednak również z dokumentu A i C. Proto-Łukasz korzystał z dokumentu B, C i Q. Najwięcej jednak
materiału zaczerpnął z Pośredniego-Mateusza. W końcowej redakcji Mateusz korzystał
z Pośredniego-Marka, Marek z Pośredniego-Mateusza i Proto-Łukasza, Łukasz zaś z
Pośredniego Marka5.

1 R. Bartnicki, Współczesne rozwiązania problemu synoptycznego i ich konfrontacja nad Mt
10, STV 22,1 (1984), 179-194; Tenże, Uczeń Jezusa jako głosiciel Ewangelii, 1985, 240nn; Tenże,
Problem synoptyczny dawniej i dzisiaj, STV 27,1 (1989) 68-71; Tenże, Najnowsze rozwiązunia
problemu synoptycznego, RBL 421 (1989) 28-41.
2

C.S. Paton, Sources ofthe Synoptic Gospels, 1915.

3

W Busssmann, dz. cyt.

4

B. H. Streeter, The Four Gospels. A Study of Origins, (1924) 1956.

P. Benoit, M. E. Boismard, Synopse de quutre Evungiles en frunçuis avec paralleles des
upocryphes et des Petres, II Commentuire, 1972, 15-17. Hipotezę Boismarda dokładnie omawia
W. J. Harrington, Klucz do Biblii, 1982, 337n.
5
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Hipoteza M.E. Boismarda w zasadzie zawiera i skupia w sobie wiele wcześniejszych
teorii i nazwać ją można hipotezą wielostopniowej zależności.
Obok powyższych hipotez pojawiły się jeszcze inne, najczęściej nawiązujące do pewnych elementów wcześniejszych hipotez wzajemnej zależności1. Często wyjaśniają one
problem synoptyczny w sposób zawiły i nie zawsze jednoznacznie.
Teoria dwóch źródeł wytrzymała próbę czasu i ataki krytyki. Wyjaśnia problem synoptyczny w sposób prosty i jasny. W. Marxen określił ją jako „pewną”2, a Ph. Vielhauer
wyraził opinię, że wszystkie nowe hipotezy nie są w stanie jej obalić3.

1 Dokladny przegląd podają: W Schmithals, Einleitung in die drei ersten Evanegelien, 1985;
R. Bartnicki, Problem synoptyczny dawniej i dzisiaj, STV 27,1 (1989) 68-71; Tenże, Najnowsze
rozwiązania problemu synoptycznego, RBL 421 (1989) 28-41; Tenże, Ewangelie synoptyczne,
geneza i interpretacja, 1993.
2

W. Marxen, Einleitung in das Neue Testament, 1964, 106.

Ph. Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur. Einleitung in das Neuen Testament,
dieApokryphen und die Apostolische Vater, 1975, 278.
3
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3. Ewangelia według św. Mateusza
3.1. Uwagi wstępne
Dzieło literackie czy naukowe pochodzi od konkretnego autora lub zespołu redakcyjnego. Analizę i omówienie dzieła zwykle rozpoczyna się od poznania życia autora, jego
osobowości i charakteru. Ewangelie natomiast są dziełami anonimowymi, a swoje tytuły
zawdzięczają tradycji chrześcijańskiej. Omówienia Ewangelii św. Mateusza nie można
rozpocząć od zapoznania się z jej autorem, ponieważ także i ona jest dziełem anonimowym. Nieznany autor naszej ewangelii spogląda jednak na nas poprzez jej karty i słowa.
Przedstawienie Ewangelii według Mateusza należy rozpocząć od przedstawienia treści
ewangelii, a następnie omówić jej strukturę literacką oraz problemy teologiczne, które
wprowadzą nas w świat duchowy ewangelisty, wskażą jego zainteresowania i myśli, a
także środowisko adresatów i odbiorców. Dopiero po zapoznaniu się ze strukturą literacką i problemami teologicznymi będzie można dokonać weryfikacji poglądów świadków tradycji na temat autorstwa pierwszej ewangelii kanonicznej w Nowym Testamencie. Również wtedy łatwiej przyjdzie ogarnąć środowisko, w którym ta ewangelia powstała. Na ewangeliach pozostało bowiem piętno teologicznej formacji ich autorów oraz
wpływ środowiska. Zostały one napisane dla konkretnych zborów chrześcijańskich.
Odpowiadają na pytania pierwszych chrześcijan, rozwiązują ważne kwestie Kościołów
chrześcijańskich rozrzuconych po całym imperium rzymskim.
Odpowiadano w nich na pytania dotyczące nauczania Jezusa oraz wydarzeń wielkanocnych. Ewangelie nie są więc biografiami, ani też nie zajmują się historią życia Jezusa
z Galilejskiego Nazaretu, natomiast są katechezami, a nawet podręcznikami chrystologii
i etyki chrześcijańskiej, oczywiście nie takimi jak współczesne podręczniki akademickie
zalecane studentom.

3.2. Treść
Ewangelia św. Mateusza jest zbudowana według tzw. schematu synoptycznego.
Obejmuje wydarzenia z życia Jezusa, począwszy od Jego chrztu aż po zmartwychwstanie. Cała działalność Jezusa, umieszczona w ramy jednego roku, obejmuje wydarzenia w Galilei, podczas podróży z uczniami do Jerozolimy oraz w samej Jerozolimie.
Autor pierwszej ewangelii wzbogacił synoptyczny schemat o historię dzieciństwa Jezusa. Nie wiemy, z jakiego korzystał źródła przy jej opracowaniu. Mateuszowe przedstawienie dzieciństwa Jezusa zostało zbudowane na wzór historii narodzin Mojżesza. Koloryt jest palestyński, ale też nie brak rysów właściwych kulturze hellenistycznej, dostrzegalnych głównie w perykopie mówiącej o hołdzie mędrców ze Wschodu (Mt 2,1–12).
W Ewangelii według św. Mateusza w harmonijny sposób zostały powiązane wydarzenia z życia Jezusa z Jego dziełem nauczania. Struktura i starannie przemyślany plan
sprawiają, że łatwo zapamiętać treść oraz kolejność poszczególnych perykop tej pierwszej Ewangelii synoptycznej.
Szczególne miejsce w pierwszej ewangelii synoptycznej zajmuje tzw. Kazanie na górze
(Mt 5—7). Jest ono zbiorem wskazań Jezusa dotyczących życia codziennego i religijne-
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go. W Mateuszowym Kościele zbiór ten zapewne odgrywał bardzo ważną rolę
w kształtowaniu pobożności i postępowania w kontaktach międzyludzkich.
Powołanie dwunastu uczniów i rozesłanie ich do miast i wiosek palestyńskich z wieścią o zbliżającym się Królestwie Niebios stanowi przełomowy moment w działalności
Jezusa (Mt 10). Liczba dwanaście nawiązuje do liczby pokoleń izraelskich, a samo powołanie dwunastu uczniów wskazuje na wolę Jezusa, mającą na celu powołanie Ludu,
który rozpozna w Nim Mesjasza i swojego Pana. W imieniu uczniów i całego Kościoła
wiarę w mesjańską godność Jezusa wyznał Piotr pod Cezareą Filipową (Mt 16). Szesnasty rozdział Ewangelii Mateusza zajmuje więc ważne miejsce w schemacie i konstrukcji
Ewangelii. Począwszy od szesnastego rozdziału, Mateusz przygotowuje czytelnika do
wydarzeń, ku którym zmierzało życie Jezusa.
Ważny jest też trzynasty rozdział Ewangelii św. Mateusza, gdyż tłumaczy posłannictwo Jezusa. Zawiera podobieństwa dotyczące Królestwa Niebios, a mianowicie podobieństwo o siewcy, o pszenicy i kąkolu, o kwasie, o ziarnku gorczycznym, o skarbie ukrytym w roli i o kupcu poszukującym cennych pereł.
Narracja autora ewangelii — wzmagający się dramatyzm, sugestywne opisy pogłębiającego się konfliktu pomiędzy Jezusem a faryzeuszami oraz uczonymi w Piśmie — prowadzi do punktu kulminacyjnego, jakim jest męka i śmierć Jezusa, najważniejszego w
tej i we wszystkich ewangeliach.
Ewangelia Mateusza kończy się akcentem uniwersalistycznym, wskazującym na czas
i miejsce jej powstania. Ostatnie słowa zmartwychwstałego Jezusa w pierwszej ewangelii zawierają nakaz misyjny: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy
i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami
po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,18–20). Mateuszowa ewangelia jest
spełnieniem tego nakazu. Autor składa świadectwo o Jezusie jako jedynym w swoim
rodzaju Nauczycielu. Kontynuatorem Jego posłannictwa jest Kościół, wyznający za
Piotrem mesjańską godność Jezusa z Nazaretu.
Pierwsza ewangelia, pozostając w zależności literackiej od Ewangelii Marka, jest bogatsza pod względem treści i zawartej w niej myśli teologicznej.
Podział na perykopy w Ewangelii Mateusza przedstawia się następująco:
Rozdział 1.
1,1–17

– Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego

1,18–25

– Narodzenie Jezusa

Rozdział 2.
2,1–12

– Hołd mędrców ze Wschodu

2,13–15

– Ucieczka do Egiptu

2,16–18

– Rzeź dzieci w Betlejem

2,19–23

– Powrót z Egiptu

Rozdział 3.
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3,1–12

– Jan Chrzciciel i jego kazanie

3,13–17

– Chrzest Jezusa

Rozdział 4.
4,1–11

– Kuszenie Jezusa na pustyni

4,12–17

– Początek nauczania Jezusa

4,18–22

– Powołanie pierwszych uczniów

4,23–25

– Pierwsze uzdrowienia chorych

Rozdział 5.
5,1.2

– Wstęp do Kazania na górze

5,3–12

– Błogosławieństwa

5,13–16

– Uczniowie Jezusa solą ziemi i światłością świata

5,17–20

– Stosunek Jezusa do Zakonu

5,21–26

– Wykład przykazania: Nie będziesz zabijał

5,27–32

– Wykład przykazania: Nie będziesz cudzołożył

5,33–37

– Wykład przykazania: Nie będziesz fałszywie przysięgał

5,38–42

– Stosunek Jezusa do prawa zemsty

5,43–48

– Nakaz miłowania nieprzyjaciół

Rozdział 6.
6,1–4

– O jałmużnie

6,5–15

– O modlitwie

6,16–18

– O poście

6,19–21

– O prawdziwym skarbie

6,22.23

– O światłości i ciemności ciała

6,24–34

– O trosce i Bożej opatrzności

Rozdział 7.
7,1–6

– Przeciw osądzaniu bliźnich

7,7–11

– Zachęta do modlitwy

7,12

– Złota zasada

7,13.14

– Dwie drogi i dwie bramy

7,15–20

– O fałszywych prorokach

7,21–23

– O fałszywej pobożności

7,24–29

– O dwóch fundamentach życia

Rozdział 8.
8,1–4

– Uzdrowienie trędowatego

8,5–13

– Uzdrowienie sługi setnika

8,14–17

– Uzdrowienie teściowej Piotra

8,18–22

– O potrzebie wyrzeczeń
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8,23–27

– Uciszenie burzy

8,28–34

– Uzdrowienie dwóch opętanych
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Rozdział 9.
9,1–8

– Uzdrowienie sparaliżowanego

9,9–13

– Powołanie Mateusza

9,14–17

– Pytanie uczniów Jana o zachowywanie postu

9,18–26

– Uzdrowienie niewiast i wskrzeszenie córki Jaira

9,27–31

– Uzdrowienie dwóch ślepych

9,32–38

– Uzdrowienie opętanego niemowy

Rozdział 10.
10,1–42
– Rozesłanie dwunastu i mowa misyjna Jezusa o celu misji, o prześladowaniu, bojaźni, pokoju i niepokoju
Rozdział 11.
11,1–6

– Pytanie Jana Chrzciciela o posłannictwo Jezusa

11,7–19

– Świadectwo Jezusa o Janie Chrzcicielu

11,20–26

– Jezus grozi miastom galilejskim

11,27–30

– Jezus wysławia swojego Ojca

Rozdział 12.
12,1–8

– Uczniowie zrywają kłosy w sabat

12,9–14

– Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką

12,15–21

– Jezus — sługa Pana

12,22–37

– Jezus odpowiada na zarzuty współpracy z szatanem

12,38–42

– Uczeni w Piśmie żądają znaku

12,43–45

– Niebezpieczeństwo powierzchownego odrodzenia

12,46–50

– Prawdziwa rodzina Jezusa

Rozdział 13.
13,1–9

– Podobieństwo o siewcy

13,10–17

– Jezus tłumaczy powód wyjaśniania istoty Królestwa Niebios przez
podobieństwa

13,18–23

– Wykład podobieństwa o siewcy

13,24–30

– Podobieństwo o pszenicy i kąkolu

13,31.32

– Podobieństwo o ziarnie gorczycznym

13,33

– Podobieństwo o kwasie

13,34.35

– Podobieństwa spełnieniem proroctwa

13,36–43

– Wykład podobieństwa o pszenicy i kąkolu

13,44

– Podobieństwo o ukrytym skarbie

13,45.46

– Podobieństwo o kupcu szukającym pereł
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13,47–50

– Podobieństwo o sieci

13,51.52

– Uczeń Królestwa Niebios

13,53–58

– Jezus wzgardzony w Nazarecie

Rozdział 14.
14,1–12

– Śmierć Jana Chrzciciela

14,13–21

– Nakarmienie pięciu tysięcy mężów

14,22.33

– Jezus chodzi po morzu

14,34–36

– Uzdrowienia w Genezaret

Rozdział 15.
15,1–20

– Jezus odpowiada na zarzut, że nie przestrzega przepisów czystości

15,21–28

– Uzdrowienie córki niewiasty kananejskiej

15,29–31

– Nauczanie i uzdrawianie w Galilei

15,32–39

– Nakarmienie czterech tysięcy mężów

Rozdział 16.
16,1–4

– Faryzeusze żądają znaku z nieba

16,5–12

– Jezus ostrzega przed kwasem faryzeuszów

16,13–20

– Wyznanie Piotra

16,21–23

– Pierwsza zapowiedź śmierci Jezusa

16,24–28

– Jezus wzywa do naśladowania Go

Rozdział 17.
17,1–13

– Przemienienie Pańskie

17,14–21

– Uzdrowienie epileptyka

17,22.23

– Druga zapowiedź śmierci Jezusa

17,24–27

– Jezus płaci podatek za siebie i Piotra

Rozdział 18.
18,1–5

– Spór o pierwszeństwo w Królestwie Niebios

18,6–11

– Ostrzeżenie przed gorszeniem bliźnich

18,12–14

– Podobieństwo o zgubionej owcy

18,15–18

– O odpuszczeniu win

18,19.20

– O wspólnocie w modlitwie

18,21–35

– O obowiązku przebaczania i przypowieść o złym słudze

Rozdział 19.
19,1–12

– O małżeństwie i rozwodzie

19,13–15

– Jezus błogosławi dzieci

19,16–22

– Młodzieniec pyta o drogę do życia wiecznego

19,23–30

– Życie wieczne i bogactwo

Rozdział 20.
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20,1–16

– Podobieństwo o robotnikach w winnicy

20,17–19

– Trzecia zapowiedź śmierci Jezusa

20,20–28

– Prośba matki synów Zebedeusza

20,29–34

– Uzdrowienie dwóch ślepych

Rozdział 21.
21,1–11

– Wjazd Jezusa do Jerozolimy

21,12–17

– Oczyszczenie świątyni

21,18–22

– Jezus przeklina figowe drzewo i mówi o mocy wiary

21,23–27

– Kapłani pytają Jezusa, czyją mocą czyni cuda

21,28–32

– Podobieństwo o dwóch synach

21,33–46

– Podobieństwo o dzierżawcach winnicy

Rozdział 22.
22,1–14

– Podobieństwo o uczcie weselnej

22,15–22

– Herodianie pytają Jezusa, czy należy płacić podatek cesarzowi

22,23–33

– Saduceusze pytają Jezusa o zmartwychwstanie

22,34–40

– Faryzeusze pytają Jezusa o największe przykazanie

22,41–46

– Jezus pyta faryzeuszy, czyim synem jest Chrystus

Rozdział 23.
23,1–36

– Mowa Jezusa przeciwko faryzeuszom i uczonym w Piśmie

23,37–39

– Jezus ubolewa nad losem Jerozolimy

Rozdział 24.
24.1.2

– Jezus zapowiada zburzenie świątyni

24,3–31

– O znakach zbliżania się końca świata

24,32–44

– Wezwanie do czujności

24,45–51

– Podobieństwo o wiernym i niewiernym słudze

Rozdział 25.
25,1–13

– Podobieństwo o dziesięciu pannach

25,14–30

– Podobieństwo o talentach

25,31–46

– Mowa Jezusa o sądzie ostatecznym

Rozdział 26.
26,1–5

– Kapłani zamierzają pojmać i zabić Jezusa

26,6–13

– Namaszczenie Jezusa

26,14–16

– Judasz postanawia zdradzić Jezusa

26,17–30

– Ostatnia Wieczerza

26,31–35

– Jezus zapowiada zaparcie się uczniów

26,36–46

– Modlitwa Jezusa w Getsemane

26,47–56

– Pojmanie Jezusa
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26,57.58

– Sanhedryn sądzi Jezusa

26,59–66

– Piotr zapiera się Jezusa
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Rozdział 27.
27,1.2

– Uchwała sanhedrynu

27,3–10

– Samobójstwo Judasza

27,11–26

– Jezus przed Piłatem

27,27–44

– Ukrzyżowanie Jezusa

27,45–56

– Śmierć Jezusa

27,57–66

– Pogrzeb Jezusa

Rozdział 28.
28,1–15

– Zmartwychwstanie Jezusa

28,16–20

– Misyjny nakaz Jezusa

3.3. Kompozycja
Autor pierwszej ewangelii kanonicznej, pisząc swoje dzieło, oparł się głównie na
Ewangelii św. Marka i źródle Q. Z Markowej ewangelii zaczerpnął schemat przestrzenno–czasowy i wiele materiału ewangelicznego o Jezusie i Jego nauczaniu. Napisał jednak oryginalne dzieło, wyraźnie wyróżniające się pod względem formy, kompozycji
i treści. Ewangelia według Mateusza nie jest zbiorem przypadkowo zgromadzonej
i ułożonej obok siebie tradycji o Jezusie z Nazaretu. W porównaniu z tekstami paralelnymi pozostałych Ewangelii synoptycznych budowa i układ poszczególnych perykop
wskazują na głęboką ingerencję literacką w przejęty ze źródeł materiał ewangeliczny.
Kompozycja Ewangelii św. Mateusza oraz budowa poszczególnych perykop są niezwykle
interesujące i nie zawsze łatwe do wykrycia i opisania. Dużym utrudnieniem w odczytaniu schematu, według którego skomponowana jest Ewangelia, są występujące w niej
redakcyjne uwagi, zdające się wskazywać na złożoność i wielowarstwowość kompozycji.
W rozdziale czwartym (4,17) oraz szesnastym (16,21) komentarz redagującego materiał
ewangeliczny rozpoczyna się od słów: „Odtąd począł Jezus”.. Nauczanie Jezusa zostało
więc podzielone przez ewangelistę na dwa etapy. Pięciokrotnie spotykamy się w Ewangelii św. Mateusza ze zwrotem: „A gdy Jezus dokończył tych słów” (7,28; 11,1; 13,53;
19,1; 26,1). Słowa te zdają się wskazywać na inny podział Ewangelii. Ewangelię św. Mateusza można podzielić na dwie lub na pięć części. Jednakże wskazaniem do naszkicowania schematu, według którego skomponowana jest Ewangelia św. Mateusza, mogą
być również ogólnie przyjęte w ewangeliach synoptycznych ramy czasowo-geograficzne
dla działalności Jezusa.
Wielu egzegetów twierdzi, że podstawą kompozycji Ewangelii św. Mateusza jest właśnie schemat synoptyczny, według którego ewangelista Marek życie i działalność Jezusa
z Nazaretu przedstawił za tradycją mającą swe źródło w prazborze.
Schemat ten przedstawia się następująco:
1,1–17

— Genealogia Jezusa

1,18—2,23

— Historia dzieciństwa Jezusa
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3,1—4,11

— Przygotowanie do publicznej działalności Jezusa

4,12—18,35

— Działalność Jezusa w Galilei

19,1—20,34

— Podróż Jezusa do Jerozolimy

21,1—27,66

— Działalność i śmierć Jezusa w Jerozolimie

28,1–20

— Zmartwychwstanie Jezusa1.
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W komentarzach do Ewangelii według Mateusza spotkamy się z różnymi wariantami
tego schematu. Podkreślają one zależność Ewangelii św. Mateusza od Ewangelii św.
Marka, bądź też akcentują rozwój historii zbawienia, która rozpoczyna się od działalności Jezusa wśród najbliższych, a kończy na rozesłaniu uczniów z Ewangelią między
wszystkie narody. Mając na uwadze zgodność w brzmieniu not redakcyjnych w 4,17 i
16,21, K. Stendahl podzielił Ewangelię św. Mateusza na dwie części2. Według K. Stendahla pierwsza Ewangelia kanoniczna została napisana według następującego schematu:
1,1—4,16

— Prolog

4,17—16,20

— Zwiastowanie Królestwa Niebios w Galilei

16,21—25,46

— Podróż Jezusa do Jerozolimy i zapowiedzi Jego śmierci

26,1—28,20

— Zakończenie: Historia cierpienia i zmartwychwstania Jezusa

Pojawiająca się w Ewangelii św. Mateusza pięć razy formuła: Kai. evge,neto o[te evte,lesen
o` VIhsou/j tou.j lo,gouj tou,touj, (Mt 7,28 i inne) dała sposobność podziału pierwszej ewangelii kanonicznej na pięć ksiąg3. Znane są różne warianty tego podziału4.
Oto jeden z nich, najbardziej reprezentatywny:
1—2

— Prolog. Historia dzieciństwa Jezusa

3—7

— Księga 1. Objawienie się Królestwa Niebios

3—4

— Pierwsze znaki objawiającego się Królestwa

5—7

— Mowa programowa (Kazanie na górze)

8—10 — Księga 2. Zwiastowanie Królestwa Niebios
8—9

— Dalsze znaki objawiającego się Królestwa Niebios

10

— Mowa misyjna

11—13 — Księga 3. Trudności w realizacji Królestwa Niebios
11—12

— Opozycja i rozłam

R. Bultmann, Geschichte der synoptischen Tradition, 31957, 378; W. D. Davies, The Gospel
and the Land, 1974, 221nn.
1

Quis et unie? An analysis of Mt 1-2, w: Judentum − Christentum − Kirche (Festrschrift für
J. Jremias) 1960, 415; por. WG. Kümmel, Einletung in des Noue Testament, &4nn.
2

Pierwszy na pięć części podziału Mt dokonał B.W. Bacon (Studiem im Matthew, 1930,
80nn.)
3

4 W.J. Harinkton, Klucz do Biblii, 1984, 415; J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza,
1979, 41; J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, 1986, 204n.
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— Tajemnica Królestwa

14—18 — Księga 4. Rozwój Królestwa Niebios
14—17

— Formowanie się wiary i postaw uczniów

18

— Mowa o wspólnocie

19—25 — Księga 5. Odrzucenie Żydów i przyjęcie pogan
19—24 — Opozycja wobec Jezusa
25 — Mowa o sądzie ostatecznym
26—28
— Epilog. Historia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa
Według wyżej przedstawionego schematu osią każdej księgi jest dłuższa mowa Jezusa. Mowy razem wzięte przedstawiają istotę i program Królestwa Niebios. Części narracyjne, poprzedzające poszczególne mowy, opowiadają o rozwoju Królestwa Bożego.
Niewątpliwie nawiązujący do Pięcioksięgu Mojżesza podział Ewangelii św. Mateusza na
pięć ksiąg ma głęboki sens symboliczny i teologiczny, jak również jest jednym z elementów dość czytelnej teologii jej autora, która odpowiada na eklezjalne pytania Mateuszowego Kościoła.
Podział Ewangelii Mateusza na pięć ksiąg ostatnio jest krytykowany, gdyż nie
uwzględnia schematu synoptycznego, na którego kanwie została zbudowana cała narracja ewangelii synoptycznych, a jeszcze zamiast wyjaśniać zasadniczą treść pierwszej
ewangelii synoptycznej w kanonie Nowego Testamentu, sam wymaga wyjaśnienia1.

3.4. Styl i struktura literacka
Głębsza analiza tekstu Ewangelii św. Mateusza odsłania wiele charakterystycznych
właściwości literackich i teologicznych, które ją odróżniają od pozostałych ewangelii
synoptycznych.
Słownictwo Mateusza jest bogate, a także styl bardziej poprawny aniżeli u autorów
drugiej i czwartej Ewangelii. Ustępuje w tym względzie jedynie autorowi trzeciej Ewangelii synoptycznej. Mateusz często używa przysłówka tote, (wtedy), łącząc nim partie
narracyjne, które w Ewangelii św. Marka są luźno powiązane (por. Mt 3,13; 4,1; 9,14;
12,22; 18,43; 26,16; 27,16.17). Dzięki temu tekst Ewangelii św. Mateusza jest bardziej
płynny, wygładzony i łatwiejszy w czytaniu. Materiał zaczerpnięty z Ewangelii św. Marka także nosi ślady obróbki stylistycznej i teologicznej. Zazwyczaj Mateusz skracał go
i na nowo kształtował, dodając także nowe szczegóły, aby był teologicznie bogatszy i pełniejszy. Działalność Jezusa starał się przedstawić w jak najlepszym świetle. Według
Mateusza Jezus obchodził całą Galileę i uzdrawiał wszelką chorobę i niemoc (Mt 4,23;
9,35). Tymczasem Marek wspomina jedynie o Jego działalności w Galilei, gdzie nauczał,
a także wypędzał demony (Mk 1,39). Ponadto Marek donosi, że w Nazarecie Jezus dokonał tylko kilku uzdrowień. Mateusz skrócił tę relację Marka i teologicznie ją wyjaśnił,
pisząc: „I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary” (Mt 13,58). Mateusz

1 W.D. Davias, The Setting of the Sermonon the Mount, 1964, 14nn. G. Strecker, Der Weg der
Gerechtigkeit. Untersuchung zur Teologie de Matthäus, 1971, 147.
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także, ze względów teologicznych, częściej podkreślał znaczenie wiary (Mt 15,28; por.
Mk 7,29).
Jezus ewangelisty Marka jest żywy, Jego zachowania są spontaniczne, natomiast Mateusz pozbawił Go zwykłych uczuć i odruchów. Mateuszowy Jezus nie gniewał się (Mt
12,13; por. Mk 3,5), nie oburzał (Mt 19,14; por. Mk 10,14), ale też nie litował (Mt 8,3;
por Mk 1,41) w sytuacjach, w których właśnie u Marka to czynił.
Cechą charakterystyczną stylu Mateusza są tzw. słowa wiążące, przy pomocy których
dla łatwiejszego zapamiętania autor połączył logia o odmiennej treści lub te, które pochodziły z różnych źródeł, ale tematycznie były sobie pokrewne. Przykładem są słowa z
Kazania na górze: „Wy jesteście światłością świata (...). Nie zapalają też świecy i nie
stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i
chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,14a.15.16). Podobny zbiór logiów
znajduje się w rozdziale osiemnastym, w wierszach od trzeciego do szóstego.
Zebrany materiał ewangeliczny Mateusz uporządkował tematycznie. Logia, często
w Ewangelii św. Łukasza występujące w różnych miejscach, zostały przez Mateusza
połączone i podporządkowane jednemu tematowi albo ujęte w ramy. Dzięki takiemu
zabiegowi redakcyjnemu tworzą nową, odrębną jednostkę literacką. Oczywiście logia
nie pochodzą z trzeciej ewangelii synoptycznej, jednakże ta ewangelia stanowi dla nich
punkt odniesienia przy porównywaniu. Pierwszym przykładem może być trzynasty rozdział Ewangelii św. Mateusza, zawierający aż siedem przypowieści o Królestwie Niebios,
drugim zaś osiemnasty rozdział, w którym zebrany materiał został zaopatrzony w dość
wyraźnie zaznaczony wstęp (18,1) oraz zakończenie (19,1).
Czytając pierwszą ewangelię synoptyczną, dostrzegamy wyraźne ślady pracy redakcyjnej jej autora. Widzimy to, porównując zarówno zawartość treściową poszczególnych
perykop paralelnych, jak ich budowę. Charakterystyczne dla ewangelisty Mateusza są
licznie występujące paralelizmy członów. Czasem w jednej perykopie występują wszystkie możliwe rodzaje symetrii (np. Mt 10,39–41). Często w Ewangelii św. Mateusza występuje paralelizm synonimiczny (drugi człon powtarza treść członu pierwszego). Przykładem są słowa: „Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka; a
kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego” (Mt 10,41). Mateusz posługiwał się także paralelizmami syntetycznymi (człon drugi
uzupełnia człon pierwszy) oraz antytetycznymi (myśl członu drugiego uzupełnia myśl
członu pierwszego). Przykładem paralelizmu syntetycznego w Ewangelii św. Mateusza
są słowa: „Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego,
który mnie posłał” (Mt 10,40). Paralelizm antytetyczny występuje w słowach: „Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je”
(Mt 10,39). Zauważyć jednak należy, że paralelizm członów w logiach Jezusa jest ich
cechą pierwotną, a więc taki kształt i formę zawdzięczają samemu Jezusowi. Również
charakterystyczną cechą nauczania Jezusa jest występujący powszechnie w poezji hebrajskiej rytm. W Ewangelii św. Mateusza jednak spotykamy się z nim częściej aniżeli w
pozostałych Ewangeliach synoptycznych. Mateusz zachował z pieczołowitością ten
pierwotny rys właściwy Założycielowi chrześcijaństwa i starał się go odtworzyć w greckiej wersji logiów Jezusa, pierwotnie wypowiedzianych w języku aramejskim.
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Charakterystyczną cechą stylu Mateusza są także występujące w jego ewangelii chiazmy. Najczęściej spotykamy je w obrębie krótkiej wypowiedzi, zawierającej paralelizm
członów (np. Mt 10,39), ale też nierzadko w obrębie większych perykop (np. Mt 12,31–
37; 14,1—16,20; 16,21—17,23). Odkrycie chiastycznej struktury poszczególnych perykop
bardzo pomaga w ich zrozumieniu. Te charakterystyczne struktury niejednokrotnie
podkreślają ważne dla autora prawdy i przemyślenia. Struktura chiastyczna nie tylko
ułatwia zapamiętanie treści dłuższych fragmentów ewangelii, ale przede wszystkim
umożliwia uchwycenie i zrozumienie sensu dzieła oraz wskazuje teologiczny wymiar
redakcyjnej pracy ewangelisty.

3.5. Zarys teologii Ewangelii św. Mateusza
Ewangelie są świadectwem wiary pierwszych pokoleń wyznawców Jezusa Chrystusa.
Ewangeliści, pisząc swoje dzieła, postawili sobie za cel przedstawienie nauki i dzieła
Jezusa. Relacje ewangelistów noszą jednak wyraźne piętno powielkanocnej wiary
i dlatego Ewangelii nie można inaczej odczytać, jak właśnie świadectwo wiary. Związane
jest ono z Osobą i dziełem Jezusa z Nazaretu. Jeszcze do niedawna nie można było oddzielić świadectwa od jego przedmiotu, a więc wiary w Jezusa od samego nauczania
Jezusa. Dopiero dzięki badaniom ewangelii metodą historii redakcji udało się odłączyć
autentyczne świadectwo Jezusa od świadectwa ewangelistów o Jezusie z Nazaretu. Badania krytyczne pozwoliły nam poznać i zrozumieć teologiczne założenia poszczególnych ewangelistów.
Od dawna pytano, jaka jest myśl przewodnia Ewangelii św. Mateusza. Sądzono, że w
pierwszej ewangelii synoptycznej nie ma myśli przewodniej, a jej autor porusza wiele
wątków, ale nie podporządkowuje ich głównemu tematowi, w którego istnienie także
wątpiono. Jednakże od dawna dostrzegano charakterystyczne dla Mateusza nieustanne
odwoływanie się do Starego Testamentu. Autor pierwszej ewangelii synoptycznej wielokrotnie stwierdza, że to lub tamto stało się, by wypełniło się Pismo. Jezus w Ewangelii
św. Mateusza jest przyobiecanym Mesjaszem, na którym spełniły się słowa Mojżesza i
proroków.
Niedawno zauważono, że pierwsza ewangelia posiada wymiar eklezjalny1. Autor jej
postawił sobie za cel przedstawienie Osoby Jezusa jako Mesjasza, który przez swoją
działalność powołał do istnienia Kościół, odnowiony lud Boży. Powiązanie wiary
w Jezusa Chrystusa z powołaniem Kościoła, budującego się na wierze w Jezusa jako
Chrystusa, wyraźnie widać w szesnastym rozdziale Ewangelii św. Mateusza. Na wyznanie wiary Piotra w mesjańską godność Nauczyciela z Nazaretu Jezus daje swoim
uczniom obietnicę: „Ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go” (Mt 16,18). Mateusz postanowił więc nakreślić obraz Jezusa,
przyobiecanego przez Boga Mesjasza, który przez swoją działalność powołał do istnienia
i życia Kościół, odnowiony lud Boży, przeznaczony do życia doskonałego i obfitujący w
lepszą i wyższą sprawiedliwość niż ta, o której mówili faryzeusze. Jezus, powołując Kościół, czerpiący moc z wiary w mesjańską godność swojego Założyciela, nadał mu ko-

1 Zob. E. Schweitzer, Der Evangelist Matthäus. Seine Sprache, sein Zeit, sein Selbstständigkeit, 1959, VIII-XIX.
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deks etycznego postępowania, oparty na przykazaniach Starego Testamentu (Mt 5,1—
7,29).
Charakterystyczne dla pierwotnego Kościoła było powoływanie się na Stary Testament i czerpanie zeń tzw. dowodów z Pisma. Dla pierwszych wyznawców Jezusa Chrystusa księgą świętą był Stary Testament. Sporządzano zbiory cytatów (florilegia), które
w zestawieniu z wydarzeniami z życia Jezusa miały wskazywać na wypełnienie się
obietnic Bożych w Jezusie. Ewangelia św. Mateusza obfituje w różnego rodzaju aluzje
do Starego Testamentu oraz cytaty zaczerpnięte z Ksiąg Mojżeszowych i ksiąg prorockich. Szczególnie charakterystyczne są w niej tzw. cytaty refleksyjne, rozpoczynające się
od formuły: Tou/to de. o[lon ge,gonen i[na plhrwqh/| to. r`hqe.n u`po. kuri,ou dia. tou/ profh,tou
le,gontoj („A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez
proroka” — Mt 1,22; por. 2,17 itd).
Ewangelista Mateusz, powołując się na Stary Testament, udowadnia, że takie wydarzenia z życia Jezusa, jak narodzenie z dziewicy (Mt 1,22 — Iz 7,14), narodzenie w Betlejem (Mt 2,1–6 — Mi 5,1), pobyt w Egipcie (Mt 2,13–15 — Oz 11,1), rzeź dzieci w Betlejem
(Mt 2,16–18 — Jr 31,15), powrót Marii i Jezusa z Egiptu do Nazaretu (Mt 2,19–23 — Iz
11,1), działalność w Galilei, szczególnie w Kafarnaum (Mt 4,12–14 — Iz 8,23; 9,1), wjazd
Jezusa do Jerozolimy (Mt 21,1–5 — Zch 9,9), aresztowanie (Mt 26,47–56 — np. Iz 53;) i
sprzedanie Jezusa za trzydzieści srebrników (Mt 26,14–16 — Zch 11,12.13; Jr 32,6–9) są
wypełnieniem wydarzeń zapowiedzianych przez Pismo. Ewangelista Mateusz pisze także, że wypełnieniem obietnic starotestamentowych jest objawienie przez podobieństwa
tajemnicy Królestwa Niebios (Mt 13,13.14 — Iz 6,9.10) oraz cudotwórcza działalność
Jezusa jako Sługi Pana (Mt 8,16.17 — Iz 53,4; Mt 12,15–21 — Iz 42,1–4). Czytelnik
Ewangelii powinien więc wyciągnąć oczywisty wniosek: Jezus jest zapowiedzianym
przez Stary Testament Mesjaszem.
Mateusz także przypisuje Jezusowi tytuły mesjanistyczne: Syn Dawida, Syn Boży,
Sługa Jahwe.
W judaizmie palestyńskim tytuł Syn Dawida należał się oczekiwanemu Mesjaszowi
(Ps Sal 17,4.21)1. Ewangelista Mateusz posłużył się tym tytułem dziesięć razy (Mt 1,1.17;
9,27; 12,23; 15,22; 20,30.31; 21,9; 22,42.45). Udowadnia on, że Jezus był potomkiem
Dawida (Mt 1,1nn) i narodził się w rodzinnym mieście Wielkiego Króla (Mt 2,5). Synem
Dawida nazywają Jezusa uzdrowieni (Mt 9,17), tłumy towarzyszące Jezusowi (Mt 12,23;
21,9.19), a nawet niewiasta kananejska (Mt 15,22). Jezus prowadził również spór z faryzeuszami na temat Dawidowego pochodzenia Mesjasza (Mt 22,41–46). Wydaje się jednak, że Jezus odnosił się do tego tytułu z dużą rezerwą i nie chciał, aby nazywano Go
Synem Dawida, wszak tytuł ten w czasach Jezusa był obciążony mesjanistyczno–
politycznymi mrzonkami Żydów. Pierwszy ewangelista pragnie jednak tytułowi Syn
Dawida nadać odmienną treść, łącząc z tym tytułem liczne uzdrowienia dokonane przez
Jezusa. Mateuszowy Syn Dawida nie jest więc politycznym władcą, lecz uzdrowicielem
(Mt 9,27; 12,23; 15,22; 22,30.31). Niesie ratunek chorym i potrzebującym. Zbawcza
funkcja Jezusa została przez pierwszego ewangelistę powiązana z mesjańskim tytułem
Syn Dawida, co nadało temu tytułowi nowy sens.

1

L. Goppelt, Teologie des Neuen Testaments, II, 551n.
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W Ewangelii św. Jana Jezus nie jest wyłącznie Mesjaszem Izraela. Jest On również
Mesjaszem pogan, gdyż Izrael odrzucił Jezusa, a do prawdziwego Izraela należą ci, którzy wyznają, że Jezus jest Chrystusem i Synem Bożym. Myśl ta zdaje się nie być obca
także Mateuszowi.
W Ewangelii św. Mateusza Jezusowi często jest przypisywany tytuł Syn Boży (Mt
2,15; 3,17; 4,3.6; 8,29; 14,33; 16,16; 17,5; 26,63; 27,40.43). Zanim tytuł Syn Boży znalazł
się na kartach Ewangelii, przeszedł pewną ewolucję. W starożytności na Wschodzie był
przypisywany królom, którzy uważali się za naturalnych lub adoptowanych synów bożych. Na kartach Starego Testamentu też znajdujemy nazwę „synowie Boży” i odnosi się
ona do aniołów (Hi 1,6; 2,1; 38,7; Ps 29,1; 89,7; por Mż 6,2.4). Z racji wyróżnienia ludu
izraelskiego jako Narodu Wybranego, Ludu Pana, został on uznany za pierworodnego
syna Bożego (2 Mż 4,22; Jr 31,9). Szczególne miejsce pośród starotestamentowych tekstów, mających związek z tytułem Syn Boży, zajmują te, które stały się źródłem mesjanistycznej nadziei w Izraelu. Fundamentem tej nadziei jest obietnica dana Dawidowi, a
w szczególności słowa dotyczące jego potomka: „Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem” (2 Sm 7,14). Nadzieja ta z biegiem czasu przyjęła konkretny kształt w psalmach
królewskich (Ps 2,7; 89,27 nn; 110,3). Każdy król z rodu Dawida był pomazańcem Pańskim i przysługiwał mu tytuł syn Boży. W Starym Testamencie król był przybranym
synem Bożym. Synostwo Boże narodu izraelskiego lub królów z rodu Dawida rozumiano nie w znaczeniu dosłownym, lecz przenośnym.
Za czasów Jezusa tytuł Syn Boży przysługiwał Mesjaszowi i nie świadczył jeszcze
o jego boskim pochodzeniu.
Po zmartwychwstaniu Jezusa na skutek refleksji teologicznej tytuł Syn Boży otrzymał
nowe treści. W prazborze świadczył o boskiej godności Jezusa. Nie wiemy, czy ten tytuł
we wszystkich miejscach Ewangelii św. Mateusza świadczy o boskiej, czy też tylko o
mesjańskiej godności Jezusa. Trudno także dokładnie powiedzieć, w których miejscach
ten tytuł ewangelista wprowadził do narracji. Charakterystyczne dla Ewangelii Mateusza są cytaty refleksyjne. Wskazują na dużą ingerencję ewangelisty w pierwotne logia
Jezusa. Ale gdy występuje w nich, nawiązujący do proroctwa Daniela (Dn 7,13.14), tytuł
Syn Człowieczy, świadczy on wtedy o boskości Chrystusa. Wszędzie tam, gdzie w sąsiedztwie jego występuje tytuł Pan, nabiera także treści, której przed zmartwychwstaniem Jezusa nie posiadał.
Ewangelista Mateusz bardzo często wskazuje na boskie pochodzenie Jezusa z Nazaretu. Słowa, w których Jezus mówi o swojej wyższości nad Jonaszem, Salomonem
i świątynią jerozolimską, podkreślają wyjątkową godność Jezusa, nieporównywalną
z żadną inną tu na ziemi (Mt 12,6.40.42). Jezusowe Abba z zaimkiem mój w odróżnieniu od Ojciec wasz, świadczy o nadzwyczajnej godności Jezusa1. Mateuszowy Mesjasz
i Pośrednik, którego przyjście zapowiedział Stary Testament, jest potomkiem Dawida
nie tylko według ciała, lecz przede wszystkim jest Synem Bożym i to nie w starotestamentowym znaczeniu, przenośnym, lecz w dosłownym.
Pierwszy ewangelista również stara się wykazać, że Jezus jest Sługą Pana, o którym
pisał Deutero–Izajasz (Iz 42,1–4; 49,1–9a; 50,4–9; 52,13–53,12). Niewątpliwie
1

J. Jeremias, Neutestamentliche Theologie, 1973,272nn.
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z pierwszą pieśnią o Słudze Pana ma związek świadectwo Boga złożone podczas chrztu
Jezusa w Jordanie (Mt 3,17) oraz na Górze Przemienienia (Mt 17,5). Podobnie jak Deutero–Izajaszowy Sługa Pana jest mężem boleści, tak Jezus jako Sługa Boży bierze na
siebie jarzmo cierpienia. Jezus nie przyszedł, aby Mu służono, ale żeby służył i oddał
życie swoje na okup za wielu (Mt 20,28). Jezus zapowiedział swoje cierpienie i śmierć
krzyżową (Mt 16,21; 17,22.23; 20,17–19). Nakazał uczniom, aby Go naśladowali. Jest to
myśl znana również pozostałym ewangelistom synoptycznym. Ewangelista Mateusz
zaczerpnął logia Jezusa o Jego śmierci z Ewangelii św. Marka. Widoczny jest tu wpływ
teologii prazboru na ewangelistów. W jerozolimskim zborze starano się wyjaśnić znaczenie krzyżowej śmierci Jezusa przy pomocy proroctw o Słudze Pana. Ewangelista
Mateusz szczególnie starał się opisać służebną funkcję Jezusa z Nazaretu.
Charakterystyczna dla pierwszego ewangelisty jest typologia: Mojżesz — Jezus. Mateuszowy opis życia Jezusa jest w pewnym stopniu literacko zależny od biblijnej i pozabiblijnej tradycji o Mojżeszu, pośredniku Starego Przymierza. Wyraźnie dostrzegamy to
w opisie dzieciństwa Jezusa (np. Mt 2,13.20.21 — 2 Mż 2,15; 4,19). Znaczące miejsce w
pierwszej ewangelii zajmuje tzw, Kazanie na górze (Mt 5,1—7,29). Mateuszowe wskazanie na górę, jako miejsce wygłoszenia kazania (Łukasz zna Kazanie na równinie — Łk
6,17), ma niewątpliwie na celu również prezentację Jezusa jako nowego Mojżesza. Mojżesz otrzymał przykazania z ręki Boga na Synaju. Synaj funkcjonował w świadomości
Żydów jako góra przymierza Boga z ludem izraelskim oraz góra nadania Zakonu. Jezus
nie przyszedł rozwiązać Zakon, lecz wypełnić go (Mt 5,17). Jako Syn Boży, stojący ponad
Zakonem, dał nowy, pogłębiony wykład przykazań Bożych, aby sprawiedliwość Jego
uczniów była obfitsza aniżeli uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Przed narodzeniem
Chrystusa rabbi Szymon Prawy powiedział, że świat spoczywa na Zakonie, kulcie i okazywaniu miłosierdzia. Mateusz, redagując Kazanie na górze, zdaje się nawiązywać do
sformułowanego przez Szymona Prawego aksjomatu judaizmu i przedstawia Jezusa
jako nowego nauczyciela, który daje społeczności swoich uczniów pogłębione zasady
postępowania (Mt 5,17–48), prawdziwy wzorzec kultu (Mt 6,1–34) i fundament życia
społecznego polegającego na okazywaniu miłosierdzia (Mt 7,1–12). Dlatego tytuł Nauczyciel, przypisany Jezusowi w pierwszej Ewangelii synoptycznej, odgrywa tak ważną
rolę. Jednak Jezus jako rabbi pod każdym względem przewyższał uczonych w Piśmie.
Mateusz, charakteryzując nauczycielską działalność Jezusa, pisze: „Uczył je jako moc
mający, a nie jak ich uczeni w Piśmie” (Mt 7,29). Pierwszy ewangelista stara się także
przedstawić wewnętrzny związek między Jezusem, jako nauczycielem, a Jego uczniami.
Uczniowie Jezusa zawsze pozostaną uczniami, chociaż otrzymali od swojego Mistrza
polecenie: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i
Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” (Mt
28,19.20). Zawsze winni uczyć się i naśladować swojego Nauczyciela. Jezus jest jedynym w swoim rodzaju nauczycielem, co niedwuznacznie wynika ze słów: „Wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest — Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy
wszyscy jesteście braćmi” (Mt 23,8).
Obraz Jezusa w Ewangelii św. Mateusza jest barwny i bogaty. Pewne elementy tego
obrazu zostały zaczerpnięte z tradycji (np. Mk; Q), inne są oryginalnie Mateuszowe, czy
też — jak zobaczymy nieco dalej — Kościoła Mateuszowego.
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W Ewangelii św. Mateusza wątek chrystologiczny bardzo mocno i konsekwentnie został powiązany z wątkiem eklezjalnym. Najwyraźniej widać to w tych fragmentach,
w których Jezus jest przedstawiony jako nowy Mojżesz, jedyny w swoim rodzaju Nauczyciel, a także jako Syn Boży, reprezentant woli Bożej w znaczeniu absolutnym. Pod
Cezareą Filipową na wyznanie Piotra: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”, Chrystus
odpowiedział: „A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój,
a bramy piekielne nie przemogą go” (Mt 16,16.18). Oczywisty jest tu związek pomiędzy
wiarą w boskość i mesjanistyczną godność Jezusa a egzystowaniem w społeczności
uczniów zwanej Kościołem. Bóg spośród licznych narodów wybrał sobie potomków
Jakuba i uczynił z nich Naród Wybrany. Podobnie Syn Boży w sposób suwerenny powołał do życia Kościół i, jako nowy pośrednik, nadał mu zasady wiary, postępowania i życia.
Mateusz bardzo krytycznie ustosunkował się do historycznego Izraela. Przypowieści,
w których Jezus charakteryzuje stosunek Żydów do swojej Osoby, ujawniając ich wrogość i motywy postępowania, zostały przez ewangelistę Mateusza zaadaptowane oraz
zinterpretowane w świetle sytuacji, w jakiej znalazł się młody Kościół chrześcijański,
który coraz bardziej oddalał się od synagogi. Jako przykład może tu posłużyć przypowieść o dzierżawcach winnicy (Mt 21,33–44), której konkluzja najbardziej jest rozbudowana w Ewangelii św. Mateusza i brzmi niczym akt oskarżenia przedstawiony historycznemu Izraelowi: „Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który
będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo
by on upadł, zmiażdży go”. Krytyczne uwagi pod adresem Żydów znajdują się w Mateuszowym opisie sądu nad Jezusem przed sanhedrynem i Poncjuszem Piłatem. Krytyczny stosunek do Żydów nie charakteryzuje wyłącznie pierwszego ewangelisty. Przede
wszystkim jest widoczny w materiale wspólnym z Ewangelią św. Łukasza, a więc jego
rodowód jest bardzo stary i sięga czasów powstania źródła Q. Mateusz tak redaguje
zgromadzony materiał ewangeliczny, by podkreślić winę Izraela i uzasadnić jego odrzucenie. Zdaje się to wskazywać czas napisania pierwszej Ewangelii synoptycznej, a więc
lata po zburzeniu Jerozolimy. Wtedy to nastąpiła wzmożona działalność ewangelizacyjna poza granicami Palestyny.
W Ewangelii św. Mateusza Kościół jest prawdziwym Izraelem, szlachetną winnicą
Pana. Termin e¦ vkklesia, w klasycznej grece znaczy zgromadzenie. W Septuagincie (LXX)
jest ekwiwalentem hebrajskiego słowa lhq i oznacza zebranie liturgiczne (por. 5 Mż 4,
10; 31,30; Joz 8,35; 1 Krn 28,8)1. Kościół powołany przez Jezusa istnieje tylko dzięki
Jezusowi. Jego trwałość jest zależna od stałości w wierze w mesjańską i boską godność
Jezusa (Mt 16,18).

3.6. Autor
Dopiero po omówieniu literackiej budowy i teologii pierwszej ewangelii synoptycznej
w kanonie Nowego Testamentu można przystąpić do próby rozpoznania jej autora.
Tradycja starożytnego Kościoła chrześcijańskiego przypisuje autorstwo pierwszej
Ewangelii w kanonie Nowego Testamentu apostołowi Mateuszowi. Mateusz należał do
1
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grona dwunastu uczniów Pańskich. Wymieniony jest we wszystkich katalogach apostołów. W katalogu w Ewangelii św. Mateusza znajduje się na ósmym miejscu i tworzy parę
z Tomaszem (Mt 10,3). W Ewangelii św. Marka został umieszczony na siódmym miejscu
(Mk 3,18). Siódme miejsce zajmuje również Mateusz w katalogu apostołów znajdującym się w Ewangelii św. Łukasza (Łk 6,15). Autor Dziejów apostolskich wymienia apostoła Mateusza na ósmym miejscu. W Dziejach apostolskich Mateusz tworzy parę z
Bartłomiejem (Dz 1,13).
Na temat Mateusza wiemy niewiele. W katalogu apostołów w pierwszej ewangelii
synoptycznej Mateusz nazwany jest celnikiem. W pierwszej ewangelii znajduje się także
opis powołania Mateusza, które nastąpiło, gdy wypełniał swoje służbowe obowiązki (Mt
9,9–13). Jezus powiedział do Mateusza „siedzącego przy cle”: „Pójdź za mną”. Mateusz,
posłuszny wezwaniu, przyjął Jezusa w swoim domu, pożegnał się z towarzyszami z pracy i poszedł za Nim. Według pozostałych ewangelistów synoptycznych celnik „siedzący
przy cle” nazywał się Lewi. Ponadto ewangelista Marek pisze, że był synem Alfeusza.
Ewangelista Łukasz utrzymuje, że synem Alfeusza był Jakub. Napotykamy więc niełatwe do przezwyciężenia trudności natury egzegetycznej. Czy można przyjąć, że Lewi i
Mateusz to te same osoby? Okoliczności powołania Mateusza i Lewiego są identyczne.
Ale czy celnik Lewi bądź celnik Mateusz jest apostołem Mateuszem? Czy dodatek do
imienia Mateusza (celnik) w katalogu apostołów w pierwszej ewangelii synoptycznej nie
jest notatką redakcyjną, mającą na celu wyjaśnienie sprzeczności znajdujących się w
Ewangeliach, a dotyczących osoby zagadkowego celnika Lewiego? W Ewangeliach Jezusowe „pójdź za mną” wiąże się z powołaniem na ucznia Jezusa, lecz niekoniecznie do
grona Dwunastu (por. Mt 8,19; Łk 9,59). Lewi–Mateusz nie musi więc być identyczny z
apostołem Mateuszem. Ale wtedy niezrozumiałe jest dla nas, dlaczego wszyscy ewangeliści zgodnie piszą o powołaniu celnika do szerszego grona uczniów, a milczą na przykład o powołaniu Szymona Zeloty, który należał do grona Dwunastu (Łk 6,15). Co
prawda zeloci byli terrorystami, celnicy natomiast kolaborowali z okupantem, dlatego
celników nienawidzono bardziej niż zelotów, którzy w pewnych kręgach uchodzili nawet
za bohaterów narodowych, to jednak ich kwalifikacje moralne są tak samo podejrzane.
Pomimo tych wątpliwości należy jednak za tradycją starochrześcijańską przyjąć, że celnik Lewi, Mateusz celnik oraz apostoł Mateusz to jedna osoba. Trzeba dodać, że uczeń,
który został powołany przez Jezusa w chwili swego urzędowania w komorze celnej, posiadał dwa imiona hebrajskie, co nieczęste było u Żydów. Jezus nadał Szymonowi imię
Kefas (Mt 16,17.18). Czy celnik Lewi otrzymał po powołaniu nowe imię (Mateusz = Dar
Boży)? Nowy Testament i tradycja o tym milczą. W kręgu kultury i religii hebrajskiej
zmiana imienia wiązała się z powołaniem, ze zmianą usposobienia i wyborem nowej
drogi (por. 1 Mż 17,1–5).
Według tradycji starochrześcijańskiej apostoł Mateusz głosił ewangelię o Jezusie
Chrystusie w Syrii, Persji, Indiach, Etiopii, Poncie, a nawet w Irlandii. Zweryfikowanie
tej tradycji jest dzisiaj niemożliwe.
Za Mateuszowym autorstwem pierwszej ewangelii w kanonie Nowego Testamentu
opowiadali się w starożytności Papiasz, Ireneusz, Orygenes, Tertulian, Hieronim i inni.
Najstarsze wydaje się być świadectwo Papiasza, biskupa Hierapolis, przekazane przez
historyka Kościoła, Euzebiusza (Hist. eccl. 3,39,17): Maqai/oj... E
` bri<di diale,ktw|| ta. lo,gia
suneta,xato h`rmh,neusen daua. w`j h||–n dunato. e[kastoj. Słowa Papiasza budzą pewne pytania.
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Co znaczy wyraz suneta,xato? W niektórych rękopisach figuruje sunegr,ayatw. Tekst Papiasza więc już w starożytnym Kościele nastręczał wiele interpretacyjnych trudności.
Czy wyraz ta. lo,gia oznacza jedynie słowa, mowy, czy też czyny Jezusa?
Opierając się na powyższych słowach, późniejsi pisarze chrześcijańscy dowodzili, że
Mateusz napisał swoją ewangelię w języku hebrajskim bądź aramejskim. Natomiast
Ewangelia, którą posiadamy w kanonie Nowego Testamentu, jest greckim przekładem
prawzoru hebrajskiego. Przekazy pisane są jednak jasne i wyraźne. Pomimo to pogląd
przypisujący Mateuszowi autorstwo pierwszej ewangelii, a przede wszystkim przekonanie, że Ewangelia św. Mateusza to grecki przekład zaginionej ewangelii hebrajskiej jest
dzisiaj nie do przyjęcia.
Ostatnio zaproponowano nowe tłumaczenie przekazanej przez Euzebiusza wypowiedzi Papiasza, które w nowym świetle stawia kwestię prawzoru pierwszej Ewangelii synoptycznej. J. Kürzinger, zbadawszy dokładnie znaczenie poszczególnych słów świadectwa Papiasza, przełożył je następująco: „Mateusz spisał mowy według hebrajskiego sposobu przedstawiania. Każdy bowiem przedstawiał je tak, jak potrafił”1. Papiasz nie mówi
więc o pierwotnym języku Ewangelii Mateusza lecz o jej kompozycji. Greckie słowo
dia,lektoj nie tylko znaczy język, lecz także sposób mówienia. Współczesna analiza
pierwszej Ewangelii synoptycznej w całej rozciągłości potwierdza to, że zarówno kompozycja, jak i sposób myślenia jej autora są typowo hebrajskie, czego nie można powiedzieć o dwóch pozostałych Ewangeliach synoptycznych. Na pewno też nie jest ona przekładem z języka hebrajskiego czy aramejskiego. Chociaż występuje w niej kilka słów
aramejskich, piękny, gładki i poprawny język, pozbawiony arameizmów, świadczy, że
Ewangelia jest dziełem oryginalnym2.
Z analizy Ewangelii Mateusza wynika, że jej autorem jest nawrócony Żyd, który kieruje ją do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Autor pierwszej ewangelii zna judaizm
i pewnie porusza się po zawiłościach prawno-rytualnych religii Mojżeszowej z czasów
Jezusa. Pierwsza ewangelia synoptyczna zawiera tematy interesujące głównie judeochrześcijan. Także liczne cytaty ze Starego Testamentu, częste stwierdzenia jej autora,
że „to się stało, aby wypełniło się słowo”, a także występująca w niej symbolika liczb,
wyraźnie wskazuje na Sitz im Leben Ewangelii św. Mateusza. Tematyka i kompozycja
zdaje się potwierdzać Mateuszowe autorstwo pierwszej ewangelii w kanonie Nowego
Testamentu. Należy jednak sobie postawić pytanie: dlaczego Mateusz, uczeń Jezusa
Chrystusa, skorzystał ze schematu kompozycyjnego drugiej ewangelii synoptycznej? Czy
dlatego, że już fukcjonowała w prazborze? A może autorem pierwszej ewangelii kanonicznej nie jest Mateusz, jeden z Dwunastu?
Nie można też przemilczeć faktu, że autora Ewangelii św. Mateusza nie łączy z Jezusem zażyłość, jakiej należałoby się spodziewać po uczniu, który przebywał z Nim i był
naocznym świadkiem Jego czynów.
Zdaje się, że ów autor pochodził z Palestyny, albo też pobierał przez pewien czas nauki u stóp jakiegoś uczonego w Piśmie. Jednakże podczas pisania swojej ewangelii był
J. Kürziger, Das Papiaszeugnis und die Erstgestalt des Mathäusevangeliums, BZ 4, (1960),
19-38. Przekład za A. Läpple, Od egzegezy do katechezy, II, 269.
1

2

J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, 183nn.
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członkiem diaspory żydowskiej — antiocheńskiej, damasceńskiej lub sydońskiej, a Może
nawet aleksandryjskiej. Trudno też ustalić miejsce powstania pierwszej ewangelii synoptycznej. Każde miasto, w którym znajdowała się większa diaspora żydowska, mogłoby
się ubiegać o przyznanie sobie tego zaszczytu. Ze względu na słowa występujące w
Ewangelii św. Mateusza: „A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy
dwudrachmowego podatku i rzekli: Nauczyciel wasz nie płaci dwu drachm?” (Mt 17,24),
ostatnio wielu egzegetów opowiedziało się za diasporą żydowską w Antiochii lub w Damaszku, tam bowiem znany był stater wartości dwóch drachm1.
Egzegeci zastanawiają się nad kwestią jedności Ewangelii Mateusza. Różne napięcia i
wielowarstwowość wskazywać by mogły, że nie wyszła ona spod pióra jednego autora, a
swój dzisiejszy kształt zawdzięcza anonimowemu redaktorowi2. Mówi się przynajmniej
o dwóch etapach redakcyjnych pierwszej ewangelii. Wydziela się w niej warstwę palestyńską, którą charakteryzuje kontrowersja z judaizmem. Druga warstwa, zależna od
Ewangelii św. Marka, posiada wymiar uniwersalny i pochodzi z okresu misyjnej ekspansji chrześcijaństwa poza granice Palestyny. Ale jeśli autor pierwszej ewangelii korzystał
z różnych źródeł, a wiemy, że na pewno korzystał z Ewangelii Marka i źródła Q, to trudno mu było tak wygładzić i obrobić zebrany materiał, by usunąć wszelkie sprzeczności i
napięcia, ponieważ różnice pomiędzy teologicznym horyzontem źródła Q a drugą
Ewangelią synoptyczną są znaczne. Ponadto na teologiczne opcje źródeł nałożyło się
własne widzenie autora sprawy Jezusa i Jego misji w świecie.
M. Albetz twierdzi, że przez pierwszą ewangelię kanoniczną nie przemawia jednostka
tylko Kościół w Jerozolimie3. Niewątpliwie Ewangelia Mateusza sprostała zapotrzebowaniom Kościoła, powiedzmy: Mateuszowego Kościoła. Jednak obecnie odchodzi się od
opinii, że pierwsza Ewangelia została napisana dla jerozolimskiego prazboru i jest prezentacją jego poglądów.
K. Stendahl uważa, że Ewangelia Mateusza powstała w bliżej nam nie znanej szkole
teologicznej4. Występujące w Mateuszowej ewangelii liczne starotestamentowe cytaty
refleksyjne mogą wskazywać, że jest ona swojego rodzaju podręcznikiem dla nauczycieli
w judeochrześcijańskich zborach. Za takim poglądem przemawia również dość przejrzysty układ tematyczny ewaneglii. Nauczyciele mogli się wzorować na funkcjonujących w
judaizmie szkołach rabinicznych. Autor pierwszej ewangelii synoptycznej prawdopodobnie jest uczonym w Piśmie, który został uczniem Królestwa Niebios (por. Mt 13,52).
Przestrzega on jednak przyszłych katechetów: „Wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi,
bo jeden tylko jest — Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi” (Mt
23,8).
Niewykluczone, że autor pierwszej ewangelii kanonicznej w Nowym Testamencie był
związany z apostołem Mateuszem. Może został przez niego nawrócony, lub też należał
do grona jego uczniów. Dlatego pierwszą Ewangelię przypisano Mateuszowi.

1

B.H. Strecker, The Four Gospel, 1956, 504.

2

W. Trilling, Da wahre Istrael, 1959.

3

M. Albertz, Die Botschaft des Neuen Testaments, 1955, 154.

4

K. Stendahl, The School of St. Matthew, 1954, 35.
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Istnieje również pogląd upatrujący Sitz im Leben Ewangelii Mateusza w nabożeństwie prachrześcijańskim, wzorowanym na służbie Bożej w synagogach. Ewangelia Mateusza byłaby więc zbiorem czytań podczas liturgii1. Z bardzo starej tradycji chrześcijańskiej dowiadujemy się, że podczas nabożeństw chrześcijańskich były czytane pamiętniki
apostołów (Justyn Męczennik). Krytycznie jednak należy ustosunkować się do poglądu,
który w pierwszej Ewangelii synoptycznej widzi rodzaj ewangeliarza, specjalnie napisanego dla potrzeb liturgicznych Mateuszowego Kościoła.
Ewangelia według św. Mateusza na pewno jest odzwierciedleniem całokształu życia i
potrzeb judeochrześcijańskiego zboru pozostającego poza granicami Palestyny.
Natomiast dlaczego autorstwo pierwszej Ewangelii w kanonie Nowego Testamentu
zostało przypisane apostołowi Mateuszowi? Nie chodziło tylko o podniesienie jej autorytetu. U jej podstawy zapewne znajduje się apostolska misja Mateusza. Z jego świadectwa zrodził się Kościół, który przyjęło się nazywać Mateuszowym.

3.7. Czas powstania Ewangelii św. Mateusza
Brak jednoznacznych kryteriów uniemożliwia dokładne określenie czasu powstania
pierwszej Ewangelii kanonicznej. Powszechnie przyjmuje się, że powstała po roku 70
n.e., a więc po zburzeniu Jerozolimy, ale przed rokiem 80. Za takim datowaniem zdają
się przemawiać słowa z przypowieści o uczcie weselnej: „I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił” (Mt 22,7). Uważa
się, że są one aluzją do wydarzeń w roku 70. Strecker przyjmuje późniejszą datę powstania Ewangelii św. Mateusza, a mianowicie pierwsze lata ostatniej dekady I wieku2.
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4. Ewangelia według św. Marka
4.1. Autor
Według tradycji starochrześcijańskiej autorem drugiej ewangelii synoptycznej w kanonie Nowego Testamentu jest Marek. Euzebiusz, powołując się na Papiasza, pisał
w swojej Historii kościelnej (III,39,15): „Także te sprawy poruszył prezbiter: Marek,
stawszy się tłumaczem Piotra, zapisał wszystko dokładnie, cokolwiek sobie przypomniał, jednak nie po kolei, o słowach i czynach Pana. Nie widział bowiem Pana, ani nie
poszedł za nim, lecz dopiero później za Piotrem. Ten znowu układał swoje nauki według
potrzeb, jednak nie w ten sposób, jakby zamierzał przedłożyć zestaw słów Pana. Dlatego
też nie wina Marka w tym, że niektóre rzeczy tak napisał, jak je przechował w pamięci.
Cała jego troska była w tym, by z tego, co usłyszał, nic nie opuścił ani przekazał niewiernie”. W podanej przez historyka Kościoła wiadomości zapewne chodzi o Jana Marka, o
którym często wspomina Nowy Testament (Dz 12,12.25; 12,5.13; 15,37.39; Kol 4,10; Flm
1,24; 2 Tm 4,11; 1 P 5,13). Marek był kuzynem Barnaby z Cypru (Kol 4,10). Matka jego
posiadała w Jerozolimie dom, który po zmartwychwstaniu Jezusa służył prazborowi za
miejsce zebrań modlitewnych (Dz 12,12). Marek towarzyszył apostołowi Pawłowi i Barnabie w pierwszej podróży misyjnej. Postanowił jednak wrócić z Perge w Pamfilii do
Jerozolimy, zapewne lękając się trudów i niebezpieczeństw dalszej podróży (Dz 13,13).
Gdy Barnaba zaproponował Pawłowi współuczestnictwo Marka w drugiej podróży misyjnej, Paweł nie zgodził się na tę propozycję (Dz 15, 37.38). Barnaba z Markiem udał
się wtedy na Cypr (Dz 15,39). Drogi apostoła Pawła i Marka nie rozeszły się jednak na
zawsze. Marek towarzyszył Pawłowi podczas jego uwięzienia (Kol 4,10; Flm 1,34).
Z kart Nowego Testamentu nie znamy innego Marka, który mógłby być autorem
drugiej ewangelii kanonicznej. Nie wydaje się też, aby Papiasz, cytowany przez Euzebiusza, miał na myśli bliżej nam nie znanego Marka. Zgodność tradycji starożytnego Kościoła w kwestii autorstwa drugiej ewangelii synoptycznej upoważnia nas do podtrzymania opinii, że autorem jej jest Jan Marek, znany nam z Dziejów apostolskich, tym
bardziej że krytyczna analiza tekstu Ewangelii św. Marka temu poglądowi zasadniczo
się nie sprzeciwia. Nie można jednak przemilczeć pewnych trudności w utrzymaniu
poglądu starożytnych pisarzy chrześcijańskich w sprawie autorstwa drugiej Ewangelii.
Ze słów znajdujących się w wierszu 1. rozdziału 11. Ewangelii według Marka wynika, że
jej autor nie znał dobrze topografii okolic rodzinnej Jerozolimy. Czy można więc dalej
utrzymać pogląd, że Marek jest autorem drugiej Ewangelii kanonicznej?1
Niektórzy bibliści odchodzą od tradycyjnego poglądu, według którego autorem drugiej ewangelii synoptycznej jest Jan Marek. Jednakże ostatnio coraz częściej mówią o
istnieniu tzw. Marka pierwotnego, będącego źródłem dla Ewangelii Marka w znanej
nam dzisiaj postaci. Pomimo podjętych prac krytycznych nie jesteśmy w stanie wskazać
ani dokładnie określić różnic pomiędzy Markiem pierwotnym a drugą ewangelią synoptyczną w znanym nam kształcie. Być może redaktor Ewangelii Marka, uzupełniając
Marka pierwotnego, np. o ostatnie wiersze rozdziału 16. (Mk 16,9–20), uzupełnił go
również o pewne szczegóły topograficzne oraz chronologiczne, których pierwotny Ma1
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rek nie posiadał, i popełnił przy tym pewne błędy. Nieścisłość topograficzną z 11. rozdziału można wyjaśnić także specyfiką stylu drugiej ewangelii (wyrażenia dwustopniowe). Nadal więc nic nie stoi na przeszkodzie, by Marka uważać, zgodnie z tradycją starochrześcijańską, za jej autora.
Dyskutuje się także na temat pewnych szczegółów znajdujących się w przekazanej
przez Euzebiusza wiadomości o autorstwie drugiej ewangelii synoptycznej.
Co to znaczy, że Marek był tłumaczem e`rmhneth,j Piotra? Czy Marek tłumaczył przemówienia apostoła Piotra na język grecki, czy też łaciński? Czyżby Piotr, pochodzący
z Betsaidy w Galilei, nie umiał posługiwać się językiem greckim? Czyżby zachodziła
potrzeba posługiwania się w Rzymie wyłącznie łaciną? Wiadomo, że Galilejczycy posługiwali się językiem greckim, chociaż zapewne nie wszyscy z jednakową sprawnością1.
W Rzymie zaś, w I wieku naszej ery nawet w dalekiej Galii ludzie dość swobodnie rozmawiali w hellenistycznym dialekcie języka Homera.
Świadectwo Papiasza, cytowane przez Euzebiusza, często rozumie się w ten sposób,
że Marek spisał katechezy apostoła Piotra, uwzględniając jednak swoje założenia teologiczno–literackie. Na pewno Ewangelia Marka nie jest stenogramen przemówień Piotra.
Papiasz, pragnąc nadać drugiej Ewangelii powagę i splendor, nie tylko powiązał Marka
z osobą apostoła Piotra, ale przyjął zależność treściową Ewangelii św. Marka od katechezy Piotra. Według starożytnych pisarzy chrześcijańskich za Markiem stoi powaga i
autorytet Piotra, naocznego świadka życia i działalności Jezusa.

Dyskutuje się również nad związkiem Marka z Piotrem, na który zdają się
wskazywać słowa pozdrowienia z 1. Listu św. Piotra: „Pozdrawia was zbór
w Babilonie, wespół z wami wybrany, i Marek, syn mój” (1 P 5,13). Związku tego
nie można jednoznacznie udowodnić, wszak jeden wiersz nie stanowi jeszcze
niepodważalnego dowodu. Przeciwko temu związkowi przemawiają także pewne fakty:
1. Nie jest pewne, że Babilon w 1 P 5,13 jest symbolem Rzymu (tak jest w Obj). Ze
względu na słowa: „Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po
Poncie, Galacji, Kappadocji, Azji i Bitynii” (1 P 1,1), Babilon może tu funkcjonować jako
symbol niewoli i rozproszenia. Może oznaczać Rzym, ale także każde inne miejsce, w
którym żyli chrześcijanie.
2. Dlaczego redaktorem 1. Listu Piotra jest Sylwan, a nie Marek, skoro tłumaczył Piotra
i był obecny przy jego redakcji (1 P 5,13)?
3. Teologia 1. Listu św. Piotra jest pokrewna teologii apostoła Pawła. Niektórzy bibliści
podważają Piotrowe autorstwo 1. Listu apostoła Piotra.
4. Przemówienia apostoła Piotra, znane z Dziejów apostolskich, nie zostały napisane na
podstawie zachowanych w archiwum prazboru rękopisów jego przemówień. Takich na
pewno nie było. Raczej są one odzwierciedleniem ducha najstarszej chrześcijańskiej
chrystologii. Schemat znanych z Dziejów apostolskich katechez Piotra o Jezusie
w ogólnych zarysach pokrywa się ze schematem chronologiczno-przestrzennym Ewangelii Marka. Schemat ten został jednak wypracowany w prazborze. Nie jest on odwzo-
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rowaniem historycznych wydarzeń w życiu Jezusa, lecz szyfrem w służbie katechizacji
i misji. Należy przyjąć, że nauczanie Piotra, naocznego świadka wydarzeń od chrztu
Jezusa po objawienia Zmartwychwstałego, znacznie wychodziło poza obręb schematu
synoptycznego. Dlaczego Marek nie skorzystał z osobistych doświadczeń i bogatych
przeżyć Szymona Piotra?
Nowy Testament świadczy również o związku Marka z apostołem Pawłem. W przeszłości starano się udowodnić zależność teologiczną autora drugiej ewangelii synoptycznej od Wielkiego Apostoła Narodów1. Badania słownictwa występującego u Marka i
apostoła Pawła wykazują, że autor drugiej ewangelii zna terminy charakterystyczne dla
Listów apostoła Pawła, jak: du,namij (cud — np. Mk 6,14; 9,1; — Rz 9,1; Ga 3,20),
euvagge,lion (ewangelia — np. Mk 1,1.14; — Rz 1,1–4.16; 15,16; 1 Tes 2,2.8.9), eivrneu,w (zachowuję pokój — np. Mk 9,50 — Rz 12,18; 2 Kor 13,11), musth,rion (tajemnica — np. Mk 4,11
— Kol 4,3–5), metamorfo,w (przemieniam się — np. Mk 9,2 — 2 Kor 3,18), ale też nie używa bardzo wielu słów, które często występują w Corpus Paulinum, jak: avga,ph (miłość —
77 razy), avpoka,luyij (objawienie — 13 razy), gnw/sij (wiedza — 23 razy), diakoni,a (służba
22 razy), diakaiosu,nh (sprawiedliwość — 67 razy), ekklhsi,a (kościół – 62 razy), no,moj
(zakon — 117 razy), ca,rij (łaska — 99 razy) i innych2. Zależność teologiczna ewangelisty
Marka od apostoła Pawła wydaje się wysoce problematyczna, gdyż sporadycznie spotykane terminy u obydwu pisarzy nowotestamentowych za tą zależnością nie przemawiają. Podobne pojęcia także występują w literaturze apokaliptycznej i qumrańskiej. Nie
potwierdzają jej również występujące w Ewangelii Marka i Listach apostoła Pawła
wspólne tematy teologiczne oraz tytuły chrystologiczne, gdyż są one wspólne dla całego
pierwotnego chrześcijaństwa, chociaż główne akcenty różnie rozłożono. Z drugiej zaś
strony w Ewangelii św. Marka nie występują kluczowe tematy literatury Pawłowej, jak:
usprawiedliwienie z wiary oraz Zakon i Ewangelia. Jednakże, podobnie jak apostoł Paweł, ewangelista Marek jest zwiastunem Jezusa ukrzyżowanego.
Ewangelię św. Marka należy uważać za dzieło oryginalne, co nie oznacza, że jej autor
nie korzystał z żadnych źródeł. Nie będąc naocznym świadkiem, musiał korzystać
z bogatej tradycji ustnej o Jezusie z Nazaretu.

4.2. Adresaci, czas i miejsce powstania Ewangelii Marka
Według Hieronima (De viris illustr. 8) Ewangelia Marka została napisana „na prośbę braci w Rzymie”.Przekonanie to wywodzi się od Klemensa Aleksandryjskiego367 i
zostało zachowane dla potomnych przez Euzebiusza z Cezarei w jego Historii kościelnej
(VI,14,6). Dzisiaj nie wszyscy egzegeci są skłonni nadal utrzymywać ten pogląd.
W.G. Kümmel sądzi, że Ewangelia według św. Marka powstała na Wschodzie4.
W. Marxen, konkretyzując ten pogląd, wskazuje na Galileę jako miejsce powstania dru-

1

O. Cullmann, Zarys historii ksiąg Nowego Testamentu, 103nn.

2

J. Kudasiewicz, ewangelie synoptyczne dzisiaj, 139nn.

Ph. Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur, 347; W.G. Kümmel, Einleitung in
das Neuen Testament, 69.
3

4

W.G. Kümmel, Einleitung in das Neuen Testament, 70.
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giej ewangelii synoptycznej1. Egzegeci, którzy opowiadają się za Rzymem jako miejscem
napisania Ewangelii św. Marka, powołują się na występujące w niej łacińskie słowa, np.
mo,,dioj (Mk 4,21), legiw,n (Mk 5,9), spekoula,twr (Mk 6,27), dhna,rion (Mk 6,37), xe,sthj (Mk
7,4), kh/nosoj (Mk 12,14), fragello,n (Mk 15,15) i inne. Występowanie w Ewangelii Marka
łacińskich zwrotów i słów, jak np. kenturi,wn (Mk 15,39), lepta. du,o( o[ evstin kodra,nthj
(„dwie drobne monety, to jest tyle co jeden grosz” — th/j auvlh/j( o[ evstin praitw,rion („na
zamek, to jest do pretorium” — Mk 15,16), nie jest niezbitym dowodem, że została napisana w Rzymie i była skierowana do chrześcijan mieszkających w stolicy imperium,
gdyż z podobnymi latynizmami spotykamy się w Ewangelii św. Łukasza, której geneza
nie ma związku z Rzymem2. Na Rzym, jako miejsce powstania drugiej ewangelii synoptycznej, ma wskazywać także występujące w 21. wierszu 15. rozdziału wyjaśnienie, że
Szymon z Cyreny, który niósł krzyż Jezusa, jest ojcem Aleksandra i Rufa. Apostoł Paweł
pozdrawia Rufa w swoim Liście do Rzymian (16,13). Jednak należy zwrócić uwagę, że
Pawłowe autorstwo rozdziału 16. Listu do Rzymian jest często podważane.
Nie można dzisiaj jednoznacznie określić miejsca napisania drugiej ewangelii synoptycznej w kanonie Nowego Testamentu. Marek mógł napisać swoją Ewangelię
w Rzymie, ale także w Galilei lub w każdym innym mieście, gdzie znajdował się zbór
poganochrześcijański. Kryteria biblijne nie dają żadnych podstaw do twierdzenia, że
Ewangelia św. Marka została napisana w stolicy Imperium Rzymskiego. Marek, pracując nad swoją ewangelią, mógł czynić to na prośbę Rzymian. Napisał ją jednak gdzieś
w Galilei lub w Syrii. Tu bowiem była popularna i dostępna. Skorzystali z niej autorzy
dwóch pozostałych ewangelii synoptycznych.
Ewangelia według św. Marka z pewnością została napisana dla chrześcijan wywodzących się z pogan. Autor chętnie mówi o spotkaniach Jezusa z poganami, podkreśla
ich prawo do zbawienia oraz chętnie opisuje i wyjaśnia znaczenie instytucji żydowskich3.
W Ewangelii Marka znajdują się dwa opisy cudownego rozmnożenia chleba (Mk 6,
34–44; 8,1–9). Pierwszy cud miał miejsce w Galilei, rdzennej ziemi izraelskiej. Redakcyjna uwaga ewangelisty Marka (Mk 6,34), która wiąże się z 4. Księgą Mojżeszową 27,17
oraz z Księgą Ezechiela 34,5, wskazuje, by pojmować posiłek jako antycypacjię uczty
mesjańskiej, a galilejskie rozmnożenie chleba jako powołanie w pierwszej kolejności
Izraela do mesjanistycznej uczty. W drugiej kolejności zostali do niej powołani poganie,
gdyż drugi cud rozmnożenia chleba miał miejsce w ziemi Dziesięciogrodzia (Mk 7,31)
wobec wielkiego mnóstwa ludzi (Mk 8,1), którzy przybyli z daleka (Mk 8,3). Marek,
pisząc o wielkiej liczbie ludzi, zdaje się czynić aluzję do Gibeonitów, którzy przybyli
zawrzeć przymierze z Izraelitami (por. Joz 9,9). Poganie mają więc dostęp do dóbr,
które dane są w Jezusie Chrystusie. Takie odczytanie opisu dwóch cudów rozmnożenia
chleba potwierdza umiejscowienie między nimi relacji uzdrowienia córki Greczynki z
okolicy Tyru (Mk 7,24–30) oraz głuchoniemego z Dziesięciogrodzia (Mk 7, 31–37).

1

W. Marxen, Einleitung in das Neuen Testament. Eine Einfürung in ihre Probleme, 1963.

2

W.G. Kümmel, Einleitung in das Neuen Testament, 70.

3

J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dziasiaj, 147.
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Godny uwagi jest również fakt, że ewangelista Marek, opisując historię wypędzenia
handlarzy i wekslarzy z świątyni jerozolimskiej (Mk 11,15–29), posłużył się dwoma cytatami ze Starego Testamentu (Iz 56,7; Jr 7,11). W pierwszym jest mowa o świątyni, która
w czasach ostatecznych będzie „domem modlitwy dla wszystkich narodów”. Pozostali
ewangeliści w tekstach paralelnych opuścili słowa: „dla wszystkich narodów”.

4.3. Treść
Ewangelia św. Marka rozpoczyna się od prologu (Mk 1,1–15), w którym autor w sposób zwięzły opisał działalność Jana Chrzciciela, chrzest i kuszenie Jezusa. Prolog kończy
się Jezusowym wezwaniem do upamiętania: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,15).
Wezwanie do upamiętania i wiary w ewangelię jest streszczeniem nauczania Jezusa i
wprowadza w istotę posłannictwa Nauczyciela z Nazaretu. Zaraz też następuje opis
działalności Jezusa. Cuda i wydarzenia w opisie Marka następują bardzo szybko. Przeplata je ewangelista relacjami dysput Jezusa z faryzeuszami oraz krótkimi mowami,
między innymi wyjaśnieniem w podobieństwach tajemnicy Królestwa Bożego (por. Mk
4).
Wielkie znaczenie dla zrozumienia drogi Jezusa ma wypędzenie Go z Nazaretu. Sam
Jezus komentuje je słowami: „Nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w
ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich, i w domu swoim” (Mk 6,4). Jezus, wzgardzony w swojej ojczyźnie, zwrócił się do wszystkich dzieci przymierza, wysyłając
uczniów do ich wiosek i miast.
Po opisie powrotu uczniów z pierwszej podróży misyjnej w Ewangelii Marka można
zauważyć paralelny układ dwóch sekcji. Pierwsza obejmuje wiersze, począwszy od 35.
szóstego rozdziału aż do 37. wiersza siódmego rozdziału. Druga sekcja zawarta jest
w pierwszych dwudziestu sześciu wierszach ósmego rozdziału.
Centralne miejsce w Ewangelii według św. Marka zajmuje wyznanie Piotra: „Tyś jest
Chrystus” (Mk 8, 29). Po nim następują przeplatane relacjami z działalności Jezusa trzy
zapowiedzi męki i śmierci: 8,31; 9,31; 10,32–34). Przygotowują one przyszłe wydarzenia, które zakończą się pojmaniem Jezusa, Jego męką i krzyżową śmiercią.
Podział Ewangelii Marka na perykopy przedstawia się następująco:
Rozdział 1.
1,1

– Tytuł

1,2–8

– Poselstwo Jana Chrzciciela

1,9–11

– Chrzest Jezusa

1,12.13

– Kuszenie Jezusa

1,14.15

– Początek działalności Jezusa (sumarium)

1,16–20

– Powołanie pierwszych uczniów

1,21–28

– Uzdrowienie opętanego w Kafarnaum

1,29–39 – Uzdrowienie teściowej Szymona i opuszczenie Kafarnaum przez Jezusa
1,40–45 – Uzdrowienie trędowatego
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Rozdział 2.
2,1–12

– Uzdrowienie sparaliżowanego

2,13–17

– Powołanie Lewiego

2,18–22 – O poście
2,23–28 – Sabat ustanowiony dla człowieka
Rozdział 3.
3,1–6

– Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką

3,7–12

– Uzdrowienie wielu chorych

3,13–19

– Ustanowienie dwunastu apostołów

3,20–30 – Jezus odpowiada na zarzuty dotyczące współpracy z szatanem
3,31–35

– Prawdziwa rodzina

Rozdział 4.
4,1–9

– Podobieństwo o siewcy

4,10–12

– Jezus wyjaśnia, dlaczego mówi w podobieństwach

4,13–20 – Wyjaśnienie podobieństwa o siewcy
4,21–34 – Podobieństwo o świecy i kiełkującym ziarnie
4,35–41

– Uciszenie burzy

Rozdział 5.
5,1–20

– Uzdrowienie opętanego

5,21–43

– Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie niewiasty

Rozdział 6.
6,1–5

– Jezus wzgardzony w Nazarecie

6,6–13

– Rozesłanie dwunastu apostołów

6,14–29 – Śmierć Jana Chrzciciela
6,30–34 – Powrót apostołów
6,35–44 – Nakarmienie pięciu tysięcy mężów
6,45–52 – Jezus chodzi po jeziorze
6,53–56 – Uzdrowienia w Genezaret
Rozdział 7.
7,1–23

– Jezus odpowiada na krytykę o nieprzestrzeganiu ustaw starszych przez
uczniów

7,24–30 – Uzdrowienie córki Greczynki
7,31–37

– Uzdrowienie głuchoniemego

Rozdział 8.
8,1–10

– Nakarmienie czterech tysięcy mężów

8,11–21

– Jezus odmawia faryzeuszom ukazania znaku i gani uczniów za ślepotę

8,22–26 – Uzdrowienie niewidomego w Betsaidzie
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8,27–30 – Świadectwo Piotra o Jezusie
8,31–33 – Jezus po raz pierwszy przepowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie
8,34–38 – Wezwanie do naśladowania
Rozdział 9.
9,1

– Nie wszyscy zaznają śmierci

9,2–13

– Przemienienie Chrystusa

9,14–29 – Uzdrowienie lunatyka
9,30–32 – Druga zapowiedź śmierci
9,33–41 – O pokorze i tolerancji
9,42–48 – Ostrzeżenie przeciwko gorszeniu bliźnich
9,49–50 – Podobieństwo o soli
Rozdział 10.
10,1–12

– O rozwodzie

10,13–16 – Błogosławieństwo dzieci
10,17–22 – Bogaty młodzieniec pyta o drogę do życia wiecznego
10,23–31 – Bogactwo i życie wieczne
10,32–34 – Trzecia zpowiedź śmierci
10,35–45 – Prośba synów Zebedeusza i o prawdziwej wielkości
10,46–52 – Uzdrowienie Bartymeusza
Rozdział 11.
11,1–11

– Wjazd Jezusa do Jerozolimy

11,12–14 – Uschłe drzewo figowe
11,15–19 – Oczyszczenie świątyni
11,20–26 – O mocy wiary
11,27–33 – Jezus rozmawia z kapłanami w świątyni
Rozdział 12.
12,1–12

– Podobieństwo o najemnikach winnicy

12,13–17 – O płaceniu podatków
12,18–27 – O zmartwychwstaniu
12,28–34 – O najważniejszym przykazaniu
12,35–37 – O Chrystusie
12,38–40 – O pysze uczonych w Piśmie
12,41–44 – Jezus chwali ofiarność wdowy
Rozdział 13.
13,1.2

– Zapowiedź zburzenia świątyni

13,3–27

– O znakach i końcu świata

13,28–37 – Wezwanie do czujności
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Rozdział 14.
14,1.2

– Spisek arcykapłanów i uczonych w Piśmie

14,3–9

– Namaszczenie Jezusa w Betanii

14,10.11

– Zdrada Judasza

14,12–26 – Ostatnia Wieczerza Paschalna
14,27–31 – Zapowiedź odstępstwa uczniów
14,32–42 – Modlitwa Jezusa w Getsemane
14,43–50 – Pojmanie Jezusa
14,51.52 – Ucieczka młodzieńca owiniętego w prześcieradło
14,53–65 – Sąd nad Jezusem
14,66–72 – Piotr zapiera się Jezusa
Rozdział 15.
14,1–15

– Jezus przed Piłatem

14,16–20 – Żołnierze drwią z Jezusa
15,21–41 – Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
15,42–47 – Pogrzeb Jezusa
Rozdział 16.
16,1–8

– Zmartwychwstanie Jezusa

16,9–18

– Objawienia zmartwychwstałego Jezusa

15,19.20 – Wniebowstąpienie Jezusa.

4.4. Kwestie literackie
Język Ewangelii według św. Marka jest prosty i mało wykwintny. Znajdujemy w niej
wyrazy używane tylko w potocznej mowie, jak na przykład: kwmo,polij (wioska),
kra,batoj (zwłoki), ptw/ma (nosze) (zob. 1,38; 2,4; 6,29). Autor drugiej ewangelii synoptycznej często posługuje się zdrobnieniami: quga,trion (córeczka) kura,sion (dziewczynka)
paidi,on (dzieciątko) ivcqi,dion (rybka) (zob. Mk 5,23.39.41; 6,22; 7,25.25; 8,7). Nie przysparza jej to walorów dzieła literackiego.
Wspomnieliśmy już, że w ewangelii Markowej występują latynizmy. Według niektórych egzegetów jest to dowód, że została ona napisana dla chrześcijan mieszkających
w Rzymie. Spotykamy również wyrazy aramejskie: boanhrge,j (synowie gromu — 3,17)
taliqa. kou/m (dzieweczko wstań — 5,41), korba/n (dar przeznaczony na ofiarę — 7,11),
eVffaqa, (otwórz się — 7,34), avbba, (Ojciec, Ojcze — 14,36), a także zwrot: ~O qeo,j mou o`
qeo,j mou( eivj ti, evgkate,lipe,j me („Boże Mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” — 15,34).
Nie brak w niej także innych semityzmów. To zdaje się wskazywać na aramejski jako
rodzimy język autora drugiej ewangelii synoptycznej.
Styl Marka jest prosty. Zdania współrzędne najczęściej łączy spójnikiem kai, (i), rzadziej de, (zaś). Spośród osiemdziesięciu ośmiu perykop, na jakie można podzielić Ewangelię Marka, aż osiemdziesiąt rozpoczyna się od spójnika. W przypowieści o siewcy każde zdanie rozpoczyna się od kai, (Mk 4,3–9). Często rolę spójnika spełnia przysłówek
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euvqu,j — natychmiast, nagle. Wydarzenia opisane w następujących po sobie zdaniach
połączonych przysłówkiem euvqu,j niekoniecznie musiały mieć miejsce w bardzo bliskim
czasie. Spójniki spełniają w Ewangelii św. Marka rolę redakcyjną, a nie historyczno–
czasową1.
Chociaż Marek często posługuje się spójnikami, to jednak w wielu miejscach spotykamy się z tzw. asyndetonem, czyli zdaniami nie połączonymi spójnikami. Asyndeton
występuje zarówno w logiach Jezusa (5,39; 10,14; 12,27), jak też w narracji (8,19.28;
9,24;.38; 10,27–29; 12,24.29; 14,3), i jest cechą typową dla stylu drugiego ewangelisty
synoptycznego. W tekstach paralelnych pierwszego i trzeciego ewangelisty znajdują się
spójniki: kai, de,, ga,r.
Ewangelista Marek zamiast zwykłej formy czasownikowej często używa formy opisowej. Składa się na nią imiesłów i słowo posiłkowe ei;nai (być) w imperfektum. Takiej
konstrukcji używano w dramatach hellenistycznych w celu dostarczenia czytelnikowi
lub widzowi szczególnych wrażeń i przeżyć2. Autor drugiej ewangelii konsekwentnie
używa praesens historicum (około 150 razy). Wydarzenia czasu przeszłego są opisywane tak, jakby działy się przed oczyma czytelników.
Ewangelista Marek przedstawia wydarzenia z życia Jezusa według przyjętego przez
siebie schematu. Niejednokrotnie różne opisy cudów (por. 1,25–27 i 4,39–41;7,32–37
i 8,22), mów (por. 4,1–20 i 7,14–23) i zdarzeń (por. 11,1–11 i 14,12–16) zawierają te
same elementy. Marek nie był więc wielkim stylistą. Ale wydaje się, że w takiej formie
i kształcie przejął ewangeliczny materiał z ustnej tradycji. Ustne podanie, które nie tylko
musi być zwięzłe, lecz łatwe do zapamiętania i przekazania, charakteryzuje się schematycznością i uproszczeniami. Nadal godny utrzymania jest zatem pogląd dawniejszych
biblistów, że ewangelista Marek jest najbliższy pierwotnej tradycji o Jezusie.
Charakterystyczną cechą stylu drugiego ewangelisty są również uściślenia w jednym
lub w dwóch zdaniach występujących obok siebie. Marek, opisując dokonane przez Jezusa uzdrowienie opętanego w Kafarnaum, powiada: „I wnet rozeszła się wieść o nim
wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej (Mk 1,28). Natomiast w relacji uzdrowienia teściowej Szymona, znajdujemy słowa: „A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce”
(Mk 1,32; por. także: 1,38.45; 4,39; 5,19; 6,4. 26; 8,17; 10,22; 12,14; 14,6.15 i inne).
Zbędne wydaje się uzpełnienie słowa „wszędzie” zwrotem uściślającym „po całej okolicznej krainie galilejskiej”. Podobnie zbędny do słów: „gdy nadszedł wieczór”, zdaje się
być dodatek: „i zaszło słońce”. W przeszłości sądzono, że ze względu na występującą w
Ewangelii Marka oszczędność słów, uzupełnienia są wynikiem późniejszej redakcji.
Jednakże ten rys stylu występuje często w całej Ewangelii i dlatego należy go uznać za
pierwotny, Markowy. Nie można z pewnością ustalić, czemu służą owe uściślenia. Czy
są wyłącznie manierą drugiego ewangelisty, czy też wywodzą się z tradycji? Ale z pewnością nadają drugiej Ewangelii synoptycznej swoistego uroku i piękna. Ożywiają opowiadanie, zmuszając czytelnika do towarzyszenia bohaterom ewangelii w ich życiu i
dziele.

1

J. Weiss, euvqu,j bei Markus, ZNW 11 (1910), 124n.

2

H. Langkammer, Ewangelia według św. Mark, 35
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Prostota języka oraz żywa narracja sprawiają, że Ewangelię św. Marka czyta się jak
reportaż z niecodziennych wydarzeń.

4.5. Tajemnica mesjaniczna
W przeszłości przy rekonstrukcji życia Jezusa głównie posługiwano się Ewangelią
św. Marka. Uważano, iż wyraża najstarszą tradycję ewangeliczną. Marek miał przekazać
dzieje Jezusa zgodnie z prawdą historyczną. Poprzez jej karty — jak sądzono — możliwe
jest dotarcie do historycznego Jezusa. William Wrede w swoim dziele pt. Das Messiasgeheimnis in der Evangelien (Göttingen 1901) podważył zasadność tych dążeń. Zwrócił
on uwagę, że w Ewangelii Marka Jezus pragnął zachować w tajemnicy swoją mesjańską
godność, wręcz zabraniał mówić o tym, że jest Mesjaszem. Jezus jednak stopniowo odsłaniał rąbka tej tajemnicy. W. Wrede utrzymywał, że nie jest to rys historyczny, lecz
pewien schemat, według którego ewangelista Marek pragnął przedstawić historię Jezusa. Schemat tzw. tajemnicy mesjańskiej jest wynikiem ścierających się w prazborze
dwóch stanowisk. Według jednych Jezus nie był Mesjaszem i nie chciał nim być, według
drugich zaś Jezus nim był i utrzymywał, że jest od Boga danym Chrystusem.
Istotnie, po uzdrowieniu teściowej Piotra i wielu chorych Jezus zabronił demonom,
które Go znały, mówić, kim jest (Mk 1,34). Także uzdrowionemu przez siebie trędowatemu zabronił mówić, kto dokonał cudu jego uzdrowienia. (Mk 1,44). Po uzdrowieniu
wielu chorych nad Jeziorem Galilejskim „duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padły mu do
nóg i wołały: Tyś jest Syn Boży”. Ewangelista Marek pisze, że Jezus surowo zakazał im
ujawniać, że jest Mesjaszem (Mk 3,11.12). Jezus nie życzył sobie również, aby rozgłaszano o wzbudzeniu z martwych córeczki Jaira, zgodnie bowiem z przekonaniem Żydów,
przywracający zmarłym życie nie może być nikim innym, jak właśnie przyobiecanym
Mesjaszem (Mk 5,43). Jezus zakazał także mówić o uzdrowieniu głuchoniemego (Mk
7,35), niewidomemu z Betsaidy zaś nakazał pozostać w domu (Mk 8,26).
W Ewangelii Marka centralne miejsce zajmuje wyznanie Piotra: „Tyś jest Chrystus”
(Mk 8,29). Nie wiadomo, czy wszyscy uczniowie podzielali zdanie Piotra i czy widzieli w
Jezusie przyobiecanego Mesjasza. Jednakże również im nakazał Jezus zachować milczenie. Charakterystyczna jest relacja ewangelisty Marka: „I nakazał im surowo, aby
nikomu o nim nie mówili” (Mk 8,30). Także Piotrowi, Janowi i Jakubowi zakazał dzielenia się doznanymi wrażeniami na Górze Przemienienia (Mk 9,9).
Czy schemat tajemnicy mesjańskiej jest odzwierciedleniem historycznych wydarzeń?
Czy Jezus uważał się za Chrystusa, czy też nie? Czy pragnął zachować w tajemnicy swoją
mesjańską godność? Czy relacja Marka przedstawia historyczne fakty? Czy Jezus ewangelisty Marka jest wyłącznie Chrystusem wiary?
Wokół tezy W. Wredego toczy się dyskusja. Dotyczy ona problemu życia i dzieła Jezusa. Od wielu lat nie słabnie zainteresowanie zagadnieniem historycznego Jezusa i
Chrystusa wiary. Niezależnie od ważności tego problemu dla wiary i kościelnej chrystologii należy podkreślić, że uciekanie się do stwierdzenia, iż ewangeliczny schemat tajemnicy mesjańskiej jest odzwierciedleniem dwóch tendencji ścierających się w prazborze, wcale nie wyjaśnia jednoznacznie występowania tego schematu, który często uznaje
się wyłącznie za zabieg literacki, nie mający uzasadnienia w historycznych realiach.
Ale czy nie jest odwrotnie?
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To nie w prazborze, lecz pomiędzy prazborem a synagogą toczył się spór o Jezusa.
Przedstawiciele urzędowego judaizmu zdecydowanie byli przeciwni uznaniu Jezusa
Mesjaszem. Uczniowie zaś twierdzili, że ukrzyżowanego Nauczyciela z Galileli Bóg
zmartwychwzbudził i uczynił Panem i Chrystusem (por. Dz 2,36). Prazbór zarzucał Żydom niewiarę w Jezusa jako Mesjasza. Nie był więc zainteresowany w rozpowszechnianiu wiadomości, że Jezus ukrywał swoją godność i nie chciał, aby mówiono o Nim, że
jest Chrystusem. Schemat tzw. tajemnicy mesjańskiej usprawiedliwiał niewiarę Żydów i
w każdej chwili mógł być wykorzystany przeciwko świadectwu uczniów Pańskich. Wysoce wątpliwe jest przekonanie, że wola Jezusa, aby nie mówiono o Nim jako o Chrystusie, nie jest rysem historycznym, lecz wytworem myśli prazboru.
Posądzenie ewangelisty Marka o sfałszowanie historii i wprowadzenie do tekstu
Ewangelii licznych nakazów milczenia o godności mesjańskiej Jezusa, również nie jest
uzasadnione. Ewangelista Marek, pisząc swoją ewangelię, postawił sobie jasny i wyraźny cel. Został on sformułowany w tytule ewangelii VArch. tou/ euvaggeli,ou VIhsou/ Cristou/
Îui`ou/ qeou/ÐÅ (Mk 1,1). Niewątpliwie Marek nie zamierzał napisać dzieła historycznego.
Jego celem było przekazanie świadectwa o Jezusie jako Chrystusie i Synu Bożym1.
Ewangelista konsekwentnie dążył do wykazania swoim czytelnikom, że Prorok i Nauczyciel z Galilei był Synem Bożym. Zgromadzony przez siebie materiał ewangeliczny
tak zredagował, aby czytelnik nie miał wątpliwości, że Jezus jest posłanym przez Boga
Chrystusem i Synem Bożym. Choć w pierwszej części swojej ewangelii, jak już wykazaliśmy, często pisze o Jezusowym zakazie rozgłaszania czynów wskazujących na Jego mesjańską godność, jednak przy każdej nadarzającej się okazji podkreślał, że przecież Prorok z Galilei jest Mesjaszem i Synem Bożym (Mk 1,24; 2,10.28; 3,11; 8,29). Przede
wszystkim Marek z upodobaniem opisywał cuda, które czynił Jezus. Właśnie one najlepiej świadczyły o Jezusie, że jest Synem Bożym. Tzw. schemat tajemnicy mesjańskiej
przeszkadzał ewangeliście w realizowaniu powziętego przez siebie celu. Nie mógł więc
Marek być jego autorem. Jeśli spotykamy go w drugiej Ewangelii w kanonie Nowego
Testamentu, nie jest to zatem literacki zabieg, lecz rys historyczny.
Zakaz rozgłaszania tego, kim jest Jezus i jaką godnością został obdarowany przez
Boga, staje się zrozumiały, jeśli weźmiemy pod uwagę poglądy na temat Mesjasza reprezentowane przez urzędowych przedstawicieli judaizmu. Żydzi oczekiwali Mesjasza politycznego. Wierzyli, że wraz z jego przyjściem skończy się niewola Żydów. Lud wybrany
pod wodzą Króla–Mesjasza zapanuje nad wszystkimi narodami. Nie łączyli oni proroctw o Słudze Pana z zapowiedziami przyjścia Mesjasza z rodu króla Dawida. Jezus
oczywiście nie chciał być i nie był Mesjaszem typu politycznego. Zdecydownie sprzeciwiał się mesjanistycznym mrzonkom i utopijnym ideom uczonych w Piśmie, faryzeuszy
i zelotów. Podczas swojej działalności niejednokrotnie dawał temu wyraz. Ewangelie

1 Najnowsza dyskusja na temat motywu tajemnicy mesjańskiej oraz gatunku literackiego
Ewangelii Marka – zob Robinson J. M., Messiasgeheimnis und Geschichtvestädnis. Zur Gatungsgeschichte des Markus-Evangelium, 1989.
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zgodnie świadczą, że Jego droga życia nie pokrywała się z tą, którą Żydzi wytyczyli dla
obiecanego przez Boga Mesjasza1.
Jezus był świadomy swojej mesjańskiej godności. Gdyby ogłosił się Chrystusem lub
pozwolił uznać się Mesjaszem, wtedy by sprzeniewierzył się swojemu rzeczywistemu
powołaniu i pchnął umiłowany Lud w następną wojnę i tragedię narodową. Jezus poprzez swoją działalność i zwiastowanie Boga miłości i łaski chciał przede wszystkim
przekształcić wyobrażenia Żydów o Mesjaszu. Nie łatwo było dokonać radykalnego
przewrotu w myśleniu na temat Chrystusa. Nawet uczniowie wierzyli do końca, że ich
Nauczyciel ostatecznie okaże się takim Mesjaszem, jakiego oczekiwano (por. Mt 16,22;
Łk 24,21; Dz 1,6). Po zmartwychwstaniu Jezusa zrozumieli jednak, że ich Mistrz nie był
Mesjaszem politycznym i nie odbuduje królestwa Izraelowi. Był Mesjaszem, lecz według
myśli Bożej, a nie ludzkiej.
Jezus wyznaczył swoim uczniom granicę milczenia: „...dopóki Syn Człowieczy nie
zmartwychwstanie” (Mk 9,9).
Nie można odmówić Jezusowi świadomości mesjańskiej. Gdyby Jezus nie uważał się
za obiecanego Pomazańca, to po tragedii Wielkiego Piątku uczniowie i pierwsi chrześcijanie nie mogliby Jezusa nazywać Chrystusem. Tragedia Golgoty zniweczyła wszelkie
nadzieje związane z osobą Jezusa. Bez wspominania Mistrza, który był Mesjaszem, chociaż zakazywał o tym mówić, nie była możliwa wiara w mesjańską godność ukrzyżowanego Skazańca. Żywe wspomnienie i przeżycia wielkanocnego poranka prowadziły do
wyznania: Jezus jest Chrystusem. Przyjmując za pewnik istnienie świadomości mesjańskiej u Jezusa, nie sposób też odmówić Markowi racji, gdy pisze, że Jezus zakazywał
rozpowiadać o tym, iż jest przyobiecanym Mesjaszem. Motyw tajemnicy mesjańskiej w
Ewangelii według Marka nie jest zabiegiem literacko-apologetycznym, lecz odzwierciedleniem historycznej prawdy2.

4.6. Zarys teologii Ewangelii św. Marka
Ewangelia według św. Marka została zatytułowana: VArch. tou/ euvaggeli,ou VIhsou/ Cristou/ Îui`ou/ qeou/Ð3. Oba tytuły: Chrystus i Syn Boży mają dla Marka zasadnicze
i fundamentalne znaczenie. Obok tych tytułów Marek używa jeszcze innych, jak: Syn
Człowieczy, Święty Boga i Pan. Przede wszystkim tak sformułowany tytuł wskazuje na
dzieło Marka jako dzieło teologiczne, w którym jego autor pragnie wykazać, że Jezus
jest Chrystusem i Synem Boga.
W tytule Ewangelii Marka imię Jezus zostało uzupełnione o tytuł: Chrystus, i stanowi z nim całość. Gdy Marek pisał swoją Ewangelię, ta zbitka była uważana za imię wła-

Na temat mesjanizmu – zob. Greßmann H., Das Messias, 1929; Łach S., Filipiak M. (red),
Mesjasz w biblijnej historii zbawienia, 1974; Synowiec J. St., Oto two król przychodzi. Mesjasz
w pismach Starego Przmierza, 1992.
1

Sjöberg E., der verborgenen Menschensohn in der Evangelien, 1955, s. 151nn; Cullmann O.,
Christologie des Neuen Testaments, 1857, 111nn.
2

3 Nie wszystkie rękopisy Nowego Testamenty posiadają słowa ui`ou/ qeou. Na temat słowa
euvagge,lion zob. W. Marxen, Da Ewangelist Markus, 1959,77n.
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sne Zbawiciela świata. Wywodzi się jednak z najstarszego wyznania wiary: Jezus jest
Chrystusem (por. Dz 2,36).
Słowo Chrystus (Cisto,j) pochodzi od czasownika cri,w (namaścić) i oznacza: pomazaniec. Jest ono ekwiwalentem słowa mesjasz (hebr. (xyvm)1.
Tytuł Syn Boży występuje w Ewangelii Marka wielokrotnie. Przede wszystkim znajduje się w perykopach centralnych, zasadniczych dla zrozumienia treści i przesłania
drugiej Ewangelii synoptycznej. Spotykamy się z nim w opisie chrztu Jezusa nad Jordanem (Mk 1,11), w historii przemienienia Pańskiego (Mk 9,7) oraz w wyznaniu setnika na
Golgocie (Mk 15,39).
Zanim tytuł Syn Boży znalazł się na kartach Ewangelii św. Marka, funkcjonował w
starotestamentowej literaturze. Powszechnie używano go w starożytności na Bliskim
Wschodzie, gdzie przysługiwał ludziom, których boskość była usankcjonowana przez
politeistyczne religie. Boskie prerogatywy królów poszerzały zakres ich władzy. Na kartach Starego Testamentu tytuł Syn Boży przysługiwał aniołom (Hi 1,6; 2,1; 38,7; Ps
29,1; 89,7; por. 1 Mż 6,2.4). Z racji wyróżnienia potomków Jakuba jako Lud Wybrany,
Izrael został nazwany pierworodnym synem Bożym (por. 2 Mż 4,22; Jr 31,9).
Szczególne miejsce wśród tekstów starotestamentowych, mających związek z tytułem Syn Boży, zajmują te, które są źródłem mesjanistycznych oczekiwań w Izraelu.
U początku tych oczekiwań znajduje się obietnica dana Dawidowi, szczególnie ta jej
część, która dotyczy jego potomka: „Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem” (2 Sm 7,
14). Nadzieja związana z imieniem syna Dawida, przekształcona i pogłębiona na pierwszym etapie jej rozwijania się, znalazła słowne sformułowanie w tzw. psalmach królewskich (np. Ps 2,7; 89,27m; 110,3). Król z rodu Dawida był typem przyszłego Mesjasza i
uważano go za syna Bożego. Synostwo Boże w Starym Testamencie, co z naciskiem należy podkreślić, nie było synostwem naturalnym, lecz przybranym. Król był adoptowanym synem Jahwe, na co wskazuje przede wszystkim formuła adopcyjna: „Synem moim
jesteś, dziś cię zrodziłem” (Ps 2,7). Tytuł syn Boży w Starym Testamencie nie jest więc
pojęciem jednoznacznym. Literatura pozabiblijna, szczególnie apokaliptyczna, tę wieloznaczność pogłębiła.
W Ewangelii św. Marka tytuł Syn Boży ma znaczenie najbardziej przybliżone do
mesjanistyczno–apokaliptycznej wizji Syna Bożego. Tytuł ui`ou/ qeou/ jest tu synonimen
terminu Cisto,j. Najstarsza Ewangelia w odróżnieniu od pozostałych Ewangelii synoptycznych nie zawiera historii dzieciństwa Jezusa. Ewangelista Łukasz szczególnie mocno podkreśla rzeczywiste Synostwo Boże Jezusa. Maria poczęła Jezusa z Ducha Świętego (Łk 1,35). Ewangelia św. Marka rozpoczyna się od chrztu Jezusa, w którego opisie
centralne miejsce zajmuje teofania, głównie słowa: „Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem” (Mk 1,11). Związek tych słów z formułą adopcyjną z psalmów
królewskich jest oczywisty. Marek zdaje się rozumieć tytuł Syn Boży w sensie adopcjańskim.
Jednakże na kartach Ewangelii według św. Marka dostrzegamy początki ewolucji
interesującego nas tytułu. Przypisywany jest Jezusowi w kontekście czynionych przez
Niego cudów. Według relacji ewangelisty Marka cuda i znaki, jakie czynił Jezus, miały
1

W. Grundmann, cri,w, TWNT IX, 482-485.
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charakter epifanijny. Bóg i Jego moc objawiała się w dziełach Jezusa. One to świadczyły
o boskiej mocy Nauczyciela z Galilei i objawiały Jego boską godność. Według Marka,
Jezus jako Syn Boży jest obdarowany mocą z góry. Atmosfera tajemniczości i mocy, jaką
został obdarowany Nauczyciel z Galilei, stworzyła podstawy do dalszej refleksji teologicznej na temat Synostwa Bożego Jezusa. Ewangelia Marka jest świadectwem jej
pierwszego etapu.
Chociaż ewangelista Marek w swojej ewangelii wielokrotnie przypominał zakaz rozgłaszania wieści, że Jezus jest Chrystusem, to jednak konsekwentnie dążył do przedstawienia Jezusa jako Syna Bożego. W centrum jego ewangelii znajduje się wyznanie Piotra: „Tyś jest Chrystus” (Mk 8,28). Od chwili złożenia tego wyznania Jezus nieustannie
przypominał swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy, gdzie zostanie pojmany i wydany na śmierć. Wzywał też uczniów, by wzięli na siebie swój krzyż i naśladowali Go. I
chociaż Jezus po wyznaniu pod Cezareą Filipową coraz rzadziej zakazywał mówić, że
jest Synem Bożym, to odtąd sekret Jezusa jakby wkroczył w nową fazę. Według koncepcji teologicznej Marka synostwo Boże Jezusa objawia się przede wszystkim w cierpieniu
i śmierci Jezusa. Opis pasji Jezusa kończy ewangelista Marek wyznaniem setnika powracającego z Golgoty: „Zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym” (Mk 15,39). Osoby
i dzieła Jezusa nie można rozumieć tylko poprzez cuda i znaki, które On czynił, ale także
poprzez krzyż, który dobrowolnie wziął na siebie. Marek pragnie w swojej ewangelii
przedstawić głównie cierpienie Jezusa. Narracja ewangelii prowadzi pod krzyż Golgoty.
Kosmiczna walka pomiędzy dobrem a złem przejawia się w historii Jezusa w cudach,
które czynił, wypędzając demony. Epilog tej walki rozegrał się na krzyżu. Sceneria
śmierci Jezusa ma kształt apokaliptyczny. Ciemność ogarnia świat. Ostatecznie jednak
zwycięża Syn Boży. Życie triumfuje nad śmiercią i ciemnością.
Jezus ewangelisty Marka nie tylko jest nauczycielem uczniów, lecz przede wszystkim
Synem Bożym, na którego przyjście oczekiwano w Izraelu. Poznały Go demony. Uczeni
w Piśmie i faryzeusze, nie uznawszy w Nim Mesjasza, odrzucili Go. Zarówno pierwsze,
jak i drugie rozpoznanie nie mają żadnego znaczenia dla chrześcijańskiej wiary. Nie
wznieca jej ani świat duchów, ani nie gasi niewiara przedstawicieli urzędowego judaizmu. Krzyż jest znakiem prawdziwości Boskiej godności Jezusa. Marek jest rzecznikiem paradoksalnej wiary w Jezusa jako Chrystusa, którego Synostwo Boże zostało
uwierzytelnione w cierpieniu i w śmierci. Ewangelista Marek jest głosicielem ukrzyżowanego Syna Bożego. Zauważyć jednak należy, że chociaż Marek pragnie przedstawić
Jezusa jako Syna Bożego i dowieść Jego mesjańskiej godności, to przecież w swojej
Ewangelii ukazał nam również człowieczeństwo Jezusa.
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5. Ewangelia według św. Łukasza
5.1. Autor
Autorstwo trzeciej ewangelii synoptycznej przypisuje się Łukaszowi, trzykrotnie
wspomnianemu na kartach Nowego Testamentu (Kol 4,14; 2 Tm 4,11; Flm 23n).
Z prologu trzeciej ewangelii, jak i ze wstępu do Dziejów apostolskich wynika, że autorem obu dzieł jest ta sama osoba. Jeśli rzeczywiście jest nią Łukasz, to według fragmentów Dziejów apostolskich, zredagowanych w 1. os. l. mn., był on towarzyszem misyjnych
podróży apostoła Pawła. Wielki Apostoł w Liście do Filemona nazwał Łukasza swoim
współpracownikiem. Tradycja podaje, że pochodził z Antiochii Syryjskiej, urodził się
jako poganin, dość wcześnie przyjął chrześcijaństwo i wszystkie swoje zdolności poświęcił sprawie Chrystusa. W Liście do Kolosan Łukasz został nazwany lekarzem.
Tradycja o Łukaszowym autorstwie trzeciej Ewangelii w kanonie Nowego Testamentu jest bardzo stara. Ireneusz, potwierdzając związki apostoła Pawła z Łukaszem, pisze:
„Łukasz, towarzysz Pawła, utrwalił w księdze Ewangelię przez niego głoszoną” (Adv.
haer. 3, 10, 1)1. Wskazanie na powiązania Łukasza z Pawłem było pewnego rodzaju rekomendacją trzeciej ewangelii. Nie wydaje się jednak, aby Ireneusz był autorem tradycji
o Łukaszowym autorstwie trzeciej ewangelii synoptycznej. Niezależnie od apologetycznego wydźwięku wypowiedzi Ireneusza, wydaje się, że przekazał on opinię powszechnie
panującą w starożytnym Kościele.
Za Łukaszowym autorstwem trzeciej ewangelii synoptycznej opowiada się autor tzw.
Kanonu Muratoriego. Pisze on: „Na trzecim miejscu Ewangelię podług Łukasza. Łukasz, ów lekarz, po wniebowstąpieniu Chrystusa, gdy go jako prawnika Paweł przyjął,
pod własnym imieniem spisał według porządku, ale i on Pana w ciele nie widział, dlatego jak mógł, tak zaczął mówić od narodzenia Jana”2.
W starożytności za autora trzeciej ewangelii synoptycznej uważali Łukasza także tej
miary pisarze, co: Klemens Aleksandryjski (Strom. I, 21, 145), Orygenes (zachow.
u Euzebiusza w Hist. eccl. VI, 25,6), Tertulian (Adv. Marc. 4,2), Euzebiusz z Cezarei
(Hist. eccl. III 24,8) oraz Hieronim (Comm. Mt. Praefatio)3.
Z lektury trzeciej ewangelii synoptycznej wynika, że jej autorem był człowiek wykształcony, dobrze władający językiem greckim, a przede wszystkim dobry i samodzielnie myślący teolog. Swoją ewangelię — jak to wynika z prologu — poświęcił bliżej nam
nie znanemu Teofilowi. W prologu też wyjaśnił metodę, jaką się posługiwał przy pisaniu
swojego dzieła: „Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które
wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa, postanowiłem i ja, który od początku wszystko przebadałem,
dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś” (Łk 1,1–4). Autor trzeciej ewangelii synoptycznej uważa więc siebie
1
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za człowieka, którego świadectwo jest godne zaufania. Co prawda nie był on — jak sam
informuje — naocznym świadkiem opisanych przez siebie wydarzeń z życia Jezusa, to
jednak wszystko dokładnie przebadał i zgodnie z rzeczywistością opisał, a opisał naprawdę pięknie, starannie zredagował zebrany przez siebie materiał ewangeliczny i teologicznie pogłębił. Chociaż trzecia ewangelia nie jest dziełem historycznym we współczesnym tego słowa znaczeniu, to jednak opisane w niej wydarzenia zostały powiązane z
danymi historycznymi. Historia Jezusa została wpisana w ramy historii powszechnej,
którą autor potraktował jako tło dla historii zbawienia. Podaje, że Jezus narodził się za
czasów cesarza Augusta (Łk 2,1nn) (Herod otrzymał od Augusta władzę). Poprzednik
Jezusa, Jan Chrzciciel, narodził się — według relacji trzeciego ewangelisty — za panowania króla Heroda Wielkiego (Łk 1,5nn). Działalność Jezusowego poprzednika, a więc
także publiczne wystąpienie Jezusa, miało miejsce za czasów cesarza Tyberiusza (Łk
3,1nn).
Autor trzeciej ewangelii synoptycznej w trakcie narracji donosi także o pewnych
wydarzeniach z historii świeckiej, o których nie wspominają pozostali ewangeliści. Pisze
o rzezi Galilejczyków urządzonej przez Poncjusza Piłata (Łk 13,1–3) i o zawaleniu się
wieży Syloe (Łk 13,4). Heroda Antypasa, zgodnie z faktycznym stanem, nazywa tetrarchą (Łk 9,7), a nie królem, jak uczynił to ewangelista Marek (Mk 6,14).
Aby dowieść Łukaszowego autorstwa trzeciej ewangelii synoptycznej, postanowiono
dokładnie przeanalizować występujące w niej słownictwo1. W.H. Hobart porównał
słownictwo trzeciej ewangelii z pismami greckich lekarzy, jak Hipokratesa, Dioskoridesa, Aretaeusa oraz Galena, i doszedł do przekonania, że jej autorem jest rzeczywiście
lekarz. Wskazywała na to częstość występowania na jej kartach typowych terminów
medycznych. Wyniki pracy W.H. Hobarta starał się podważyć H.J. Cadbury2. Usiłował
on wykazać, że przybliżoną liczbę terminów medycznych znajdujemy również w pismach Józefa Flawiusza, Plutarcha i innych pisarzy tamtych czasów, o których wiadomo, że nie byli lekarzami.
Porównanie Ewangelii św. Łukasza z dziełami Józefa Flawiusza, Plutarcha i Lucjana
z Samosaty wydaje się nie uzasadnione metodycznie. Należy raczej porównać trzecią
Ewangelię synoptyczną z pozostałymi Ewangeliami, a więc pismami o porównywalnej
tematyce. Przede wszystkim należy przeanalizować słownik terminów znajdujący się w
materiale zaczerpniętym przez Łukasza z Ewangelii Marka. Porównując Łukasza z Markiem, łatwo się przekonać, że ewangelista Łukasz dokonał świadomej zmiany potocznych określeń chorób, używanych w drugiej Ewangelii synoptycznej, na fachowe terminy medyczne. Wskażmy choćby dwa przykłady. Ewangelista Marek napisał, że teściowa
Piotra „leżała w gorączce” ( Mk 1,30), ewangelista Łukasz zaś, „miała wysoką gorączkę” ( Łk 4,38). Ewangelista Marek na określenie paraliżu posługiwał się formą przymiotnikową — Paralutiko,j (Mk 2,3). Łukasz, zgodnie z fachowym językiem medycznym,
użył formy czasownikowej — paralelume,noj (Łk 5,18). Porównanie słownictwa Łukasza
ze słownictwem pozostałych ewangelistów niewątpliwie przemawia za tezą, że autorem

1
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trzeciej ewangelii synoptycznej jest lekarz. W apostolskim chrześcijaństwie w otoczeniu
apostoła Pawła znano tylko jednego lekarza i był nim Łukasz (por. Kol 4,14).
Kim był Łukasz?
Apostoł Paweł — jak już stwierdziliśmy — nazwał Łukasza lekarzem. Tradycja starokościelna podaje, że był on nawróconym na chrześcijaństwo poganinem i pochodził
z syryjskiej Antiochii. Najbardziej zwięzłą i dającą się zweryfikować, przynajmniej
w części, tradycję o autorze trzeciej ewangelii synoptycznej podaje historyk Kościoła,
Euzebiusz z Cezarei: „Łukasz, który był rodem z Antiochii, z zawodu lekarzem, stale
towarzyszył Pawłowi, i z innymi apostołami się nie tylko przejściowo spotkał, złożył
dowód, że się od nich nauczył leczenia dusz, bo pozostawił nam dwie przez Boga natchnione księgi. Jedną z nich jest Ewangelia; napisał ją, jak zapewnia, według tego, co
mu podali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami Słowa, a z którymi niegdyś
przestawał. Drugą księgą są Dzieje Apostolskie, a ułożył ją, już nie z tego, co słyszał, ale
z tego, co na własne widział oczy” (Hist. eccl. III 4,6)1.
Analiza Dziejów Apostolskich potwierdza zdanie starożytnych o pochodzeniu Łukasza, jeśli jest on rzeczywiście autorem trzeciej Ewangelii synoptycznej i Dziejów Apostolskich. Autor Dziejów apostolskich znał dobrze antiocheński Kościół. Znał wielu Antiocheńczyków po imieniu i orientował się w problemach nurtujących chrześcijan
z Antiochii (Dz 11,19–30; 13,1–3). Prawdopodobnie apostoła Pawła spotkał już jako
chrześcijanin w roku 50 w Troadzie (Dz 16,10). Od roku 57 wiernie towarzyszył Pawłowi. Był świadkiem aresztowania apostoła Pawła w Jerozolimie i nie opuścił go podczas
dramatycznej podróży z Palestyny do Rzymu (Dz 27,1— 28,15). Pozostał również przy
boku Pawła w rzymskim więzieniu.
Niewątpliwie autor trzeciej ewangelii w kanonie Nowego Testamentu jest człowiekiem wykształconym, obeznanym z wieloma dziedzinami życia, dobrze zna hellenistyczną grekę. Przede wszystkim jest człowiekiem wrażliwym na piękno i prawdę.
W swojej ewangelii często łagodzi ostre i szorstkie wypowiedzi ewangelisty Marka,
opuszcza lub zupełnie dokonuje nowej redakcji słów, które mogłyby zrazić czytelników
pochodzących z pogaństwa. Nie orientuje się dokładnie w topografii Palestyny, za to zna
dobrze psychikę ludzi, którzy wyrośli w atmosferze kultury hellenistycznej.

5.2. Miejsce i czas powstania Ewangelii św. Łukasza
Niełatwo określić miejsce i czas powstania trzeciej Ewangelii synoptycznej. W przeszłości datowano napisanie Ewangelii św. Łukasza na rok 63, a to ze względu na brak w
Dziejach Apostolskich wiadomości o męczeńskiej śmierci apostołów Piotra i Pawła.
Datowano także jej powstanie na 69 rok. W Ewangelii św. Łukasza znajduje się bowiem
proroctwo Jezusa o zburzeniu Jerozolimy. Łukasz zaś nic nie pisze o jego spełnieniu.
Historia podaje, że zburzenie Jerozolimy miało miejsce w 70 roku.
Kryteria wewnętrzne wskazują na powstanie Ewangelii św. Łukasza po roku 70,
a więc po zburzeniu Jerozolimy. Ewangelista Łukasz dokonał gruntownej redakcji Markowego tekstu proroctwa o zburzeniu Jerozolimy i mowy Jezusa po nim następującej

1

Cyt. za Läpple, Od egzegezy do katechezy, II, 297.

5. Ewangelia według św. Łukasza

104

(Mk 13,1nn). Trzeci ewangelista pisząc: „Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez
wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie” (Łk 21,20), uściśla ogólną
zapowiedź zburzenia stolicy Izraela i komentuje Jezusowe proroctwo. Łukasz uważa
zburzenie Jerozolimy przez wojska Tytusa w 70 roku za wypełnienie proroctwa Chrystusa.
Ostateczna redakcja Ewangelii św. Łukasza mogła mieć miejsce nawet po roku 80.
Już Ireneusz pisał, że Ewangelia Mateusza powstała, gdy apostołowie Piotr i Paweł zakładali zbór w Rzymie, Ewangelia Marka zaś powstała po śmierci apostołów. Na końcu
zaś miała, według Ireneusza, być napisana Ewangelia św. Łukasza (Adv. Haer. III 1,1).
Jeszcze trudniej ustalić miejsce napisania trzeciej ewangelii w kanonie Nowego Testamentu. Stare świadectwa wskazują na Beocję. Nowsi bibliści wskazują na różne miejsca, a mianowicie na Rzym, Achaję, Azję Mniejszą. Należy stwierdzić, że Ewangelia św.
Łukasza ze względu na jej przeznaczenie dla Teofila, nie znanego nam bliżej zacnego
chrześcijanina o greckim imieniu, powstała poza Palestyną i jest odzwierciedleniem
ducha chrześcijaństwa hellenistycznego. Zdaje się, że była przeznaczona głównie dla
chrześcijan mieszkających w dużym mieście. Napisana bowiem została z perspektywy
mieszkańca dużej metropolii, który ogląda świat przez pryzmat realiów środowiska,
w którym żyje (por. Łk 5,19, por. Mk 2,4).
Łukasz napisał swoją ewangelię dla chrześcijan wywodzących się z pogaństwa.
Wskazuje na to analiza treści i redakcji trzeciej ewangelii synoptycznej. Łukasz nie
wspomina o rozkazie Jezusa danym uczniom, który zanotował ewangelista Mateusz, by
nie wkraczali na drogę pogan i nie wstępowali do miast Samarytan (Mt 10,5). Zresztą
słów tych nie znalazł Łukasz w Ewangelii św. Marka. Opuścił także szereg perykop stawiających pogan w złym świetle. Pominął opis uzdrowienia córki Greczynki z Syrofenicji, a to głównie ze względu na słowa Jezusa: „...niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i
rzucać szczeniętom” (Mk 7,27). Opuścił scenę wyśmiania Jezusa przez żołnierzy rzymskich (Mk 15,15–20). Zwracał uwagę na te wydarzenia z życia Jezusa, które przemawiały
na korzyść pogan. Pisał o żołnierzach, którzy przyszli do Jana Chrzciciela i pytali, co
czynić mają w obliczu zbliżającego się Królestwa Bożego (Łk 3,14), o setniku, któremu
miejscowa społeczność żydowska wystawiła dobre świadectwo (Łk 7,2–10). Chwali
wdzięczność trędowatego Samarytanina (Łk 17,11–19) oraz zna przypowieść o dobrym
Samarytaninie (Łk 10,30–37).
Jednak niektóre perykopy Ewangelii św. Łukasza mają wyraźny koloryt palestyński.
Dotyczy to głównie historii dzieciństwa Jezusa. W historii tej znajduje się również wiele
słów, które wyłącznie w niej występują1. Należy więc szukać źródła informacji przy jej
ostatecznej redakcji właśnie w Palestynie. Nie można wykluczyć, że niektóre jej elementy, przynajmniej pośrednio, pochodzą od Marii, matki Jezusa (por. Łk 2,2. 19.51).

5.3. Styl i kompozycja
Styl trzeciej ewangelii synoptycznej znacznie różni się od stylu pozostałych ewangelii. Język Łukasza jest elegancki, wytworny, wyważony, jednakże niepretensjonalny
i nienapuszony. Opisy wydarzeń są proste i rzeczowe, bez zbytecznych szczegółów.
1

R. Morgenthaler, Statistik der Neutestamentlicher Wortschatz, 1958, 51n.
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Trzeci ewangelista jest mistrzem w zakończeniach opisów, przede wszystkim przypowieści Jezusa. Zdaje się nie angażować uczuciowo, zgodnie z modą epoki, jednakże potrafi w czytelniku wywołać oburzenie, uwielbienie lub współczucie.
Autor trzeciej Ewangelii unikał słów obcych. Z właściwą dla siebie starannością eliminował latynizmy i hebraizmy w przejętym przez siebie materiale z Ewangelii św.
Marka i ze źródła Q. Znajdujące się jednak dość liczne semityzmy w tekście ewangelii
należy tłumaczyć wpływem Septuaginty oraz charakterem greki koine. Język grecki
epoki hellenistycznej uległ właśnie duchowi języków semickich. Słownictwo Łukasza
jest bogate i wyraźnie góruje nad słownictwem pozostałych ewangelistów. Autor trzeciej
Ewangelii użył 712 różnych słów (Mt — 111, Mk — 77, J — 212), z tego ponad trzysta
nigdzie indziej nie spotykamy w Nowym Testamencie1.
Charakterystyczną właściwością stylu trzeciej Ewangelii synoptycznej jest używanie
przez jej autora czasowników złożonych (verba composita) oraz czasowników z przymiotnikami. Właściwości te wymownie świadczą o stopniu opanowania języka, którym
posługiwał się autor trzeciej ewangelii.
Kompozycja Ewangelii św. Łukasza jest jasna i przejrzysta. Nie są pustą przechwałką
słowa z prologu: „Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać (kaqexh/j), dostojny Teofilu” (Łk 1,3). Ewangelista Łukasz
jest autorem tzw. historii zbawienia. Historia powszechna znajduje się w służbie u Boga.
Nakłada się na nią Boża historia zbawienia człowieka. Często dzieje się ona na marginesie historii politycznej, ale decyduje o losie całej ludzkości. Łukaszowa koncepcja historii zbawienia ma budowę trójczłonową: obietnica (Stary Testament), wypełnienie (życie
i dzieło Jezusa), kontynuacja (misja Kościoła)2. Podobną, trójczłonową, budowę ma
trzecia ewangelia. Pierwsza część mówi o obietnicy dotyczącej zbawienia (Łk 1,4—4,13).
Druga część mówi o objawieniu Zbawiciela (Łk 4,14—21,38), trzecia zaś o wypełnieniu
misji Zbawiciela (Łk 22,1—24,53). Schemat ten jest związany Łukaszową ideą centrum.
W sensie osobowym centrum jest Jezus, w sensie czasowym — życie i działalność Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela świata, a przede wszystkim Jego śmierć, w sensie przestrzennym
zaś — Jerozolima. Poszczególne części Ewangelii św. Łukasza także mają budowę trójczłonową3.
Pierwsza część, mówiąca o obietnicy zbawienia, składa się z trzech sekcji. W pierwszej znajdują się zapowiedzi narodzin Jana Chrzciciela i Jezusa oraz opis narodzin Poprzednika Zbawiciela i samego Zbawiciela świata (Łk 1,4—2,52). W drugiej sekcji znajduje się opis działalności Jana Chrzciciela i zapowiedź zbliżającego się Królestwa BożeW polskiej lit. teol. specyfikę słownictwa Lukaszowego omawia J. Kudasiewicz, Ewangelie
synoptyczne dziasiaj, 249n.
1

U. Conzelmann, Die Mitte der Zeit. Studien zur Teologie des Lukas, 61977. Krytykę i propozycję korekty − zob. J. Ernst, Herr der Geschichte. Perspektiven de lukanische Eschatologie,
1978.
2

3 Nieco inaczej kompozycję Ewangelii św. Łukasz widzi W Wilkens, Die theologische Strukturrder Komposition des Lukasevangelium, w: Theologiesche Zeitschrift, 34(1978), 1-3. W polskiej lit. teol. koncepcję Wilkensa prezentuje J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj,
251nn.
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go (Łk 3,1—20). Trzecia zawiera opis teofanii podczas chrztu Jezusa oraz relację kuszenia Jezusa (Łk 3,20—4,13). Perykopy opowiadające o chrzcie i o kuszeniu dzieli genealogia Jezusa. Trzecia sekcja, jako uwieńczenie pierwszej części Ewangelii św. Łukasza,
wyjaśnia istotę posłannictwa i godności Jezusa. Stanowi więc przygotowanie dla drugiej
części, składającej się również z trzech sekcji. Pierwsza mówi o działalności Jezusa w
Galilei (Łk 4,14—9,50), druga o Jego podróży do Jerozolimy (Łk 9,51—19,40), trzecia
zaś jest relacją działalności Jezusa w Jerozolimie i stanowi przygotowanie dla trzeciej
części Łukaszowej ewangelii (Łk 19,41—21,38). Trzecia część wieńczy całą Ewangelię.
Składa się — jak już zostało powiedziane — także z trzech sekcji. Pierwsza mówi o drodze Jezusa na Golgotę (Łk 21,1—23,32), druga o śmierci Jezusa (Łk 23, 33—23,56),
trzecia zaś o zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa (Łk 24,1nn).
Budowa trzeciej Ewangelii synoptycznej jest przemyślana i harmonizuje z jej ideą
przewodnią. Podkreśla Łukaszową teologię historii zbawienia. Świadczy o znajomości
rzemiosła pisarskiego i o poczuciu piękna.

5.4. Treść
Ewangelia św. Łukasza składa się z pięknego prologu, w którym jej autor przedstawia Teofilowi, odbiorcy swojego dzieła, metodę, jaką posługiwał się przy pisaniu Ewangelii. Łukasz, nie będąc naocznym świadkiem opisywanych przez siebie wydarzeń, skorzystał z ogólnego schematu, napotkanego w Ewangelii św. Marka, zgodnego ze schematem, jakim posługiwali się apostołowie, zwiastując Ewangelię o Chrystusie.
Ewangelista św. Łukasz materiał zaczerpnięty z Ewangelii św. Marka zgrupował
w trzech sekcjach: 3,1—9,50; 9,51—19,27; 19,28—24,53. W Markowy schemat synoptyczny włączył trzy wstawki, zawierające materiał zaczerpnięty z innych źródeł: 1,5—
2,52; 6,20—8,3; 9,51—18,4. Cały zebrany materiał ewangeliczny opracował, budując
dzieło o trójczłonowej budowie.
Charakterystyczny dla trzeciej ewangelii synoptycznej jest nie tylko piękny prolog,
lecz również urzekająca swym urokiem historia narodzenia i dzieciństwa Jezusa, stanowiąca pierwszą sekcję pierwszej części Ewangelii. Odgrywa ona istotną rolę w zrozumieniu treści ewangelii i posłannictwa Jezusa. Przyjście Chrystusa na świat jest zapowiedzią i wypełnieniem zbawienia. Dzieło zbawienia realizuje Bóg w historii i posiada
ono wymiar historyczny. W Ewangelii św. Łukasza wydarzenia z życia Jezusa są mocno
powiązane z historią i ziemią, której centrum jest Jerozolima, miejsce spełnienia ludzkiej nadziei i Bożej obietnicy. Droga Jezusa — to droga, która prowadzi do stolicy Izraela. Wszystko jest jej podporządkowane. Na niej spełnia się obietnica. Natomiast kończy
się w Jerozolimie, aby Duch Boży mógł stamtąd wyprowadzić nowy Lud, rozszerzający
się na wszystkie strony świata.
Podział na perykopy w Ewangelii św. Łukasza przedstawia się następująco:
Rozdział 1.
1,1–3

– Prolog

1,4–25

– Przepowiednia o narodzeniu się Jana Chrzciciela

1,26–38 – Przepowiednia o narodzeniu się Jezusa Chrystusa
1.39–56

– Spotkanie Marii z Elżbietą
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1,57–80 – Narodzenie Jana Chrzciciela
Rozdział 2.
2,1–21

– Narodzenie Jezusa Chrystusa

2,22–24 – Stawienie Jezusa w świątyni przed Panem
2,25–38 – Błogosławieństwo Symeona i Anny
2,39–52 – Dzieciństwo Jezusa i dwunastoletni Jezus w świątyni
Rozdział 3.
3,1–20

– Kazanie Jana Chrzciciela

3,21.22

– Teofania podczas chrztu Jezusa

3,23–38 – Genealogia Jezusa
Rozdział 4.
4,1–13

– Kuszenie Jezusa

4,14.15

– Początek nauczania Jezusa

4.16–30 – Jezus naucza w nazaretańskiej synagodze
4,31–37

– Uzdrowienie opętanego w Kafarnaum

4,38–44 – Uzdrowienie teściowej Piotra
Rozdział 5.
5,1–11

– Powołanie pierwszych uczniów

5,12–16

– Uzdrowienie trędowatego

5,17–26

– Uzdrowienie sparaliżowanego

5,27–32 – Powołanie Lewiego
5,33–39 – O poście
Rozdział 6.
6,1–11

– O przestrzeganiu sabatu

6,12–19

– Ustanowienie dwunastu apostołów

6,20–26 – Błogosławieństwa
6,27–36 – Miłość nieprzyjaciół
6,37–45 – Przestroga przed lekkomyślnym osądem
6,46–49 – Dwa fundamenty
Rozdział 7.
7,1–10

– Uzdrowienie sługi setnika

7,11–17

– Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

7,18–35

– Mowa Jezusa o Janie Chrzcicielu

7,36–50 – Jezus w domu faryzeusza
Rozdział 8.
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8,1–3

– O usługujących Jezusowi kobietach

8,4–15

– Podobieństwo o siewcy

8,16–18

– Podobieństwo o świecy

8,19–21

– Prawdziwa rodzina Chrystusa
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8,22–25 – Uciszenie burzy
8,26–39 – Uzdrowienie opętanego
8,40–56 – Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie niewiasty mającej krwotok
Rozdział 9.
9,1–6

– Rozesłanie dwunastu uczniów

9,7–9

– Zaniepokojenie Heroda

9,10–17

– Nakarmienie pięciu tysięcy mężów

9,18–20 – Wyznanie Piotra
9,21–27

– Pierwsza zapowiedź śmierci Jezusa i wezwanie do naśladowania

9,28–36 – Przemienienie Pańskie
9,37–42 – Uzdrowienie epileptyka
9,43–45 – Druga zapowiedź śmierci Jezusa
9,46–50 – O prawdziwej wielkości i tolerancji
9,51–56

– Niegościnność Samarytan

9,57–62 – Potrzeba wyrzeczeń
Rozdział 10.
10,1–12

– Rozesłanie siedemdziesięciu dwóch uczniów

10,13–20 – Jezus grozi miastom galilejskim
10,21–24 – Modlitwa dziękczynna Jezusa
10,25–37 – Rozmowa Jezusa z uczonym w Piśmie i przypowieść o miłosiernym
Samarytaninie
10,38–42 – Jezus w domu Marty i Marii w Betanii
Rozdział 11.
11,1–5

– Modlitwa Pańska

11,6–13

– Przypowieść o przyjacielu i wezwanie do wytrwałej modlitwy

11,14–23 – Jezus odpowiada na zarzuty współpracy z szatanem
11,24–28 – O niebezpieczeństwie powierzchownego nawrócenia
11,29–32 – Jezus odmawia znaku z nieba
11,33–36 – Podobieństwo o zapalonej świecy
11,37–54 – Jezus gani faryzeuszy i uczonych w Piśmie
Rozdział 12.
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12,1–3

– Ostrzeżenie przed obłudą

12,4–12

– Pouczenia dotyczące bojaźni, wzywania Jezusa przed ludźmi i ostrzeżenie przed bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu

12,13–21 – Ostrzeżenie przed chciwością
12,22–34 – Wezwanie do szukania Królestwa Bożego
12,35–48 – Wezwanie do czujności i przypowieść o wiernym i niewiernym słudze
12,49–59 – O znakach czasu
Rozdział 13.
13,1–5

– Wezwanie do upamiętania

13,6–9

– Podobieństwo o drzewie figowym

13,10–17 – Uzdrowienie kobiety w sabat
13,18–21 – Podobieństwo o ziarnie gorczycznym i kwasie
13,22–30 – O wąskiej bramie wiodącej do życia wiecznego
13,31–33 – Wrogość Heroda wobec Jezusa
13,34.35 – Jezus ubolewa nad losem Jerozolimy
Rozdział 14.
14,1–6

– Uzdrowienie w sabat chorego na puchlinę wodną

14,7–14

– O pokorze i gościnności

14,15–24 – Podobieństwo o wielkiej wieczerzy
14,25–35 – Cena uczniostwa Jezusa
Rozdział 15.
15,1–10

– Podobieństwo o zgubionej owcy i zgubionym groszu

15,11–32 – Podobieństwo o synu marnotrawnym i dobrym ojcu
Rozdział 16.
16,1–8

– Podobieństwo o nieuczciwym zarządcy

16,9–13

– O właściwym korzystaniu z bogactw

16,14–18 – Jezus gani faryzeuszów
16,19–31 – Podobieństwo o bogaczu i Łazarzu
Rozdział 17.
17,1–10

– Ostrzeżenie przed dawaniem zgorszenia, potrzeba nieustannego odpuszczania win bliźniemu, wezwanie do wiary i do powinności służby

17,11–19 – Uzdrowienie dziesięciu trędowatych
17,20–37 – O nadejściu Królestwa Bożego
Rozdział 18.
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18,1–8

– Podobieństwo o wdowie i niesprawiedliwym sędzi

18,9–14

– Podobieństwo o faryzeuszu i celniku

18,15–17 – Jezus błogosławi dzieci
18,18–30 – Rozmowa Jezusa z bogatym dostojnikiem
18–31–34 – Trzecia zapowiedź śmierci Jezusa
18,35–43 – Uzdrowienie ślepego z Jerycha
Rozdział 19.
19,1–10

– Jezus w domu Zacheusza

19,11–27 – Podobieństwo o dziesięciu minach
19,28–40 – Wjazd Jezusa do Jerozolimy
19,41–44 – Jezus płacze nad przyszłym losem Jerozolimy
19,45–48 – Oczyszczenie świątyni
Rozdział 20.
20,1–8

– Rozmowa Jezusa z kapłanami w świątyni

20,9–19 – Podobieństwo o dzierżawcach winnicy
20,20–26 – O płaceniu podatków
20,27–40 – O zmartwychwstaniu
20,41–44 – O Chrystusie
20,45–47 – Jezus ostrzega przed uczonymi w Piśmie
Rozdział 21.
21,1–4

– Jezus obserwuje składających ofiary na świątynię

21,5.6

– Jezus zapowiada zburzenie świątyni

21,7–28

– O znakach zbliżającego się końca świata

21,29–38 – Wezwanie do czujności
Rozdział 22.
22,1–6

– Zdrada Judasza

22,7–23 – Ostatnia Wieczerza
22,24–30 – O prawdziwej wielkości
22,31–38 – Jezus zapowiada zaparcie się Piotra
22,39–46 – Modlitwa Jezusa w Getsemane
22,47–53 – Pojmanie Jezusa
22,54–65 – Zaparcie się Piotra
22,66–71 – Jezus przed Radą Najwyższą
Rozdział 23.
23,1–5

– Jezus przed Piłatem
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23,6–12 – Jezus przed Herodem
23,13–25 – Jezus i Barabasz
23,26–49 – Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
Rozdział 24.
24,1–12

– Zmartwychwstanie Jezusa

24,13–35 – Jezus ukazuje się uczniom w drodze do Emaus
24,36–49 – Jezus ukazuje się apostołom
24,50–52 – Wniebowstąpienie Jezusa

5.5. Zarys teologii Ewangelii św. Łukasza
5.5.1. Chrystus centrum dziejów
Pierwsi chrześcijanie żyli nadzieją rychłego powrotu Pana, która wyrosła z obietnicy
danej uczniom zarówno przed krzyżową śmiercią, jak i po zmartwychwstaniu Jezusa
(por. Dz 1,11). Jezus mówił do swoich uczniów, że nikt nie zna dnia ani godziny, w której
przyjdzie Syn Człowieczy (Łk 12,35–40). Wśród chrześcijan palestyńskich panowało
przekonanie, że powtórny adwent Pana będzie miał miejsce jeszcze w czasie ich ziemskiego życia. Wielu chrześcijan z Galilei i Judei opuszczało swoje domy i wstępowało do
pierwszego zboru Jezusa Chrystusa w Jerozolimie. Sytuacja zmusiła więc przywódców
prazboru do utworzenia tzw. wspólnoty dóbr (Dz 2,42nn).
Napięcie oczekiwania na powtórne przyjście Pana powoli malało. Upływały lata,
wielu uczniów Pańskich pierwszego pokolenia zmarło. Pan zwlekał ze swoim przyjściem. Doszło do pierwszego poważniejszego kryzysu wiary. Należało teologicznie uzasadnić zaistniałą sytuację. Autor 2. Listu św. Piotra u schyłku I wieku zwłokę w przyjściu Chrystusa wyjaśnił następująco: „Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie
chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” (2 P 3,
9).
W czasie, w którym Łukasz pisał swoją Ewangelię, było już oczywiste, że pomimo
przyjścia Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, historia toczy się dalej. Czym
więc było przyjście Jezusa? Czy końcem czasu? Jak ma się teraźniejszość do przeszłości?
Ewangelista Łukasz podjął teologiczne wezwanie i postanowił odpowiedzieć na pytania,
które nurtowały ówczesnych chrześcijan. Jest on twórcą tzw. teologii historii zbawienia.
Jak zostało już powiedziane wyżej, powiązał przyjście Chrystusa z biegiem wydarzeń
historii powszechnej. Przyjście Syna Bożego nie jest mitem. Łukasz umieścił zbawczy
czyn Boga w Chrystusie Jezusie w historii, w czasie i w przestrzeni. Zbawienie nie dokonało się poza historią, lecz podczas jej biegu, jakby w jej wnętrzu. Chrystus i zbawienie
jest cząstką dziejów ludzkości. Historia nie została zniesiona. Bóg w czasie i przestrzeni
współdziała z człowiekiem na rzecz jego zbawienia. Człowiek nie jest jednak w stanie
zmienić planu Bożego. Realizuje się on pomimo sprzeciwu człowieka. Po uwolnieniu
Piotra i Jana z więzienia modlono się w prazborze: „Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się społem przeciwko Panu i przeciw Chrystusowi jego. Zgromadzili się
bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi twemu, Jezusowi, którego
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namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi” (Dz
4,26.27). Historia człowieka znajduje się w służbie historii zbawienia. Istnieje personalny związek pomiędzy dziejami a zbawczym czynem Boga. Dni życia ziemskiego Chrystusa nie są samoistnym etapem historii. Przyjście Chrystusa zostało zapowiedziane przez
Boga. Okres Starego Testamentu jest czasem zapowiedzi i obietnicy, przyjście Chrystusa
zaś centrum historii, która trwać będzie aż do chwili powtórnej paruzji Syna Bożego.
Łukaszowa teologia historii zbawienia ochroniła chrześcijaństwo przed degradacją do
poziomu religii misteryjnej. Dzięki niej nie stało się ono również, jak niektóre jej odpryski, gnostycką sektą, w której zatarłyby się z jednej strony wszelkie granice między historią a świętą historią, z drugiej zaś strony historia Chrystusa uległaby w rzeczy samej
dehistoryzacji.
Łukaszowa teologia historii zbawienia w pełni jest czytelna, gdy weźmie się pod
uwagę zarówno trzecią Ewangelię synoptyczną, jak i Dzieje Apostolskie. Boży plan zbawienia rozciąga się w czasie i przestrzeni. Historia zbawienia rozpoczyna się od stworzenia, zakończy się zaś z chwilą rekapitulacji, a więc odnowienia ludzkości, oblicza
ziemi, wszystkiego, co ręka Pańska powołała do istnienia. Czas Izraela aż do czasu Jana
Chrzciciela — to czas obietnicy i przygotowania. Przyjście Jezusa było wypełnieniem
obietnicy i jego realizacją. W mowie do faryzeuszów Jezus powiedział: „Do czasów Jana
był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże” (Łk 16, 16). Ale czas
wcielenia Chrystusa nie jest końcem wieków. Czas odnowy trwa w Kościele, w którym
działa Duch Święty, eschatologiczny dar Boga dla Jego Ludu.
Stary Testament wraz z wszystkimi jego instytucjami na mocy Bożego postanowienia
przygotowywał przyjście Mesjasza. Depozytariuszem Bożej obietnicy zbawienia był
Izrael, który w ciągu swoich dziejów niejednokrotnie doznawał dobroci Bożej w postaci
konkretnych czynów zbawczych. Historia Ludu Bożego była nakierowana na przyjście
Jezusa. Zarówno Zakon, jak i głoszenie przez proroków pokutnego kazania przygotowywało centralne wydarzenie w dziejach ludzkości — przyjście Chrystusa. Ale historia
Izraela jest czytelna w pełni dopiero z perspektywy owego centrum. Zmartwychwstały
Chrystus w drodze do Emaus wykładał uczniom Mojżesza i Proroków, a więc Stary Testament, wykazując im, że Chrystus musiał cierpieć i umrzeć, aby wejść do chwały (Łk
24,26.27). Jezus, żegnając się ze swoimi uczniami, „otworzył im umysły, aby mogli
zrozumieć Pisma” (Łk 24,44.45).
Centrum historii zbawienia jest Chrystus. W Nim spełniły się obietnice Boże, dane
patriarchom oraz ich potomkom (por. Łk 1,54.55.71–75). Jezus w synagodze nazaretańskiej po przeczytaniu fragmentu z Księgi Izajasza powiedział: „Dziś wypełniło się to
Pismo w uszach waszych” (Łk 4,21). Czas Chrystusa w ciele — to święty czas. Jerozolima zaś to święte miejsce, gdzie ostatecznie zostanie spełnione obiecane zbawienie.
5.5.2. Jezus — Zbawiciel
Ewangelista Łukasz obdarza w swojej Ewangelii Jezusa różnymi tytułami. Nazywa
Jezusa Chrystusem, Panem, Prorokiem. Przede wszystkim jednak w Łukaszowej ewangelii Jezus jest Zbawicielem. Chociaż w trzeciej Ewangelii synoptycznej i Dziejach Apostolskich występuje tylko cztery razy słowo zbawiciel (swth,r — Łk 1,47; 2,11; Dz 5,31;
13,23), to jednak Łukasz pragnie przedstawić Jezusa jako zbawiciela ludzkości. Znacznie częściej w Ewangelii św. Łukasza pojawia się słowo zbawienie (swth,ria i swth,rion —
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Łk 1,69.71.77; 2,30; 3,6; 19,9). Słowo zbawić (sw,zw) występuje w trzeciej ewangelii aż
siedemnaście razy.
Zbawcza funkcja Jezusa w Łukaszowych pismach została powiązana z historią zbawienia. W centrum tej historii stoi Zbawiciel, który dokonał zapowiedzianego przez
Boga dzieła zbawienia. W Starym Testamencie tytuł Zbawiciel przysługiwał wyłącznie
Bogu. Jahwe, który wywiódł Lud Wybrany z egipskiej niewoli, był Zbawicielem Izraela.
W najstarszej tradycji biblijnej Bóg zbawia swój Lud z nieszczęść w wymiarze doczesnym (Sdz 15,18; 1 Sm 10,19; 11,9). Młodsze warstwy Starego Testamentu mówią o Jahwe jako zbawicielu zarówno od zła i nieszczęść w doczesności, jak i w czasach mesjańskich. Dla ewangelisty Łukasza Jezus jest Zbawicielem, który przyszedł w czasach zapowiedzianych przez Boga. Hymny z Łukaszowej Ewangelii dzieciństwa zapowiadają
bliskość mesjanistycznego zbawienia. Napisane są one w duchu pobożności Starego
Testamentu. W noc narodzenia Jezusa anioł ogłosił pasterzom przyjście Zbawiciela z
domu Dawida (Łk 2,11). W nazaretańskiej synagodze Jezus po odczytaniu fragmentu
Księgi Izajasza, zapowiadającego nastanie czasów mesjańskich, stwierdził, że na oczach
słuchaczy spełniają się Boże obietnice (Łk 4,18; por Iz 61,1n). Dzieła Jezusa będą więc
dziełami Zbawcy. Ubogim, więźniom, uciśnionym będzie głoszona Ewangelia i zostanie
dane wyzwolenie. Zbawcze działanie Jezusa ujawnia się w znakach, które czynił.
Uzdrowienie chorych (Łk 4,38–41; 5,12–16; 6,6–11, 8,26–39; 9,37–43 i inne) i wskrzeszenie umarłych (Łk 7,11–17; 8,49–56) jest początkiem zbawczego dzieła Jezusa. Ustępowanie demonów jest znakiem Bożego działania. Prorok z Galilei bowiem wypędzał złe
duchy „palcem Bożym” (Łk 11,20). Jezus przynósł zbawienie i dokonuje się ono wszędzie tam, gdzie On jest obecny. W domu Zacheusza powiedział: „Dziś zbawienie stało
się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym” (Łk 19,9). W domu
faryzeusza Szymona odpuścił grzechy jawnogrzesznicy, która namaściła Jego nogi:
„Odpuszczone są grzechy twoje” (Łk 7,48). Biorąc w obronę Marię z Betanii, powiedział, że ona dobrą cząstkę obrała, która jej nie będzie odjęta (Łk 10,42). Na Golgocie
modlił się za swoich oprawców: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,
34). Żałującemu łotrowi obiecał raj (Łk 23,43).
Zbawienie według trzeciej ewangelii synoptycznej polega na wyzwoleniu człowieka z
nędzy, niewoli, poniżenia społecznego, choroby i śmierci. Łukasz szczerze interesuje się
losem i społeczną sytuacją człowieka. Jezus ewangelisty Łukasza nie gardzi biednymi,
ubogimi i prześladowanymi. Wręcz interesuje się ich losem. To biednym i ubogim
przede wszystkim dana jest obietnica zbawienia (Łk 1,46–55). Pierwsi pasterze dowiedzieli się o narodzeniu Zbawiciela (Łk 2,1nn). Jezus także nie opływał w dostatki. Rodzice Jego złożyli w świątyni ofiarę ubogich, dwa gołąbki (Łk 2,24). Skarżył się nad swoim
losem: „Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie
by głowę skłonił” (Łk 9,58).
Ewangelia św. Łukasza jest Dobrą Nowiną dla ubogich. Łukasz chwali ubóstwo, gani
zaś bogactwo i dostatek. Nie wolno pokładać nadziei w bogactwach, lecz w Bogu (Łk
12,13–32). Trzeci Ewangelista zna wezwanie Jezusa: „Sprzedajcie majętności swoje, a
dawajcie jałmużnę” (Łk 12,33). Uczeń Jezusa musi wyrzec się wszystkiego (Łk 14,33).
Łukasz o synach Zebedeusza pisze, że opuścili oni wszystko (Łk 5,11). Ewangelista Mateusz wymienił ojca i sieci, lecz nie użył słowa wszystko (Mt 4,22; por. Mk 1,20). Według Łukasza, Lewi, usłyszawszy słowa Jezusa: „Pójdź za mną” (Łk 5,27), „pozostawiw-
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szy wszystko, wstał i poszedł” za Jezusem (Łk 5,28). Ewangelista Marek decyzję Lewiego komentuje krótko: „Wstał i poszedł za nim” (Mk 2,14). Do bogatego dostojnika Jezus
powiedział: „Sprzedaj wszystko, co tylko masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb
w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie” (Łk 18,22).
Kim jest Łukaszowy Zbawiciel?
Zbawiciel począł się z Ducha Świętego (Łk 1,35) i narodził się z Marii. Działo się to
podczas spisu ludności w Betlejem Judzkim (Łk 2,1nn). Pochodził z rodu Dawida i jako
Żyd był poddany przepisom Zakonu (Łk 2,22–24). Łukaszowy Zbawiciel jest prorokiem.
Trzeci Ewangelista częściej nazywa Jezusa prorokiem aniżeli pozostali ewangeliści synoptyczni. Mateusz nazywa Jezusa prorokiem pięć, Marek zaś trzy razy. W Ewangelii św.
Łukasza Jezus obdarzony jest tytułem proroka siedem razy (Łk 4,24; 7,16.39; 9,8.19;
13,33; 24,19), w tym Jezus dwa razy nazywa siebie prorokiem (Łk 4,24; 13,33). W Dziejach Apostolskich Jezus jest prorokiem czasów ostatecznych (Dz 3,18–26), dlatego Łukasz, w odróżnieniu od pozostałych ewangelistów, nie identyfikuje Jana Chrzciciela z
Eliaszem. W koncepcji teologicznej trzeciego ewangelisty Jezus realizuje program Izajaszowego pokornego Sługi Pana. Głosi on Dobrą Nowinę, niesie pomoc ubogim, wyzwolenie więźniom i uzdrowienie chorym.
W związku z profetyczną funkcją Jezusa w Ewangelii św. Łukasza znajdujemy rozwiniętą teologię Słowa. Zwiastowane przez Jezusa Słowo nie tylko proklamuje nastanie
eschatologicznego Królestwa Bożego, lecz samo jest eschatologicznym wydarzeniem
i wypełnieniem Pisma. Słowa Jezusa nie tylko są wyposażone w moc, dzięki której chorzy odzyskują zdrowie, lecz jest w nich zawarta zbawcza siła. Ewangelista nazywa słowa
Jezusa słowami łaski lo,goi th/j ca,ritoj — Łk 4,22). Zbawcza moc słów Jezusa ma swoje
źródło w Duchu Świętym, którym Chrystus został namaszczony jako Mesjasz (por. Łk
4,18–21). Uczniowie w drodze do Emaus nazwali więc Jezusa prorokiem mocnym
w słowie i czynie (Łk 24, 19).
Łukaszowy Zbawiciel jest Panem. Często w Ewangelii św. Łukasza tytuł Pan posiada
jedynie znaczenie grzecznościowe. Na wielu miejscach słowo 6bD4@H nabrało znaczenia teologicznego. Autor trzeciej Ewangelii przypisuje Jezusowi tytuł 6bD4@H aż sto
trzy razy. Tytuł Pan przypisany został Jezusowi w prazborze jerozolimskim. Świadczy o
tym liturgiczne zawołanie maranatha.W greckim Starym Testamencie (LXX) tytuł
ku,rioj jest ekwiwalentem imienia Bożego Jahwe oraz tytułu Boga: Adonai. Tytułem tym
obdarzano także królów. W Ewangelii Łukasza Jezus jako Pan jest obdarowany godnością zarówno królewską (por. Łk 1,32.43; por. 2,4), jak i Boską (Łk 12,37.43.45.47;
20,41n por. Ps 110,1). W kontekście teologii historii zbawienia tytuł 6bD4@H nabiera
jeszcze innego znaczenia. Jezus z Nazaretu jako Pan jest Panem dziejów i Jemu podległe są losy świata. Tytuł ten przede wszystkim przysługuje zmartwychwstałemu Jezusowi. Jezus jest królem mesjańskim, który wstąpił na tron niebieski (Łk 24,51; por Dz
1,6nn). Z tytułem Pan łączy się w Ewangelii św. Łukasza tytuł Chrystus. Te dwa tytuły,
przypisane Jezusowi, występują obok siebie w historii narodzenia Jezusa. Anioł zwiastował pasterzom narodzenie w Betlejem Chrystusa Pana (Łk 2,11). W Dziejach Apostolskich apostoł Piotr powiedział do swoich słuchaczy w Dzień Pięćdziesiątnicy, że
przez Zmartwychwstanie Bóg uczynił ukrzyżowanego Jezusa Panem i Chrystusem (Dz
2,36).
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5.5.3. Kościół
Mateusz i Łukasz stworzyli podstawy eklezjologii. Jednakże wizja Kościoła trzeciego
ewangelisty różni się od obrazu Kościoła pierwszej Ewangelii synoptycznej. Chociaż
Ewangelia św. Mateusza kończy się misyjnym nakazem Jezusa (Mt,28,19.20), to jednak
jest nakierowana na budowanie wewnętrznego życia społeczności uczniów Jezusa Chrystusa. Mateusz położył w swojej Ewangelii fundament doktrynalno–etyczny pod Kościół, któremu przewodził. Autor trzeciej Ewangelii synoptycznej nieustannie wybiega
myślami w przyszłość i usiłuje spojrzeć poza horyzont historii. Zawarta w Ewangelii św.
Łukasza wizja Ludu Bożego jest barwna i dynamiczna. Łukaszowy Kościół jest ciągle w
drodze. Realizuje on powierzone mu przez Jezusa misyjne zadanie. Obrazem drogi Kościoła trzeciego ewangelisty jest droga Jezusa, który działa zbawczo, głosi Ewangelię,
wnosi pokój w ludzkie życie i śpieszy do Jerozolimy, stolicy Mesjasza. I chociaż Jezus
posłany był tylko do owiec, które zginęły z domu izraelskiego, to jednak ewangelista
Łukasz stara się przedstawić Jezusa zawsze otwartego i przyjaźnie ustosunkowanego do
pogan, których spotykał na swojej drodze życia.
Według ewangelisty Łukasza Kościół jest wynikiem długiego procesu rozwojowego.
Chociaż autor trzeciej Ewangelii był poganinem, to jednak ustosunkowuje się przychylnie do Starego Testamentu. W Starym Testamencie jest zawarta obietnica zbawienia,
którą Bóg zrealizował w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. W Chrystusie jako centrum
historii skupia się i koncentruje nie tylko czas, ale także wszelkie Boże instytucje. I chociaż Łukasz nie dowodzi, że Kościół został powołany do istnienia przez Jezusa, to jednak
pisze, że wokół Jezusa gromadzi się Lud Boży. Izrael dojrzał w Chrystusie.
Ewangelista Łukasz nie stawia Kościoła naprzeciw Izraela. Łukaszowy Kościół wyrósł z Izraela, a Izrael znalazł w nim swoje dopełnienie.
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6. Ewangelia według św. Jana
6.1. Uwagi wstępne
Czwarta ewangelia w kanonie Nowego Testamentu, przypisywana przez tradycję
apostołowi Janowi, synowi Zebedeusza, umiłowanemu uczniowi Pańskiemu, różni się
od trzech pierwszych ewangelii w Nowym Testamencie. Na jej odmienny charakter
wskazał już w pierwotnym Kościele chrześcijańskim Klemens Aleksandryjski, który
charakteryzując cztery ewangelie, napisał, że trzy pierwsze ukazują ludzką naturę Jezusa, czwarta zaś wskazuje głównie na Jego bóstwo1. Jeśli Ewangelie synoptyczne posiadają charakter bardziej cielesny, to Ewangelia św. Jana posiada naturę duchową. Klemens
Aleksandryjski niewątpliwie trafnie ujął różnicę pomiędzy ewangeliami synoptycznymi
a czwartą ewangelią w kanonie Nowego Testamentu. Nie wyczerpuje ona jednak całego
problemu inności i odmienności ewangelii synoptycznych od Ewangelii św. Jana.
Porównanie trzech pierwszych ewangelii w kanonie pism nowotestamentowych
z Janową ewangelią nasuwa szereg pytań, które egzegeza biblijna od dawna usiłuje, ze
zmiennym powodzeniem, rozwiązać. Także analiza treści czwartej ewangelii nasuwa
pytania, na które dotychczas nie mamy odpowiedzi. Czy na twórczość Jana miał wpływ
literacki kształt ewangelii synoptyków? Jakiego właściwie „ducha” jest czwarta ewangelia? Czy Jan, syn Zebedeusza, rzeczywiście jest autorem czwartej ewangelii? W jakim
środowisku powstała Ewangelia św. Jana?
Wątpliwości dotyczące Janowego autorstwa czwartej ewangelii są zbyt duże i ważkie,
by można przyjąć bez zastrzeżeń świadectwa tradycji na temat autorstwa Ewangelii św.
Jana. Konieczne jest zapoznanie się najpierw z dyskusją, jaka toczy się wokół czwartej
ewangelii, aby następnie podjąć próbę sformułowania odpowiedzi na pytanie dotyczące
jej genezy i autorstwa.

6.2. Ewangelie synoptyczne a Ewangelia św. Jana
Treść czwartej ewangelii jedynie w niewielkim stopniu pokrywa się z tradycją synoptyczną. Porównanie z sobą tekstów ewangelii kanonicznych wykazuje, że autor czwartej
ewangelii mógł znać tylko Ewangelię według św. Marka. Najwięcej podobieństw zachodzi właśnie między czwartą ewangelią a drugą ewangelią synoptyczną. Występują one w
następujących perykopach: działalność Jana Chrzciciela (Mk 1,4–8; J 1,29–36); powrót
Jezusa do Galilei (Mk 1,14; J 4,3); nakarmienie pięciu tysięcy mężów (Mk 6,34–44; J
6,1–13); chodzenie Jezusa po wodzie (Mk 6,45–52; J 6,14–21); żądanie znaków (Mk
8,11; J 5,30); wyznanie Piotra (Mk 8,29; J 6,68); wyruszenie Jezusa do Jerozolimy (Mk
10,1.32.46; J 7,10–14); wjazd do Jerozolimy (Mk 11,1–10; J 12, 12–15); namaszczenie w
Betanii (Mk 14,3–9; J 12,1–8); ostatnia wieczerza (Mk 14,17–26; J 13,1—17,26); pojmanie na Górze Oliwnej (Mk 14,43–52; J 18,1–12a); opis męki i zmartwychwstania (Mk
14,53—16,8; J 18,12b—20,29). Pewne sceny następują po sobie w tej samej kolejności co
u Marka (np. nakarmienie pięciu tysięcy ludzi, chodzenie po wodzie, wyznanie Piotra,

1

Euzebiusz, Hist. eccl. VI 14, 7; por. W. Michaeli, Einleitung in das Neuen Testament, 62
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wyruszenie do Jerozolimy)1. Niektórzy egzegeci wyjaśniają te podobieństwa znajomością Ewangelii Marka przez czwartego ewangelistę. Wątpliwa jest jednak zależność literacka Jana od drugiego ewangelisty synoptycznego. Podobieństwa między Ewangelią
św. Jana a Ewangelią św. Marka dostatecznie tłumaczy funkcjonowanie mniej lub więcej jednolitej tradycji o życiu i działalności Jezusa z Nazaretu w apostolskim chrześcijaństwie.
Znacznie mniej paraleli zachodzi między czwartą ewangelią a materiałem własnym
Mateusza i Łukasza. Najwięcej podobieństw znajduje się w opisie męki i zmartwychwstania w Ewangelii św. Łukasza.
Ewangelię św. Jana różni od ewangelii synoptycznych wiele elementów.
W ewangeliach synoptycznych działalność Jezusa rozpoczyna się w Galilei i tu mają
miejsce bardzo ważne wydarzenia w Jego życiu, natomiast w czwartej ewangelii działalność Jezusa koncentruje się głównie w Jerozolimie. W ewangeliach synoptycznych Jezus rozpoczyna swoją działalność publiczną po uwięzieniu Jana Chrzciciela i trwa ona
tylko jeden rok, gdyż według synoptyków Jezus tylko raz udaje się na święto Paschy do
Jerozolimy i wtedy spotyka Go śmierć męczeńska na krzyżu. W czwartej ewangelii zaś
Jezus rozpoczyna działalność publiczną przed uwięzieniem Jana Chrzciciela (3,24), a
trwa ona ponad dwa lata, gdyż czwarty ewangelista wymienia wyraźnie trzy święta
Paschy (2,13; 6,4; 11,55). Autor czwartej ewangelii wspomina także o innym święcie
żydowskim (5,1), którym może być również Pascha.
Obok topograficzno-czasowych różnic szczególnie rzucają się w oczy rozbieżności
w ujęciu słów i czynów Jezusa. Spośród 29 cudów Jezusa, opisanych w Ewangeliach
synoptycznych, w czwartej Ewangelii znajdują się tylko trzy, a mianowicie uzdrowienie
syna dworzanina królewskiego w Kafarnaum (!) (J 4,46–54), rozmnożenie chleba (J 6,
1–14) i przejście Jezusa po wodzie (J 6,15–21). Ewangelista Jan zna natomiast cztery
inne cuda, o których nie wspominają ewangelie synoptyczne, mianowicie przemienienie
wody w wino w Kanie Galilejskiej (J 2,1–11), uzdrowienie paralityka przy sadzawce Betezda (J 5,1–9), uzdrowienie ślepego od urodzenia (J 9,1–7) i wskrzeszenie Łazarza
z Betanii (J 11,33–44). Autor czwartej ewangelii nie opisuje żadnego cudu wypędzenia
złych duchów. Zdaje się, że nie zna historii o przemienieniu Pańskim. Opisując pożegnalną ucztę, nie wspomina o ustanowieniu wieczerzy Pańskiej. Nawet w opisie męki
i zmartwychwstania istnieją znaczne rozbieżności między ewangeliami synoptycznymi a
czwartą ewangelią. Według synoptyków Jezus spożył Paschę w Dniu Przygotowania.
Czwarty ewangelista zaś wyraźnie pisze, że Jezus umarł na krzyżu w przeddzień święta
Paschy (J 19,31).
Według ewangelii synoptycznych Jezus nauczał w przypowieściach i krótkich wypowiedziach. Ewangelista Jan natomiast zna jedynie trzy alegorie: o drzwiach dla owiec (J
10,1–6), o dobrym pasterzu (J 10,7–18) i o krzewie winnym (J 15,1–16). Według czwartego ewangelisty Jezus wygłaszał dłuższe mowy, jak: o narodzeniu się z Boga, o żywej
wodzie, o światłości świata, o zmartwychwstaniu. Często się zdarza, że słowa Jezusa w
Ewangelii św. Jana zlewają się z komentarzem ewangelisty.

1
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W Ewangeliach synoptycznych naczelną ideą w przypowieściach Jezusa jest tajemnica Królestwa Bożego, w czwartej ewangelii zaś temat ten został poruszony jedynie
w dialogu Jezusa z Nikodemem (J 3,3–5).
Synoptycy podają rozmaite nakazy i rady Jezusa. Dotyczą one ubóstwa, okazywania
miłosierdzia, jałmużny, postu, modlitwy, ufności, czujności. W czwartej ewangelii zachowywanie przykazań i praktykowanie pobożności wyraża się w wierze w Syna posłanego przez Ojca i w okazywaniu miłości.
Przede wszystkim chrystologia różni czwartą ewangelię od ewangelii synoptycznych.
U synoptyków znajduje się głównie chrystologia implicite (chrystologia przedpaschalna,
pośrednia), w czwartej ewangelii zaś chrystologia explicite (chrystologia popaschalna,
bezpośrednia). W ewangeliach synoptycznych Jezus jest Synem Człowieczym, głosicielem Królestwa Bożego, cudotwórcą pełnym współczucia dla grzeszników. W czwartej
ewangelii Jezus jest Synem posłanym przez Ojca. Cuda Jezusa są tutaj dziełami, które
objawiają Jego moc, lub znakami objawiającymi Jego posłannictwo. Jeśli w ewangeliach
synoptycznych posłannictwo Jezusa charakteryzują słowa: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu” (Mk 10,45 i
pararel.), to w Ewangelii św. Jana charakterystyka posłannictwa Syna wyrażona jest w
inwokacji z arcykapłańskiej modlitwy: „Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego,
aby Syn uwielbił ciebie” (J 17,1).
Obecny stan badań nad ewangeliami synoptycznymi oraz Ewangelią św. Jana nie
pozwala na wysnucie jednoznacznego wniosku, że czwarty ewangelista znał ewangelie
synoptyczne lub przynajmniej Ewangelię św. Marka. Przy lekturze czwartej ewangelii
odnosi się jednak wrażenie, że autorowi nie była obca tradycja synoptyczna, a ponadto
zakładał on znajomość tejże tradycji u czytelników swojej ewangelii. Zdaje się, że Jan
polemizuje z niektórymi twierdzeniami synoptyków. Nie powtarza synoptycznej tradycji
o działalności Jana Chrzciciela, lecz ją uzupełnia. Pisząc o spotkaniu Jezusa z dwoma
uczniami, z których jednym był Andrzej z Betsaidy, ewangelista stwierdza, że był on
bratem Szymona. Jednakże wcześniej nie wspomina Szymona Piotra (J 1,40). Gdy pisał
o uczniach Jana Chrzciciela, którzy informowali swojego mistrza o działalności Jezusa,
zaznacza, że Jan wówczas nie był jeszcze uwięziony (J 3,24). Tymczasem synoptycy
zgodnie twierdzą, że Jezus rozpoczął swoją działalność dopiero po wtrąceniu Chrzciciela
do więzienia przez Heroda.

6.3. Tekst i charakterystyczne cechy Ewangelii św. Jana
Podczas lektury czwartej ewangelii nasuwa się pytanie: Czy nie dokonano w przeszłości pewnych przesunięć w jej tekście? Wskazuje się głównie na rozdziały od czwartego do siódmego. W obecnym tekście jest zburzona kolejność zdarzeń. Egzegeci przesuwają więc rozdział szósty przed piąty. Dzięki tej zmianie kolejności rozdziałów uzyskuje
się lepsze powiązanie z 10. i 23. wierszem siódmego rozdziału. Rudolf Bultmann widzi
konieczność jeszcze innego uszeregowania perykop znajdujących się w rozdziałach od
siódmego do dwunastego1.
1 R. Bultmann, Das Evangelium des Johannes, 5*n. H.-M. Schencke, K.M. Fischer, Einleitung
in die Schriften des Neuen Testament, II, 1973.
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Analiza najstarszych rękopisów Ewangelii św. Jana przekonuje nas, że jej pierwotny
tekst został uzupełniony o pewne fragmenty, nie zawsze wywodzące się z tradycji Janowej. Przede wszystkim chodzi o historię o niewieście przyłapanej na cudzołóstwie (J 7, 53—
8,11). Perykopa o cudzołożnej niewieście wywodzi się ze środowiska palestyńskiego i
wskazuje na styl nie-Janowy. Pochodzenia późniejszego i też palestyńskiego jest wstawka redakcyjna w historii o uzdrowieniu paralityka przy sadzawce Betezda. Chodzi konkretnie o tekst z J 5,3b.4.
Czwarta ewangelia kończy się na dwudziestym rozdziale. Rozdział dwudziesty pierwszy jest późniejszym dodatkiem i pochodzi od jednego z uczniów autora Ewangelii św.
Jana. Został on napisany w trakcie jednej z redakcji ewangelii i pozwala rozumieć redakcyjne uzupełnienia tekstów dotyczących jednego z redaktorów o słowa: „którego
miłował Pan” (J 13,23; 19,26; 20,2; por 21,7.20).
Język Ewangelii św. Jana jest dość ubogi, a styl prosty i chropowaty. W czwartej
Ewangelii znajduje się 15 420 słów, lecz jej autor posługuje się jedynie 1011 wyrazami1.
Ewangelista używa jednak słów, których teologiczna treść jest już dostatecznie ustalona.
Mają one związek z teologicznym dziedzictwem Starego Testamentu.
Do charakterystycznych zwrotów, często używanych przez autora czwartej ewangelii,
nadających jej niepowtarzalnego kolorytu i ducha, należą: „słowo moje”, „zaprawdę,
zaprawdę powiadam wam”, „Ten, który mnie posłał”, „dawać świadectwo”, „zrodzić
się”, „Ja jestem”, „być z tego świata”, „powiedziałem wam” i inne.
Czwarty ewangelista buduje dialogi Jezusa z rozmówcami według pewnego, określonego schematu. Jezus, objawiając siebie lub swoje posłannictwo, posługuje się obrazami
i metaforami, które nie są zrozumiałe dla rozmówców. O braku zrozumienia dowiadujemy się z odpowiedzi danej Jezusowi. Ona z kolei daje Jezusowi podstawę do głębszego
wyjaśnienia swojej uprzedniej wypowiedzi. Ta technika przekazu ewangelicznej tradycji
została wypracowana w kręgu szkoły Janowej i ma na celu danie dokładniejszego świadectwa o Jezusie. Schemat nieporozumienia występuje w J 2,19–24; 3,3–5; 6,33–35;
7,33–36; 8,56.57; 11,11–15; 12,34; 14,4–8.
Ewangelia Jana charakteryzuje się symboliką rzeczy, czynności i liczb.
Jerozolimska świątynia, centrum kultu żydowskiego, to w czwartej wwangelii symbol nowej świątyni. Tą świątynią jest uwielbione ciało Chrystusa (J 2,21; por. 4,19–24).
Woda w studni Jakubowej jest zaś symbolem wody życia, a więc objawionej prawdy
przez Syna (J 4,14). Iść za Jezusem oznacza naśladować Jezusa i stać się Jego uczniem
(J 1,37–39). Szczególnie bogata jest w Ewangelii św. Jana symbolika liczb. Liczba siedem, symbolizująca pełnię i doskonałość, występuje w wielu warstwach czwartej ewangelii. Ewangelista opisuje siedem cudów Jezusa: przemienienie wody w wino (J 2,1–11),
uzdrowienie syna setnika z Kafarnaum (J 4,46–54), uzdrowienie paralityka przy sadzawce Betezda (J 5,1–13), nakarmienie pięciu tysięcy mężów (J 6,1–13), przejście Jezusa po wodzie (6,16–21), uzdrowienie ślepego od urodzenia (9,1–7) oraz wskrzeszenie
Łazarza z Betanii (J 11,1–44). Jezus użył siedem razy „Ja jestem” w formie absolutnej (J
4,26; 6,20; 8,24.28.58; 13,19; 18,5.6) oraz siedem razy z predykatem: „Ja jestem chle1 S. Mendla, Chwała Jezusa, w: J. Frankowski, R. Bartnicki, red. Wprowadzenie w myśli i
wezwanie do ksiąg biblijnych, 10, 18.
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bem żywota” (6,35), „Ja jestem światłością” (J 8,12), „Ja jestem drzwiami” (J 10,7),
„Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,11), „Ja jestem zmartwychwstaniem i żywotem”
(J 11,25), „Ja jestem drogą i prawdą, i żywotem” (J 14,6) oraz „Ja jestem prawdziwym
krzewem winnym” (J 15,1). W mowie po cudownym nakarmieniu pięciu tysięcy mężów
występuje siedem razy wyrażenie: „który z nieba zstępuje” (J 6,33. 38.41.42.50. 51.58).
A podczas wieczerzy paschalnej Jezus siedem razy powiedział: „To wam powiedziałem”
(14,25.29; 15,11; 16,1.4.6. 33). To jedynie kilka przykładów. W Ewangelii św. Jana jest
ich znacznie więcej.

6.4. Źródła i geneza Janowej ewangelii
Znaczna różnica pomiędzy ewangeliami synoptycznymi a Ewangelią św. Jana, dotycząca jej budowy oraz teologicznej interpretacji Osoby i dzieła Jezusa, nasuwa pytanie o
środowisko, w którym Janowa ewangelia powstała, jak również jego wpływ na autora,
ewentualnie redaktora tejże ewangelii.
Co składa się na „ducha” Ewangelii św. Jana?
Niewątpliwie wszystkie ewangelie łączy wspólny temat: Osoba i dzieło Jezusa z Nazaretu. Powiedzieliśmy, że nie da się z całą pewnością stwierdzić zależności czwartej
ewangelii od ewangelii synoptycznych. Autor czwartej ewangelii miał własne źródło
informacji. Wywodzi się ona z tego samego pnia, co tradycja synoptyczna z tym, że została przetworzona i zredagowana w duchu odmiennej wizji teologicznej od tej, jaka
była udziałem synoptyków. Na ukształtowanie się tradycji, przejętej przez autora czwartej ewangelii, wpłynęło zarówno środowisko, w jakim powstała, jak i jej redaktorzy.
Nie da się jednoznacznie określić i opisać środowiska, w którym została napisana
Ewangelia według św. Jana . W przeszłości wyrażano pogląd, że gruntem macierzystym
dla czwartej ewangelii było środowisko bądź hellenistyczne, bądź judaistyczne. Dzisiaj
jednak wiadomo, że w czasach apostolskich zarówno hellenizm, jak i judaizm nie były
zjawiskami jednolitymi. Przez hellenizm należy rozumieć synkretystyczną mieszaninę
kultury z religią o zabarwieniu racjonalnym albo misteryjnym. Także judaizmu czasów
Jezusowych nie można jednoznacznie określić i opisać, gdyż ulegał on również wpływom hellenistycznym. Mówiąc o judaizmie, należy mieć na uwadze judaizm ortodoksyjny i heterodoksyjny. Aby przynajmniej w przybliżeniu określić środowisko, w którym
powstała czwarta ewangelia w kanonie Nowego Testamentu, należy zbadać ślady religii
i subkultur w tekście ewangelii.
Najbardziej widoczny jest wpływ Starego Testamentu na autora czwartej ewangelii.
W Ewangelii św. Jana spotykamy dość dużo cytatów ze starotestamentowych ksiąg biblijnych. Nie zawsze autor czwartej ewangelii cytuje dosłownie Stary Testament. Do
formalnych cytatów z ksiąg biblijnych Starego Testamentu należy zaliczyć: J 1,23; 2,17;
6,31.45; 7,37.42; 10,34; 12,13.15.34.38.39; 13,18; 15,25; 17,12; 19,24.28.36.37). Bardzo
często starotestamentowe cytaty zostały odpowiednio zaadaptowane przez ewangelistę
do przedstawianej sytuacji. Wpływ na dobór cytatów oraz ich adaptację miała szeroko
wówczas stosowana typologia Chrystusa jako nowego Mojżesza, nowego proroka itp.
Nie można dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy ewangelista sięgał do Starego Testamentu, czy też korzystał z bliżej nam nie znanych testimoniów. Znał on dobrze świętą
historię. Z szacunkiem odnosił się do patriarchów i Mojżesza. Ich historia jest wielo-
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krotnie punktem wyjścia dla chrystologicznych refleksji autora czwartej Ewangelii (por.
J 1,51; 4,5.12.45n; 6,14; 7,40; 8,58).
W Ewangelii św. Jana często występują Żydzi (VIouda/oi), którzy spierali się z Jezusem
i doprowadzili do Jego śmierci. Żydami został nazwany bezimienny tłum, który boi się
swoich przywódców (por. J7,13.31). Przede wszystkim ewangelista nazywał Żydami
faryzeuszy (J 7,32–47) oraz arcykapłanów (J 7,45). Niejednokrotnie zwraca się uwagę,
że ewangelista Jan jest nieprzychylnie i krytycznie ustosunkowany do Żydów. Ale tenże
ewangelista przytacza wypowiedź Jezusa: „zbawienie pochodzi od Żydów” (J 4, 22). Ewangeliście zarzuca się antysemityzm, ale należy pamiętać, że około 85 roku zostały zerwane wszelkie kontakty judaizmu z chrześcijaństwem, a pod wpływem wielkiego rabina
Gamaliela II do dwunastego błogosławieństwa, spośród osiemnastu błogosławieństw
zmawianych przez Żydów, dołączono przekleństwo rzucane na chrześcijan.
Czwarty ewangelista jest pozytywnie ustosunkowany do starotestamentowego zakonu. Zna przepisy tradycji ustnej: zakaz noszenia ciężaru w sabat (J 5,10), dopuszczenie
obrzezania w święty dzień sabatu (J 7,22), procedurę przesłuchania świadka (J 9, 15.19.26).
Ewangelista wie również, że faryzeusze chętnie przypisywali sobie tytuł uczniów Mojżesza (J 9,28). Zna i stosuje sposoby argumentacji uczonych w Piśmie w dyskusji (J 3,1nn;
6,31nn; 10,34nn). Znajomość ta nie jest przypadkowa.
W przeszłości wywodzono dualizm czwartego ewangelisty z hellenizmu. Po odkryciu
pism społeczności religijnej z Qumran stało się oczywiste, że wpływ na ducha Ewangelii
św. Jana miał również judaizm heterodoksyjny. Dualistyczna terminologia ewangelisty
Jana występuje w pismach qumrańczyków. Analityczne badania wykazują jednak, że
dualizm etyczny Jana nie pokrywa się całkowicie i zupełnie z antropologicznym dualizmem, występującym w pismach znalezionych w grotach w Qumran. Według qumrańczyków z księciem ciemności walczy książę światłości i odniesie on zwycięstwo w bliżej
nie określonej przyszłości eschatologicznej (1Qs 4,18nn). W Ewangelii św. Jana Chrystus walczy z szatanem, księciem tego świata (J 8,44; 12,31; 13,2; 14,30; 16,11). Według
Jana walka ta została już definitywnie rozstrzygnięta (J 12,31; 16,33). Jeśli u czwartego
ewangelisty Paraklet, Duch Prawdy, uobecnia Chrystusa1, wprowadza w prawdę i pozwala zrozumieć słowa Jezusa (J 14,26; 16,13), to w Qumran Duch jest w człowieku,
odradza go i uzdolnia do czynienia dobra. Wydaje się coraz bardziej oczywiste, że ewangelista Jan nie zaczerpnął z literatury qumrańskiej dualistycznej ideologii, lecz korzystając z jej terminologii, podjął z nią dysputę w duchu ewangelicznej tradycji.
Jan skorzystał także z myśli rabinackiej judaizmu palestyńskiego i podjął z nim polemikę. Argumentem wskazującym na to, iż czwarty ewangelista posługiwał się dorobkiem myśli uczonych w Piśmie, jest użyte przezeń pojęcie imię Boże. Jan, zgodnie
z tradycją, tłumaczy imię Boga: „Ja jestem” (evgw, eivmi). Według uczonych w Piśmie pełny
sens i godność imienia Bożego będą ukryte aż do czasów ostatecznych. Janowy Jezus,
podejmując dyskusję z żydowskimi nauczycielami, powiada: „Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach” (J 8,24); Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest” (J 8,58). Słowa te wywołały zgor-

1

M. Uglorz, Parakletus − Chrystus praesens, RT XXXII (1991), z.2, 5nn.

6. Ewangelia według św. Jana

131

szenie. Objawiając swoim uczniom imię Boże, nie tylko jego sens, ale również samego
siebie, dał do zrozumienia, że w Nim rozpoczęły się czasy ostateczne.
Jana łączy z judaizmem żydowskich uczonych w Piśmie szacunek do zakonu. Dostrzega jednak jego ograniczoność, kończy bowiem prolog do swojej ewangelii słowami:
„Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa” (J 1,17). Przyjście Chrystusa rozpoczyna nową erę, w której Bóg obejmuje ludzkość łaskawym spojrzeniem.
Omawiając środowisko, w którym powstała Ewangelia św. Jana, należy również
wziąć pod uwagę judaizm o silnym zabarwieniu hellenistycznym, jaki reprezentował
Filon z Aleksandrii. Niejednokrotnie wskazywano na pokrewieństwo terminologii występującej w pismach Filona i w czwartej ewangelii, a nawet na konkretne zapożyczenia
terminologiczno-ideowe. Chodzi głównie o termin logos, występujący zarówno u Filona,
jak i w prologu do Ewangelii św. Jana. Pomijając bardziej szczegółowe porównania,
należy stwierdzić, że Logos ewangelisty Jana jest wielkością osobową. W określonym,
historycznym czasie ucieleśnił się On i zamieszkał między ludźmi (J 1,14). Logos Filona
z Aleksandrii jest mieszaniną idei Starego Testamentu, Platona i stoików. Filon nigdy by
nie napisał, jak Jan to uczynił: Qeo.j h;n o lo,goj.
Mówi się również o wpływie hellenizmu na Ewangelię św. Jana. Wymienia się mandeizm i hermetyzm jako ewentualne źródło dla idei zawartych w czwartej ewangelii.
Analogie pomiędzy Corpus Hermeticum a ewangelią Janową dostrzega się w nauce
o odrodzeniu, przede wszystkim zaś o Logosie. Za wpływem mandeizmu na ewangelistę
Jana opowiadał się R. Bultmann1 i niektórzy jego uczniowie. Mandeizm miał wpływ na
Janową teologię odkupienia. Pewne podobieństwa narzucają się same. Wystarczy zacytować fragment mandejskiego pisma pt. Ginza: „On mówi: Jestem Bogiem, Synem Bożym, wysłanym tutaj przez Ojca. Oświadcza: Ja jestem pierwszym posłańcem, jestem
Hibil–Ziwa i przyszedłem z wysoka. Lecz nie poznajecie go, bo nie jest Hibil–Ziwą. Hibil–Ziwa nie jest ubrany w ogień, Hibil–Ziwa nie objawia się w tym samym czasie. Przeciwnie, nadchodzi Enosz–Uhtra i udaje się do Jerozolimy, przykryty płaszczem z wodnych chmur. Podąża w formie cielesnej, lecz nie jest ubrany w ubranie cielesne. Nie ma
w nim żadnego gniewu płomiennego. Idzie i przychodzi w czasach Paltusa. Król świata
Enosz–Uhtra przychodzi na świat z mocą wielkiego Króla Światłości. Uzdrawia chorych,
pozwala widzieć ślepym, leczy trędowatych, stawia na nogi kulawych utykających na
ziemi i pozwala im chodzić, sprawia, że niemi mówią i wskrzesza umarłych. Zdobywa
wierzących wśród Żydów i mówi im: Tam jest życie, a tam jest śmierć, tam są ciemności,
a tam jest światło, tam jest kłamstwo, a tam jest prawda! Nawraca Żydów w imię najwyższego Króla Światłości”2. Analityczno-porównawcze badania wykazują jednak, że
mandejski wysłannik-wybawiciel niewiele ma wspólnego z chrześcijańską ideą odkupienia w Jezusie Chrystusie. Odkupienie w mandeizmie opiera się na poznaniu własnego „ja” i uwolnieniu się od przymusu, ślepego losu. W chrześcijaństwie odkupienie jest

R. Bultmann, Die bedeutung neuerschlossenen mandaischen Quelen für das Verständnis
des Johanesevwngelium. Exegetica − Aufsätze zut Erforschung des Neuen Testament, Hrsg. v.
E. Winkler, 1967, 10/35, 55-104, 124-197, 230-254.
1

2

Za S. Gądecki, Wstęp do pism Janowych, 21.
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darem Boga, czymś czysto zewnętrznym. Historią człowieka nie rządzi przypadek, lecz
opatrzność Boża. To raczej mandeizm przejął pewne prawdy chrześcijańskie i przetworzył je w duchu gnostyckim. Podobnie ma się rzecz z rzekomym wpływem gnostycyzmu
na czwartego ewangelistę. Posiadane przez nas pisma gnostyckie pochodzą z II wieku
n.e. Ody Salomona, Ewangelia Prawdy, Apokryf Jana oraz inne pisma o zabarwieniu
gnostyckim powstały po napisaniu Ewangelii św. Jana i raczej należy przypuszczać, że
to one uległy urokowi czwartej Ewangelii. Niemniej nie należy wykluczać wzajemnego
przenikania myśli właściwych dla gnostycyzmu w obu kierunkach. Janowa koncepcja
odkupienia, objawienia i prawdy jest jednak typowo chrześcijańska. Tzw. literatura
gnostycka bardzo często jest produktem ludowej teologii, szukającej rozgłosu i uznania
dla jej adeptów.
Powiązania Ewangelii św. Jana z licznymi prądami umysłowymi i religijnymi czasów
apostolskich zdają się wskazywać, że jej autor pragnął wyjaśnić, możliwie wyczerpująco,
wszystkie kwestie związane z objawieniem Boga i odkupieniem człowieka. Reprezentuje
wybitnie stanowisko chrześcijańskie. Odpowiada językiem zrozumiałym dla czytelników
różnej proweniencji. Czwarta ewangelia w kanonie Nowego Testamentu jest dziełem
polemicznym i apologetycznym, tak jak polemiczny charakter posiadają mowy Jezusa
zawarte w tejże ewangelii.
Jeśli dawniej uznawano wpływ hellenizmu na Ewangelię św. Jana, to obecnie, pod
wpływem badań, raczej przyjmuje się, że jej orientacja jest zasadniczo judaistyczna,
semicko-aramejska, co nie znaczy, że reprezentuje specyficznie chrześcijańską odmianę
judaizmu. Autor ewangelii podjął polemikę z judaizmem, jego tezami i antychrześcijańskością, która wzmogła się wyraźnie po zburzeniu Jerozolimy.
Takie dzieło jak Ewangelia św. Jana nie mogło powstać w krótkim czasie ani wyjść
spod pióra jednego człowieka. Dlatego już dość dawno podjęto trud wyśledzenia źródeł
pisanych dla Ewangelii św. Jana i jej kolejnych etapów redakcji.
R. Bultmann wyróżnił: Źródło znaków, Źródło mów Jezusa i Historię cierpienia i
zmartwychwstania Jezusa1. Jeśli obecnie dość powszechnie akceptuje się istnienie
Źródła znaków (Ewangelii znaków), a to głównie ze względu na słowa: „I wiele innych
cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze; te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli
żywot w imieniu jego” (J 20,30.31), to jednak wielu egzegetów sceptycznie odnosi się
do usiłowań wyodrębnienia w czwartej Ewangelii Źródła mów Jezusa.
Ewangelia św. Jana jest wynikiem wielokrotnie podjętej pracy redakcyjnej nad materiałem, którego pochodzenie jest związane z umiłowanym uczniem. Sprzeczności natury chronologicznej, przede wszystkim występowanie w czwartej ewangelii niespójnej
eschatologii, a mianowicie istnienie eschatologii zrealizowanej obok eschatologii tradycyjnej (np. J 5,28.29; 6,39.40.66b.54; 12,48), dowodzi, że Ewangelia św. Jana jest efektem kilkakrotnie podejmowanej pracy redakcyjnej.

1

RGG 3III, 842n.
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Według R.E. Browna1 Ewangelia św. Jana powstawała w ciągu długiego czasu. Jej
geneza jest związana z tradycyjnym materiałem ewangelicznym, odnoszącym się do
słów i czynów Jezusa. Materiał ten zdradzał pewne podobieństwo do tradycji synoptycznej, jednakże ukształtował się w zupełnie innym środowisku. Na drugim etapie nagromadzony materiał został przemyślany według ducha apostoła Jana i ukształtowany
dzięki ustnemu nauczaniu w Janowym Kościele. Pod koniec tego etapu to, co głoszono i
zwiastowano, zostało spisane. Pojedyncze jednostki literackie otrzymały różną redakcję,
stąd też różnice pomiędzy stylem i formą niektórych perykop wchodzących w skład
czwartej ewangelii. Kolejnym, trzecim, etapem było zebranie w całość i zredagowanie
materiału. Dokonał tego człowiek, który miał wpływ na utrwalenie formy i stylu poszczególnych jednostek literackich w drugim etapie. R.E. Brown nazywa pierwszego
redaktora ewangelistą. To głównie jemu zawdzięczamy czwartą ewangelię. Czwartym
etapem była wtórna redakcja ewangelii, która miała zaradzić trudnościom, w jakich
znalazły się Janowe Kościoły, oraz odpowiedzieć na zarzuty, jakie im stawiano. Dzięki
drugiej redakcji czwarta ewangelia została wzbogacona o nowy materiał. Końcowej redakcji miał dokonać uczeń ewangelisty, który włączył do Janowej ewangelii materiał
pochodzący od współpracowników głównego redaktora ewangelii. Tłumaczy to istnienie
w ewangelii Janowej dubletów. Czwarta ewangelia powstała więc dzięki grupie ludzi,
którzy tworzyli szkołę o teologicznie określonym obliczu.
W. Wilkens przyjmuje jedynie trzy etapy redakcji czwartej ewangelii2. Początek Janowej ewangelii miała dać tzw. Ewangelia znaków. Następnie rozszerzono ją o mowy
Jezusa. Po pewnym czasie zgromadzony materiał został przeredagowany i ujęty w ramy
świąt żydowskich. Według W. Wilkensa redaktorem czwartej ewangelii jest autor
Ewangelii znaków.
Również Rudolf Schnackenburg przyjmuje trzy etapy redakcyjne Ewangelii św. Jana3. Na pierwszym etapie został zgromadzony materiał różnego pochodzenia i zredagowano Ewangelię znaków. Na drugim etapie dokonano redakcji zgromadzonego materiału. Redaktor-ewangelista nadał mu swoiste, własne piętno. Na kolejnym, trzecim,
etapie włączono do istniejącej już ewangelii jeszcze kilka fragmentów i dokonano ostatecznej redakcji.
Dokładne odtworzenie genezy Ewangelii św. Jana jest dziś prawie niemożliwe, nie
dysponujemy bowiem materiałem porównawczym i tylko kolejne hipotezy możemy
budować na kryteriach wewnętrzych, a więc analizie treści, języka i stylu poszczególnych fragmentów ewangelii. Metoda ta nigdy nie daje zadowalającego efektu, jednakże
jest niezbędna w pracy nad biblijnym tekstem.

6.5. Autor i czas powstania czwartej ewangelii
Powyższe uwagi są sprzeczne ze starochrześcijańską tradycją związaną z autorem
czwartej Ewangelii w kanonie Nowego Testamentu. Chociaż Ewangelia nie jest jednoli-

1

The Gospel acording to John, 1966.

2

Die Enstehunggeschichte des vierten Evangeliums, 1958.

3

Das Johannesevangelium, II, 324.
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ta, to w ogromnej większości starożytni świadkowie utrzymują, że czwartą ewangelię
napisał Jan, syn Zebedeusza, uczeń Jezusa.
Najstarsze świadectwo dotyczące autorstwa czwartej ewangelii znajduje się w tzw.
Kanonie Muratoriego: „...gdy go uczniowie prosili, współuczniom i biskupom rzekł:
Pośćcie ze mną trzy dni, co komu będzie objawione, wzajemnie sobie opowiemy. Tej
samej nocy miał objawienie Andrzej Apostoł, aby opowiadali wszyscy, a Jan w swoim
imieniu wszystko napisał, i dlatego, choć różnych zasad pojedyncze Księgi ewangeliczne
uczą, nie ma jednak różnicy w tym, w co wierzą wierni, gdyż jeden przede wszystkim
duch objawił wszystko o narodzeniu, męce i zmartwychwstaniu ...”1.
Janowe autorstwo czwartej ewangelii potwierdza także Ireneusz (Adv. hear. II 33,3;
III 1,2). W Janie, synu Zebedeusza, autora czwartej ewangelii upatrują również Klemens
Aleksandryjski, Orygenes, Polikrates z Efezu, Hieronim.
Jednakże znacznie wcześniej, bo przed rokiem 130, Papiasz, biskup Hierapolis, napisał: „Wszystko, czego się tak dokładnie dowiedziałem od prezbiterów, i co mi doskonale
utkwiło w pamięci, jak najchętniej zestawię dla ciebie razem z objawieniami, by stwierdzić ich wiarygodność. Skoro gdziekolwiek spotkałem którego z nich, co przestawali z
prezbiterami, wypytywałem go o ich zdanie, co mówił Andrzej, co Piotr albo Filip, albo
Tomasz, albo Jakub, co Jan albo Mateusz, albo inny z uczniów Pańskich, ponadto co
powiadają Arystarch i Jan Prezbiter, uczniowie Pańscy. Zdawało mnie się bowiem, że z
ksiąg nie odniosę tyle korzyści, ile z słów drgających życiem”2. Tekst Papiasza został
zachowany w Historii kościelnej Euzebiusza z Cezarei.
Słowa Papiasza budzą szereg pytań. Kim byli Arystarch i Jan Prezbiter, uczniowie
Pańscy? Jaki jest związek pomiędzy apostołem Janem a Janem Prezbiterem?
Wielu egzegetów sądzi, że to nie apostoł Jan jest autorem czwartej ewangelii, lecz
bliżej nam nie znany Jan Prezbiter. Za takim stanowiskiem ma przemawiać 2. oraz 3.
List św. Jana. Autor tych listów nazywa siebie prezbiterem.
Identyfikowanie apostoła Jana z Janem Prezbiterem wydaje się być zabiegiem chybionym. Starożytna tradycja mówi o istnieniu w Efezie dwóch grobów uczniów Pańskich o imieniu Jan. Jan Prezbiter mógł być redaktorem materiału ewangelicznego,
którego źródła należy upatrywać w nauczaniu apostoła Jana. Ostatni redaktor mówi
o umiłowanym uczniu Pańskim jako tym, który złożył świadectwo o Jezusie, Synu Bożym (J 21,24). Ale kim jest ów uczeń? Ewangelie synoptyczne nie znają tradycji o umiłowanym uczniu Pańskim. Tradycja chrześcijańska upatruje w nim Jana, syna Zebedeusza. R. Bultmann sądzi, że uczeń, którego miłował Pan, nie jest postacią historyczną,
lecz symboliczną. Jeśli do przyjęcia jest symboliczna interpretacja słów z J 21, 24, to
niemożliwa jest taka interpretacja w przypadku historii opisującej pożegnanie Pana z
uczniami (por. J 13,21–33). Tradycja o uczniu umiłowanym przez Pana mogła powstać
niezależnie od pozostałej tradycji ewangelicznej w gronie uczniów apostoła Jana. Ale
dlaczego redaktor czwartej ewangelii nie napisał wyraźnie, kim jest ów uczeń, którego
miłował Jezus? Odpowiedzi mogą być różne, ale także jedynie prawdopodobne.

1

Za E. Dąbrowski, Prolegomena do Nowego Testamentu, 55.

2

Za A. Läpple, Od egzegezy do katechezy, II, 324.
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Starochrześcijańska tradycja podaje, że Ewangelia św. Jana została napisana w Efezie. W czasach apostolskich Efez był metropolią, gdzie krzyżowały się główne szlaki
handlowe oraz spotykały najważniejsze prądy umysłowe ówczesnego cywilizowanego
świata. Tu kultywowano starożytną myśl filozoficzną. Tu była dość liczna diaspora żydowska. Tu działali uczniowie Jana Chrzciciela. Tu na „targowisku świata” „sprzedawano” wszelkie prądy umysłowe Bliskiego Wschodu. Tu przede wszystkim głosił ewangelię
apostoł Paweł (Dz 19). Mając na uwadze ducha, słownictwo i terminologię czwartej
ewangelii, można powiedzieć, że właśnie synkretystyczna atmosfera Efezu odpowiada
Sitz im Leben Ewangelii św. Jana.
Czwarta ewangelia powstała po wydaniu dekretu o wykluczeniu Kościoła z judaizmu.
Mogła ostatecznie zostać zredagowana około roku 85. W przeszłości niejednokrotnie
datowano powstanie czwartej ewangelii na drugą połowę II wieku n.e. Po odkryciu
fragmentu Ewangelii św. Jana (18,31–33.37.38), a mianowicie tzw. papirusu Rylanda –
P 52 , pochodzącego z pierwszej połowy II wieku, stało się oczywiste, że hipotezy o późnym powstaniu czwartej ewangelii nie da się dłużej utrzymać.

6.6. Treść
Ewangelia św. Jana składa się z dwóch części. W pierwszej części (J 1,19—12,50)
ewangelista pisze o działalności Jezusa, w drugiej zaś (J 13,1—20,29) o objawieniu
uczniom Ojca przez Syna. Chrystus objawił Ojca przez swoje dzieła i słowa. Obie części
poprzedza prolog, który wprowadza czytelnika w treść i nastrój czwartej ewangelii.
U podłoża prologu znajduje się starochrześcijański hymn o Logosie. I chociaż tylko
w prologu Jezus Chrystus nazwany jest Logosem, to jednak teologia Logosu jest obecna
w całej czwartej ewangelii. Nie popełnimy błędu, jeśli powiemy, że Ewangelia św. Jana
jest interpretacją hymnu o odwiecznym Logosie, który stał się ciałem i zamieszkał między nami.
Życie Jezusa w czwartej ewangelii zostało ujęte w ramy religijnego kalendarza judaizmu. Rytm świąt żydowskich wyznacza rytm życia i dzieł Jezusa.
Rozdział 1.
1,1–18

– Prolog

1,19–34

– Świadectwo Jana Chrzciciela

1,35–51

– Pierwsi uczniowie

Rozdział 2.
2,1–12

– Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej

2,13–25

– Oczyszczenie świątyni

Rozdział 3.
3 3,1–21 – Rozmowa Jezusa z Nikodemem
3,22–36 – Świadectwo o Jezusie
Rozdział 4.
4,1–42

– Rozmowa Jezusa z Samarytanką
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4,43–54 – Uzdrowienie syna dworzanina królewskiego
Rozdział 5.
5,1–18

– Uzdrowienie przy sadzawce Betezda

5,19–29

– Syn zależny od Ojca

5,30–47 – Świadectwo o Jezusie
Rozdział 6.
6,1–14

– Nakarmienie pięciu tysięcy mężów

6,15–21

– Jezus chodzi po jeziorze

6,22–31 – Lud żąda znaku
6,32–59 – Jezus chlebem żywota
6,60–66 – Niektórzy uczniowie odchodzą od Jezusa
6.67–71

– Wyznanie Piotra

Rozdział 7.
7.1–13

– Jezus i Jego bracia

7,14–36

– Mowa Jezusa w świątymi o Jego nauce i o obrzezce

7,37–49 – Jezus wodą życia
7,50–53 – Nikodem broni Jezusa
Rozdział 8.
8,1–11

– O kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie

8,12–20 – Jezus światłością świata
8,21–30 – Jezus zapowiada przejście do chwały
8,31–59 – Spór Jezusa z Żydami
Rozdział 9.
9,1–41

– Jezus uzdrawia ślepego od urodzenia

Rozdział 10.
10,1–6

– Alegoria o drzwiach owczarni

10,7–21

– Alegoria o dobrym pasterzu

10,22–30 – Jezus obchodzi Święto Poświęcenia Świątyni
10,31–42 – Żydzi odrzucają Jezusa
Rozdział 11.
11,1–44

– Wskrzeszenie Łazarza

11,45–57 – Kapłani radzą, jak zabić Jezusa.
Rozdział 12.
12,1–11

– Namaszczenie Jezusa w Betanii

12,12–19 – Wjazd Jezusa do Jerozolimy
12,20–36 – Prośba Greków
12,37–43 – Dlaczego nie uwierzono w Jezusa
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12,44–50 – Sąd przez Słowo
Rozdział 13.
13,1–20

– Jezus myje uczniom nogi

13,21–33 – Jezus wskazuje na zdrajcę
13,34.35 – Przykazanie miłości
13,36–38 – Jezus zapowiada zaparcie się Piotra
Rozdział 14.
14,1–15

– Jezus drogą, prawdą i życiem

14,16–31 – Jezus obiecuje Pocieszyciela
Rozdział 15.
15,1–16

– Alegoria o krzewie winnym

15,17–27 – Jezus mówi o nienawiści świata do Niego i uczniów
Rozdział 16.
16,1–15

– Zapowiedź prześladowania

16,16–33 – Zapowiedź odejścia i powtórnego przyjścia
Rozdział 17.
17,1–26

– Arcykapłańska modlitwa Jezusa

Rozdział 18.
18,1–14

– Pojmanie Jezusa

18,15–24 – Jezus przed Najwyższą Radą
18,25–27 – Zaparcie się Piotra
18,28–40 – Jezus przed Piłatem
Rozdział 19.
19,1–15

– Piłat wydaje Jezusa Żydom

19,16–30 – Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
19,31–42 – Pogrzeb Jezusa
Rozdział 20.
20,1–10

– Zmartwychwstanie Jezusa

20,11–18 – Jezus ukazuje się Marii Magdalenie
20,19–23 – Jezus ukazuje się uczniom
20,24–29 – Jezus ukazuje się Tomaszowi
20,30.31 – Cel napisania ewangelii
Rozdział 21.
21,1–14

– Jezus ukazuje się uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim

21,15–23 – Jezus pyta Piotra, czy Go miłuje
21,24.25 – Zakończenie
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6.7. Zarys teologii Ewangelii św. Jana
Ewangelista Jan zakończył swoją Ewangelię słowami: „Wiele innych cudów uczynił
Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze; te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu
jego” (J 20,30.31). Ze słów tych jednak nie można wywieść tematu ani celu napisania
czwartej Ewangelii, były one bowiem — według powszechnej opinii — zakończeniem
tzw. Ewangelii znaków i w rzeczy samej nie odnoszą się do całej Ewangelii.
W przeszłości różne tematy teologiczne uważano za centralne w czwartej Ewangelii.
Obecnie brak zgodności co do tego, jaki jest główny wątek, jednakże nie poszczególnych
warstw, lecz całej Ewangelii1. Centralny, 14. wiersz prologu oraz wiersz 18., stanowiący
pomost pomiędzy prologiem a korpusem czwartej ewangelii, zdają się wskazywać na
istnienie w Janowej ewangelii wątku, który też występuje w wielu tradycjach biblijnych,
o obecności Boga w immanentnym świecie. Liczne fragmenty ewangelii, głównie jej
chrystologiczne wypowiedzi, utwierdzają nas w przekonaniu, że tenże wątek znajduje
się we wszystkich jej warstwach. Autor czwartej ewangelii ponadto ten wątek rozwija,
stawiając następujące tezy: Chrystus jest Epifanią Ojca, Chrystus jest Bogiem obecnym
w świecie, w Chrystusie Bóg jest zbawczo obecny, kontynuacją Boga w świecie jest Paraklet.

6.7.1. Chrystus Epifanią Ojca
Właściwym dla czwartej Ewangelii terminem z teologii objawienia jest słowo
fanero,w, zamiennie stosowane z gnwri,zw (por. J 17,6.26). W zakończeniu prologu do
Ewangelii św. Jana spotykamy się z terminem evxhge,omai (J 1,18). Ewangelista Jan, używając terminu fanero,w, pisze o wizualnym objawieniu Jezusa (por. J 7,4), objawieniu
imienia Bożego (por. J 17,6), dzieł Bożych (por. J 3,21; 9,3) oraz objawieniu chwały Jezusa ( por. J 2,11). Objawienie w religijnym języku oznacza odkrycie się ukrytego Boga.
Ewangelista Jan nazywa Boga Ojcem. Ojciec w teologicznej refleksji ewangelisty jest
absolutnie transcendentnym Bogiem. Słowa z Janowego prologu: „Boga nikt nigdy nie
widział” (J 1,18; por. J 5,37; 6,46), kategorycznie zamykają dotychczasową dyskusję na
temat możliwości oglądania Boga (por. 2 Mż 33,20b; 19,21; 3 Mż 16,2; Sdz 6,22.23 —
2 Mż 24,10.11. 33,11; 5 Mż 34,10; 1 Krl 22,19; 2 Krn 18,18; Iz 61.5). Bóg jest Bogiem dalekim, ukrytym, niepoznawalnym i takim pozostaje, jeśli się Jego obecności nie dostrzega w jednorodzonym Synu. Czwarty ewangelista zwiastuje Boga, który jest poznawalny
jedynie w Jezusie Chrystusie, Synu posłanym przez Ojca. Syn jest obliczem Ojca. On
przyszedł na świat, aby objawić Ojca, którego nikt nigdy nie widział. Objawiając Ojca,
sam jest objawionym Bogiem. Ojciec czwartej ewangelii jest Bogiem prawdziwym, bytem wiecznym, stworzycielem nieba i ziemi, Bogiem Starego Testamentu. Ewangelista
Jan rozumie starotestamentowe objawienie jako typ i figurę objawienia danego w Chrystusie. Oblicze Boga było dotychczas zakryte.
Czym więc były w rozumieniu ewangelisty epifanie Jahwe w Starym Testamencie?
Jak należy rozumieć objawienie chwały Boga przed przyjściem Jezusa Chrystusa?

1

M. Uglorz, Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana, 19, przyp. 22.
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Jan, komentując cuda Jezusa (por, J 12,37), głównie niedowiarstwo Żydów, powołuje się na słowa Boga skierowane do proroka Izajasza: „Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie! Znieczul
serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał uszyma, i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i
nie ozdrowiał!” (Iz 6,9.10). Ewangelista cytuje je w następującej formie: „Zaślepił oczy
ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym,
i żeby się nie nawrócili, i żeby ich nie uzdrowił”. Są one według niego zapowiedzią sytuacji, którą opisuje. Przy tej okazji dodaje, że Izajasz widział w świątyni chwałę Jezusa
(J 12,41). Interpretuje więc teofanię Jahwe w świątyni (Iz 6,1nn) chrystologicznie. Prorok nie widział Jahwe, lecz chwałę Syna. Izajaszowi dane było oglądać preegzystującego
Logosa. Bóg jest ukryty i niepoznawalny. Jego inność od świata stworzonego poprzez
Logosa jest absolutna. Czwarty ewangelista nie dopuszcza myśli, że Bóg w akcie stworzenia mógłby „ręce swoje” pobrudzić gliną. Wykluczona jest wszelkiego rodzaju bezpośrednia epifania Boga. Transcendentny Bóg nie kontaktuje się bezpośrednio z immanentnym światem. Czyni to przez wcielonego Logosa, swojego Syna.
Chrystus jest Synem posłanym przez Ojca. Tytuł Syn Boży zajmuje w czwartej ewangelii bardzo ważne miejsce. Występuje on w niej wielokrotnie (J 1,34.49; 3,18; 5,25;
10,36; 11,4.27; 17,1; 19,7; 20,31). Słowo Syn, domyślnie Boży, jako tytuł Chrystusa najczęściej występuje właśnie na kartach Ewangelii św. Jana.
Najbardziej interesujące są te miejsca w czwartej ewangelii, w których Chrystus jako
Syn został bliżej określony słowem jednorodzony (J 1,14.18; 3,16.18). Ewangelista nie
tylko chciał zwiastować synostwo Boże Jezusa, a więc przekazać myśl o zrodzeniu Jezusa przez Boga, wszak nie byłoby to nic szczególnego, gdyż na Bliskim Wschodzie władcy
w ogromnej większości byli uważani za synów bożych. Jan zwiastuje wyjątkowość, niepowtarzalność, absolutny charakter synostwa Bożego Jezusa Chrystusa. Ojciec jest Bogiem jedynym i prawdziwym, przeto Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, jako jednorodzonego Syna, jest także jedyne w swoim rodzaju, prawdziwe i rzeczywiste. Tylko Chrystus jest Synem Ojca. Termin jednorodzony zawiera w sobie, dzięki kontekstowi, w
którym występuje, myśl o wyłączności Synostwa Bożego Jezusa Chrystusa oraz implicite jest w nim zawarta negacja wszelkich roszczeń do tej godności kogokolwiek. Synostwo Boże uczniów jest innego rodzaju aniżeli Synostwo Boże Chrystusa (por. J 20,17).
Chwała Chrystusa jest nieporównywalna do niczego, co jest stworzone.
Zadaniem Syna było objawienie Ojca. Chrystus jest epifanią Boga. Syn objawia i objaśnia Ojca. R. Bultmann w swoim komentarzu do Ewangelii Jana słusznie zauważa, że
właściwie Syn nic nie objawia z tego, co widział u Ojca, będąc na Jego łonie (J 1,18)1.
Syn właściwie objawia to, że jest posłany przez Ojca, a więc jest objawicielem Ojca. Ta
uwaga skłania do postawienia tezy, że być objawicielem Ojca oznacza być obrazem Boga. Syn jest obecnością Boga. Jan dlatego przytacza słowa Jezusa: „Kto mnie widział,
widział Ojca” (J 14,9).
Chrystus jako jedyny w swoim rodzaju posłaniec Boży jest w sensie absolutnym objawieniem Boga. Ewangelista Jan, chcąc opisać epifanijną funkcję Syna, przy równocze-
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snym wskazaniu na Niego jako na doskonałe objawienie świętego, transcendentnego,
niewidzialnego Boga, posłużył się również dobrze znanym w apostolskim chrześcijaństwie pojęciem prawdy i światłości. Prawda w Ewangelii św. Jana jest pojęciem teologicznym. Prawda z woli Ojca stała się jawna. Bóg, objawiając prawdę, nie ujawnia swojej
zakrytej istoty, lecz swoją obecność w świecie. Prawdą jest więc słowo Boże (J 17,17). Prawdą
jest Słowo, które Syn usłyszał u swojego Ojca (J 8,26). Słowo jest prawdą, którą Jezus
przyszedł głosić (J 8,40) i dać o niej świadectwo (J 18,37). Dlatego ewangelista napisał
w prologu: „Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się
przez Jezusa Chrystusa” (J 1,17), zaznaczając w ten sposób odmienność pomiędzy epifanijnym posłannictwem Chrystusa a Mojżesza. „Prawda stała się przez Jezusa Chrystusa”, a więc Boża rzeczywistość zamieszkała cieleśnie między ludźmi (por. J 1,14).
Wypowiedzi, w których Chrystus przedstawia się jako światłość, świadczą szczególnie wymownie o Nim jako o Bożej epifanii. Na pierwszym miejscu należy wymienić
słowa: „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności,
ale będzie miał światłość żywota (J 8,12). Szczególnie ważna dla interpretacji epifanijnej wypowiedzi Jezusa: „Ja jestem światłością świata”, jest uświadomienie sobie sytuacji, w jakiej została wygłoszona. Tłem dla niej są obrzędy związane z żydowskim Świętem Namiotów. Podczas ceremonii wieczornej na dziedzińcu niewiast (por. J 8, 20)
zapalano lampy na złotych świecznikach, mające przypominać słup ognia prowadzący
naród izraelski przez pustynię z niewoli egipskiej (por. 2 Mż 13,21). Chrystus, wołając w
świetle zapalonych lamp: „Ja jestem światłością świata”, nawiązywał do Bożej obecności w czasie wędrówki Izraela przez pustynię i zarazem wskazywał na siebie jako na
eschatologiczny dar światłości i ostateczne objawienie chwały Bożej (por. Iz 4,5n; Bar
5,8). Światłość jest w Janowej ewangelii objawieniem rzeczywistości Bożej, uprzedmiotowionej w Osobie Chrystusa.
6.7.2. Chrystus Bogiem obecnym w świecie
W teologicznej refleksji czwartego ewangelisty Chrystus nie tylko jest objawieniem
Boga, lecz także obecnością Boga w świecie. Bóg jest w Chrystusie. Chrystus jest sposobem bytowania Boga w immanentnym świecie.
Dla ewangelisty Jana tytuł Syn Boży nie jest pustą, lecz ontologiczną formułą. Chrystus jako jedyny w swoim rodzaju Syn Boży jest samym Bogiem, choć nie identycznym z
Ojcem. Związek między boskością Chrystusa a przynależnym Mu tytułem Syn Boży
został mocno podkreślony w 10. rozdziale w dialogu Jezusa z Żydami. „Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz
siebie Bogiem” — mówili Żydzi do Jezusa. Na słowa te Jezus odpowiedział pytaniem:
„Do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dlatego, że
powiedziałem: Jestem Synem Bożym?” (J 10,33.36).
W Chrystusie, w Synu Bożym, Bóg bytuje w świecie na sposób cielesny. Myśl ta
szczególnie ostro występuje w prologu. „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,
a Bogiem było Słowo” (J 1,1). Logos w prologu ewangelisty Jana nie jest identyczny z
Tym, który się Bogiem nazywa (o` Qe,oj), lecz współistniał z Bogiem, był u Boga i zawsze
był Bogiem (Qe,oj). Słowo było Bogiem nie dlatego, że zostało zaopatrzone w atrybuty
boskości: światłość i życie (J 1,4), lecz było światłością i życiem, gdyż było Bogiem. I to
jest zasadnicza treść 1. wiersza prologu czwartej ewangelii, fundamentalnego wyznania
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Nowego Testamentu. W nim został wyrażony ontologiczny status Logosa, Jego Byt i
miejsce w Bycie. Ewangelista Jan, wychodząc z ontologicznej niemalże definicji Logosa,
zwiastuje Jego ucieleśnienie. „A Słowo stało się ciałem” (J 1,14). Bez tego stwierdzenia
nie może być mowy o jakiejkolwiek formie chrystologii. Ponadczasowy Logos wkroczył
w historię i został wpisany w dzieje człowieka. Logos jest więc obecnością Boga, obecnością w najwyższym stopniu. Transcendentny Bóg, który jest duchem (por J 4,24), przekroczył granice trenscendencji i znalazł się po jej drugiej stronie. Dlatego był widziany
cielesnymi oczyma (J 1,31.38; 4,35; 6,5; 11,45). Prawda ta była głupstwem i zgorszeniem
jak krzyż Jezusa dla Greków i Żydów (por 1 Kor 1,18–31). Ewangelista miał odwagę ją
zwiastować. Głosił spełnienie odwiecznej tęsknoty serca, wyrażonej przez Psalmistę w
słowach: „moim szczęściem być blisko Boga” (Ps 73, 28), krzyku ludzkiej duszy: „Obyś
rozdarł niebiosa i zstąpił” (Iz 64,1).
O obecności Boga w świecie mówi również epifanijna formuła „Ja jestem” (evgw,
eivmi), poprzez którą Jezus przedstawia się swoim słuchaczom. W Starym Testamencie
Bóg, zapytany przez Mojżesza o imię, odpowiedział: „Jestem, który jestem” (2 Mż 3,14).
Występujący w Ewangelii św. Jana zwrot „Ja jestem” evgw, eivmi), nie we wszystkich miejscach ma to samo znaczenie. Związek ze starotestamentowym objawieniem imienia
Bożego Jahwe mają te wypowiedzi Jezusa, w których „Ja jestem” (evgw, eivmi), występuje
bez jakiegokolwiek bliższego określenia, a więc w formie absolutnej (J 8, 24.28.58;
13,19).
Mając na uwadze starotestamentową teologię imienia Bożego, należy sądzić, że jak
imię Boga było Jego epifanią, znakiem obecności i reprezentantem między ludźmi, tak
mówiący „Ja jestem”, a więc Chrystus, jest reprezentantem Jahwe i wyrazem obecności
Boga w świecie. Jest to jednak obecność przewyższająca bytowanie Boga między ludem
izraelskim poprzez imię. Jak Słowo stało się ciałem, tak imię Boga ucieleśniło się
w Chrystusie. Imię Boże wyraża istotę Boga. I jak On jest wieczne. Zbawczo obecny jest
Ten, który mówi evgw, eivmi. W epifanijnej deklaracji: „Pierwej niż Abraham był, Jam
jest”, zawarta została istota objawienia Boga w Chrystusie. Wiara w Tego, który ma
prawo powiedzieć o sobie evgw, eivmi, stanowi istotę chrześcijańskiej wiary, Jezus bowiem
w pożegnalnej mowie do uczniów rzekł: „Już teraz powiadam wam, zanim to się stanie, abyście, gdy to się stanie, uwierzyli, że Ja jestem” (J 13,19). Wiara w Jezusa jako
wcielonego Boga powinna wyprzedzać wszelkie wydarzenia i znaki. Chrystus jako Jam
jest, zna przyszłość i jest jej realizatorem. Wiara nie powinna się domagać znaków, lecz
wyrastać ze świadectwa. Dla uczniów wystarczające powinno być świadectwo mówiącego evgw, eivmi. Dlatego też ostatnie słowa Jezusa, znajdujące się w Ewangelii św. Jana,
skierowane są do Tomasza, domagającego się znaku, potwierdzenia wieści i świadectwa
o zmartwychwstaniu Jezusa: „Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli” (J 20,29).
Janową myśl o obecności Boga w Chrystusie wyrażają także te wypowiedzi Jezusa,
które zdają się być refleksją nad Osobą Jezusa w świetle wydarzeń paschalnych. Podzielić je można na trzy grupy. Do pierwszej grupy należą te, w których Jezus mówi
o wspólnocie, jaką ma ze swoim Ojcem. W pożegnalnej mowie, oznajmiając uczniom, że
nadchodzi godzina, w której się rozproszą i pozostawią Go samego, powiada: „nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną” (J 16,32). W tej samej mowie, lecz nieco wcześniej,
koinonia Syna z Ojcem została określona jako wspólnota posiadania: „Wszystko, co ma
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Ojciec, moje jest” (J 16,15). Chociaż Bóg niczego nie potrzebuje i ma chwałę sam
w sobie, to jednak przez uwielbienie Syna zostaje również uwielbiony Ojciec. „Teraz
został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim” (J 13,31). Uwielbienie więc i cześć oddawana Synowi jest uwielbieniem i czcią dla Boga (por. 5,23).
W drugiej grupie wypowiedzi chrystologicznych koinonia Ojca z Synem została ukazana w powiązaniu z pojęciem wiary i poznania. Jezus, wołając w świątyni: „Wierzcie w
światłość, póki światłość macie” (J 12,36), domagał się wiary w siebie. Nie rozumiał jej
jako coś odrębnie istniejącego i koniecznego obok wiary w Ojca. Wiara uczniów powinna jednocześnie obejmować Ojca i Syna. „Ko wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale
w tego, który mnie posłał” (J 12,44) — powiedział Jezus.
W trzeciej grupie wypowiedzi Jezusa, mającej charakter chrystologiczny, nie tylko
jest mowa o społeczności Syna z Ojcem, lecz widać w niej najwyraźniej ontologiczną
jedność. Dwie charakterystyczne wypowiedzi z tej grupy pochodzą z arcykapłańskiej
modlitwy Jezusa: „Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś,
aby byli jedno, jak my” (J 17,11) oraz „Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze we mnie, a
Ja w tobie” (J 17,21 por. J 17,22.23). Ojciec jest w Synu. Bóg w Chrystusie jest obecny w
immanentnym świecie.
6.7.3. Bóg zbawczo obecny w Chrystusie
Bóg objawił się człowiekowi nie ze względu na siebie, lecz ze względu na człowieka,
którego umiłował. Celem Bożej epifanii w Chrystusie nie jest zaspokojenie pragnienia
poznania u człowieka, lecz jego zbawienie. Bóg jest zbawczo obecny w świecie. W Ewangelii św. Jana zbawcze działanie Jezusa jest działaniem Ojca w Synu i przez Syna. O
zbawczej funkcji Syna w czwartej Ewangelii mówią tytuły przypisane Jezusowi, na przykład Zbawiciel, Baranek Boży, oraz epifanijne formuły evgw, eivmi z bliższymi określeniami, jak: „Ja jestem żywotem” (J 11,25; 14,6), „Ja jestem chlebem żywota” (J 6,
35.41.48), „Jam jest zmartwychwstaniem” (J 11,25), „Ja jestem światłością świata” (J
8,12), „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,11.14), „Ja jestem drzwiami dla owiec” (J
10,7.9), „Ja jestem drogą i prawdą” (J 14,6) oraz „Ja jestem prawdziwym krzewem
winnym” (J 15,1.5).
Chrystus został nazwany Zbawicielem świata przez Samarytankę przy studni Jakubowej (J 4,36). Niezależnie od tego, jaką treść włożyła Samarytanka w ten tytuł, Jan
widzi w Jezusie Zbawiciela uniwersalnego, Zbawiciela wszystkich wierzących w Jego
imię. W ewangelii Janowej nie ma granic dla wiary. Etniczne podziały tracą znaczenie.
Zbawienie jest z Żydów, ale uwierzyć w Chrystusa jako Zbawiciela świata mogą wszyscy:
Żydzi i Samarytanie (por J 4,42). Jezus powiedział do uczniów, którzy powrócili
z Samarii: „Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa” (J 4,
35). Chrystus widzi nowe żniwo, wielkie pole misyjne. Już czas. Nadeszła godzina
uwielbienia Syna przez wielkie dzieło ewangelizacji tych, którzy nie są dziećmi Abrahama.
Tytył Baranek Boży w czwartej ewangelii występuje jedynie dwa razy i to w świadectwie Jana Chrzciciela o Jezusie (J 1,29.36). Ze względu na swój rodowód, tytuł Baranek
Boży określa dość precyzyjnie zbawczą funkcję Jezusa i jest w pewnym sensie synonimem tytułu Zbawiciel. Kontekstem dla tych tytułów jest starotestamentowa soteriologia. Według ksiąg Starego Przymierza Zbawicielem jest Jahwe. Stary Testament wielo-
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krotnie podkreśla, że jedynie Bóg gładzi grzechy ludzi (2 Mż 34,7.9; 3 Mż 14,18); 4 Mż 14,18;
Iz 27,9; Jr 11,15; 45,9; Mi 7,8; Za 3,4). W czwartej ewangelii boskie prerogatywy zostały
przypisane Chrystusowi. Zbawienie dokonuje się w Chrystusie. On umarł na krzyżu,
wtedy gdy w świątyni zabijano baranki paschalne (J 19,14). Ewangelista, pamiętając, że
nie wolno barankowi paschalnemu łamać kości, pisze, że ukrzyżowanemu na Golgocie
Chrystusowi nie połamano goleni (J 19,33). Bóg w Chrystusie jest zbawczo obecny
wśród swojego ludu. Formuły objawieniowe tę zbawczą obecność Boga w Chrystusie
podkreślają i opisują. Wierzący otrzymują w Chrystusie zmartwychwstanie i życie.
Chrystus jest drogą do Ojca. W Chrystusie człowiek poznaje prawdę, która uwalnia od
grzechu.
6.7.4. Paraklet uobecnia Chrystusa
Chrystus jest absolutnym, jedynym prawdziwym objawicielem i objawieniem Ojca.
Ale Syn wraca do Ojca — powiedział Jezus. Czy Bóg znowu będzie nieobecny w tym
świecie?
Epifanijną funkcję Chrystusa kontynuuje Paraklet, Duch Prawdy. Została Mu ona
przekazana zarówno przez Ojca, jak i przez Syna.
Epifanijna funkcja Ducha Świętego została głównie opisana w dwóch wypowiedziach
ewangelisty Jana, włożonych w usta Jezusa Chrystusa. W mowie pożegnalnej powiedział Jezus do uczniów: „Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A On, gdy przyjdzie,
przekona świat o grzechu, i o sprawiedliwości, i o sądzie (...). Mam wam jeszcze wiele
do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy,
wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z
mego weźmie i wam oznajmi” (J 16,7.8.12–14) oraz „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko,
co wam powiedziałem” (J 14,26).
Nauczanie rozpoczęte przez Chrystusa będzie kontynuować Duch Święty. Jeśli
w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, została objawiona prawda, to Paraklet będzie miał
za zadanie odsłonić głębię tej prawdy. „Nauczyć” oznacza bowiem nie tylko przyswoić
uczniom wiedzę, podać prawdy dotychczas im nie znane, lecz odkryć przed nimi ich
sens i znaczenie. W obietnicy Chrystusa, dotyczącej pedagogicznej funkcji Parakleta,
obok słowa dida,zei znajduje się przecież słowo u`pomh,sei (przypomni). Duch przeto będzie
nauczać przez przypominanie tego wszystkiego, czego uczniowie byli świadkami i co
padło już na rolę ich serc. W słowie u`pomh,sei zawarte jest coś więcej niż to, co nam się
kojarzy z pomocą udzieloną zawodnej pamięci. Czasownik u`pomhv,sko mówi o czynności
przypominania w celu pogłębienia sensu faktu i usłyszanej prawdy1105. Duch dopomoże
więc uczniom głębiej, a jak to wynika z J 2,22 oraz 12,16, chrystologicznie zinterpretować wydarzenia z życia ich nauczyciela.
Duch Prawdy nauczy i przypomni wszystko, a więc w przyszłości pozwoli poznać
pełnię objawienia dokonanego w Chrystusie Jezusie. Słowa „przypomni wszystko” nakazują myśleć nie o jakiejś dotychczas nie znanej epifanii prawdy, lecz o pogłębieniu
1

O. Michel, mime,skomai, TWNT IV,681.
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objawienia Bożego. Wszystko zostało objawione w Chrystusie, w Synu posłanym przez
Ojca, i wszystko Chrystus oznajmił uczniom, cokolwiek usłyszał u Ojca (por. J 15,15).
On jest absolutnym objawicielem Ojca. Duch będzie nauczycielem w procesie percepcji
objawienia. Paraklet jest więc kontynuatorem epifanijnej funkcji Syna, nie w sensie jej
dopełnienia, lecz pogłębienia i ugruntowania.
Z epifanijnej funkcji Syna i Ducha–Parakleta wynika, że Paraklet jest obecnością
uwielbionego i wywyższonego Chrystusa. Transcendentny Bóg, który był obecny w Synu, obecny jest w świecie przez działanie Ducha. Paraklet jest manifestacją obecności
transcendentnego Boga w immanentnym świecie.
Obiektem oddziaływania Ducha–Parakleta jest świat, który według czwartej Ewangelii jest przedmiotem miłości Bożej (J 3,16). Wykluczyć należy pogląd, że Paraklet,
przekonawszy świat o grzechu, osądzi go i potępi. Paraklet nie może czynić niczego,
czego nie uczynił Chrystus. Chrystus nie przyszedł sądzić świata, lecz zbawić go. Duch
Prawdy, przekonując świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, uobecni zbawcze
dzieło Syna Bożego. Duch prowadzi do poznania prawdy, a kto pozna prawdę, staje się
prawdziwie wolnym.
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