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Skróty biblijne
ST

Stary Testament

Rdz
Wj
Kpł
Lb
Pwt
Joz
Sdz
Rt
1 Sm
2 Sm
1 Krl
2 Krl
1 Krn
2 Krn
Ezd
Ne
Est
Hi
Ps
Prz
Koh
Pnp
Iz
Jr
Lm
Ez
Dn
Oz
Jl
Am
Ab
Jon
Mi

1. Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju)
2. Księga Mojżeszowa (Księga Wyjścia)
3. Księga Mojżeszowa (Księga Kapłańska)
4. Księga Mojżeszowa (Księga Liczb)
5. Księga Mojżeszowa (Księga Powtórzonego Prawa)
Księga Jozuego
Księga Sędziów
Księga Rut
1. Księga Samuela
2. Księga Samuela
1. Księga Królewska
2. Księga Królewska
1. Księga Kronik
2. Księga Kronik
Księga Ezdrasza
Księga Nehemiasza
Księga Estery
Księga Hioba
Księga Psalmów
Księga Przypowieści
Księga Kaznodziei
Pieśń nad Pieśniami
Księga Izajasza
Księga Jeremiasza
Księga Lamentacji (Trenów)
Księga Ezechiela
Księga Daniela
Księga Ozeasza
Księga Joela
Księga Amosa
Księga Abdiasza
Księga Jonasza
Księga Micheasza
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Na
Ha
So
Ag
Za
Ml
1 Mch
1 Mch
Mdr
Syr
Tb
Jdt

Księga Nahuma
Księga Habakuka
Księga Sofoniasza
Księga Aggeusza
Księga Zachariasza
Księga Malachiasza
1. Księga Machabejska
2. Księga Machabejska
Księga Mądrości
Księga Syracha
Księga Tobiasza
Księga Judyty

Bar

Księga Barucha

NT
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
1P
2P
1J
2J

Nowy Testament
Ewangelia św. Mateusza
Ewangelia św. Marka
Ewangelia św. Łukasza
Ewangelia św. Jana
Dzieje apostolskie
List do Rzymian
1. List do Koryntian
2. List do Koryntian
List do Galacjan
List do Efezjan
List do Filipian
List do Kolosan
1. List do Tesaloniczan
2. List do Tesaloniczan
1. List do Tymoteusza
2. List do Tymoteusza
List do Tytusa
List do Filemona
List do Hebrajczyków
List św. Jakuba
1. List św. Piotra
2. List św. Piotra
1. List św. Jana
2. List św. Jana
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Jud
Ap
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3. List św. Jana
List św. Judy
Apokalipsa (Objawienie św. Jana)

Inne
Test Lew

Testament Lewiego

LXX

Septuaginta

Skróty czasopism i serii wydawniczych
ATD

Das Alte Testament Deutsch

Bill

Streck H. –Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch,

Com

Communio

CT

Collectanea Theologica

EKK

Evangelisch-katolischer Kommentar

FzB

Forschung zur Bibel

HNT

Handkommentar zum Neuen Testament

HTKNT

Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testemnt

KEK

Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament

NTD

Das Neue Testament Deutsch

NTS

New Testament Studies

PŚNT

Pismo Święte Nowego Testamentu

PŚST

Pismo Święte Starego Testamentu

RT ChAT

Rocznik Teologiczny ChAT

TBLNT

Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament

TRE

Theologische Realenzyklopädie

THAT

Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament

TWNT

Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament

TWAT

Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament

RTK

Roczniki Teologiczno-Kanonicze

SBS

Stuttgarter Bibelstudien
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VT

Vetus Testamentum

WMWKB

Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych

ZNW

Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft und Kunde
des ältesten Kirche

ZNT

Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie
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Wprowadzenie
Począwszy od czasów Reformacji, wpływ na badania nad Listem św. Jakuba miało zdanie Marcina Lutra na temat Listu, którego autorstwo tradycja
chrześcijańska przypisuje Jakubowi, przywódcy pierwszego Kościoła chrześcijańskiego w Jerozolimie. Ojciec Reformacji nazwał List św. Jakuba „słomianą epistołą”. Ten surowy osąd ukształtował się u Marcina Lutra na skutek porównania Listu św. Jakuba z listami apostoła Pawła. Luter dokonując
porównania, wziął pod uwagę główne i fundamentalne tematy poruszane
w apostolskim chrześcijaństwie. Porównanie wypadło niekorzystnie dla
Listu św. Jakuba.
Współczesne założenia egzegezy nakazują dokonanie analizy tekstów
biblijnych w ich bliższym i dalszym kontekście1. Badania nad wczesnym
chrześcijaństwem uzmysłowiły nam, że „wielobarwność” judaizmu z przełomu ostatniego wieku przed Chrystusem i pierwszego wieku po Chrystusie, musi być brana pod uwagę przy analizie i ocenie wszystkich nowotestamentowych tradycji teologicznych2. Biorąc do ręki List św. Jakuba, należy
lepiej rozpoznać kontekst Listu św. Jakuba oraz zastosować nowe metody
badawcze.
Jednakże kontekst nie może wpływać na osąd poglądów autora biblijnego tekstu, lecz napisany przez niego tekst. Uszanowane muszą być poglądy
autora, chociażby nie najlepiej się prezentowały w porównaniu z pokrewną
literaturą. Podejmując próbę oceny Listu św. Jakuba, należy umieć uszanować poglądy jego Autora.
W okresie patrystycznym oraz w średniowieczu powstało kilkadziesiąt
komentarzy3. W okresie Reformacji i bezpośrednio po niej powstało niewie-

J. ROLOFF, Neuen Testament, Neukirche – Vluyn 51992; H. LANGKAMMER, Metodologia Nowego Testamentu, Opole 1991; H. LANGKAMMER (red.), Metodologia Nowego
Testamentu, Pelplin 1994; J. CZERSKI, Metody interpretacji Nowego Testamentu, Opole
1997.
1

J. MAIER, Zwischen den Testamenten. Geschichte und Religion in der Zeit des zweiten
Tempels, (Przekł. polski E. Marszał, J. Zakrzewski, Między Starym a Nowym Testamentem. Historia i religia w okresie drugiej świątyni, Kraków 2002); F. MUßNER, Traktat über
die Juden¸ München 11988; (Przekł. polski J. Kruczyńska, Traktat o Żydach, Warszawa
1993; St. MĘDALA, Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, Kraków 1994.
2

3

Zob. F. MUßNER, Der Jakobusbrief, HTKNT XIII/1, Leipzig 31976, s. XI.XII.
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le komentarzy1. W obozie Reformacji List św. Jakuba nie cieszył się wielką
popularnością.
W XX wieku ukazało się kilka znaczących komentarzy do Listu św. Jakuba
oraz opracowań parenezy, zawartej w tym Liście. Nowe spojrzenie na List
św. Jakuba zapoczątkowały komentarze do Listu św. Jakuba M. Dibeliusa2
i H. Windischa3. Za nimi ukazały się komentarze, które rzuciły nowe światło
na List św. Jakuba, a mianowicie komentarze F. Mußnera4, F. Haucka5, W. Schragego6, F. Schneidera7 i inne, zarówno angielskojęzyczne, jak francuskojęzyczne.
Nie bez znaczenia na nowe odczytanie Listu św. Jakuba są prace monograficzne, a w tym szczególnie:
– A. Meyer, Das Rätsel des Jacobusbriefes, BZNW 10, Gießen 1930;
– R. Hoppe, Der theologische Hintergrund des Jakobusbriefes, FzB 28, Würzburg 1977;
– W. Popkes, Adressaten, Situation und Form des Jakobusbriefes, SBS 125/126,
Stuttgart 1986;
– W. Pratscher, Der Herrenbruder Jakobus und die Jakobustradition, Göttingen
19878.
W polskiej literaturze teologicznej w 1958 roku ukazał się komentarz do
Listu św. Jakuba ks. Feliksa Gryglewicza9. W 2011 roku w cyklu Nowy Komentarz Biblijny Nowy Testament, ukazał się komentarz ks. Józefa Kozyry10. W ostatnich latach opublikowanych zostało też kilka, jednak niezbyt
znaczących prac dotyczących Listu św. Jakuba. Bibliści protestanccy w Polsce

Warto tu wymienić komentarz J. KALWINA (In epistolas N.T. catholicas commenetarii,
1551) oraz H. GROTIUSA (Annotationes In Epist. cath, Windheim 1737).
1

2

M. DIEBELIUS, Der Brief des Jakobus, KEK XV, Göttingen 111964.

3

H. WINDISCH, Die katholischen Briefe, HNT 15, Tübingen 31951.

4

F. MUßNER, Der Jakobusbrief, HTKNT XIII/1, Leipzig 31976.

5

F. HAUCK, Die Jakobusbrief, [w:] NTD IV, Götingen 7-81958.

6

W. SCHRAGE, Der Jakobusbrief, [w:] NTD 10, Göttingen 1982.

7

F. SCHNEIDER, Der Brief des Jakobus, [w:] NTD 10, Göttingen 1961.

Zob. np. F. MUßNER, Der Jakobusbrief, HTKNT XIII/1, Leipzig 31976, s. XIV – XVI;
H. PAULSEN, Jakobusbrief, TRE XVI, s. 493-495.

8

9

F. GRYGLEWICZ, Listy katolickie, PŚNT XI, Poznań 1959.

10

J. KOZYRA, List św. Jakuba, NKN NT, t. XVI, Częstochowa 2011.
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– jak dotąd – nie podjęli się jeszcze opracowania teologiczno-etycznej myśli
św. Jakuba. Z oczywistych więc względów konieczne jest przerwanie milczenia. Niniejsza praca ma przerwać to milczenie. Zdanie Marcina Lutra na
temat Listu św. Jakuba nie może mieć wpływu na wynik przeprowadzonych
badań.
Praca składa się oprócz Wprowadzenia, Zakończenia i Bibliografii z czterech
rozdziałów.
Pierwszy rozdział, zatytułowany List św. Jakuba, jego wyjątkowość w kanonie Nowego Testamentu, zawiera pewne wiadomości z introdukcji Listu św.
Jakuba. Chodzi w nim głównie o wykazanie wyjątkowego charakteru Listu
i wskazanie na jego miejsce w Nowym Testamencie. Jego wyjątkowość polega na tym, że jest świadectwem nowotestamentowej tradycji, która mocno
związana była z pewnymi ideami judaizmu czasów apostolskich. Nie zawsze umiano należycie docenić jego szczególny charakter i dlatego wypowiadano się o nim dość pogardliwie.
W drugim rozdziale (Prawo wolności) występujący w Liście św. Jakuba
termin prawo wolności, został poddany analizie na tle poglądów na temat
prawa i wolności w różnych tradycjach teologicznych Nowego Testamentu.
Trzeci rozdział (Wizerunek wierzącego w Chrystusa) jest syntetycznym opisem teologiczno-duszpasterskiej myśli św. Jakuba. Z myśli tej, zawartej
w Liście, można naszkicować obraz przeciętnego wierzącego chrześcijanina
w Kościołach Bożych w Palestynie. Poruszone zostały tu takie tematy, jak:
wiara, doświadczenie, wytrwałość, pobożność, sprawiedliwość, mądrość,
posłuszeństwo słowu itp.
W czwartym rozdziale, zatytułowanym: Kwalifikacje moralne, omówione
zostały konkretne pouczenia moralno-etyczne Listu św. Jakuba. Na jego podstawie da się wyrobić pogląd na temat życia adresatów Listu, głównie na
temat duszpasterskiej troski Jakuba.
Cała praca ma charakter syntetyczny. Nie oznacza to, że u podstaw tej
syntezy nie znajduje się dogłębna egzegeza poszczególnych fragmentów
Listu św. Jakuba. W tekście pracy zostały opuszczone rozważania analityczne. Czytelnik zaś otrzymał w przypisach informacje, w jakich pracach,
głównie komentarzach może znaleźć mniej lub więcej wyczerpujący komentarz do omawianego fragmentu Listu.
Niniejsza praca wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu w sferze duszpasterskiej działalności Kościoła i ma na celu uzupełnienie luki w badaniach
nad Listem św. Jakuba w Polsce. Wiele tez zawartych w tej pracy, jak też
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w innych pracach poświęconych Listowi św. Jakuba, jest dyskusyjnych. Należy żywić nadzieję, że z biegiem czasu List św. Jakuba będzie coraz mniej zagadkowy, zaś dalsze badania odkryją przed nami nowe sfery teologicznej
myśli czasów apostolskich i poapostolskich.
Jeśli to opracowanie myśli teologicznej Autora Listu św. Jakuba przybliży
Czytelnikowi tę myśl i ubogaci Go duchowo, to niechaj będzie za to „Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu” (1 P 1,
3.4a)
Na zakończenie dziękuję mojej Żonie, Annie, za uważne przeczytanie tekstu pracy.

1. List św. Jakuba, jego wyjątkowość w kanonie Nowego Testamentu
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1. List św. Jakuba, jego wyjątkowość w kanonie Nowego
Testamentu
1.1. Autor i jego dzieło
W starożytności, autor listu na wstępie przedstawiał się adresatowi1.
Podobnie czyni Autor Listu św. Jakuba: „Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu” (Jk 1,1)2. Są to
słowa niewiele mówiące. Autor podaje tylko swoje imię. O sobie pisze, że
jest sługą Jezusa Chrystusa, którego nazywa Panem. Niewiele też z tego
wstępu dowiadujemy się o adresatach Listu. Może więc zrodzić się podejrzenie, że powyższe słowa są późniejszą interpolacją.
Jakub3, autor Listu, albo był tak znaną postacią w Kościele, że nie musiał
przedstawiać się bliżej, albo też, Autor Listu ukrywał się pod podanym
imieniem. Ten zwyczaj był powszechnie stosowany i akceptowany w starożytności. Nie upatrywano w tym oszustwa. Uczniowie apostoła Pawła
również ukrywali się pod imieniem Wielkiego Apostoła4.
Imię Autora Listu, Jakub, może też być alegorią. List skierowany jest do
dwunastu pokoleń izraelskich. Przemawia więc do nich poprzez słowa Listu
ojciec rodu izraelskiego5. Pogląd ten nie zyskał sobie popularności i zwolenników, chociaż przemawia do wyobraźni i jest bardzo interesujący.
Z treści Listu św. Jakuba dowiadujemy się też niewiele o jego Autorze.
Poznajemy jego poglądy, nurtującą go troskę duszpasterską o stan chrześcijan pochodzących z Żydów. Nic jednak nie pisze o sobie, jak np. czynił to
apostoł Paweł. Kim więc jest Autor interesującego nas Listu?
Najpierw należy postawić pytanie: Ilu Jakubów zna Nowy Testament?
Księgi Nowego Testamentu wspominają o kilku Jakubach. Najbardziej
znanym nowotestamentowym Jakubem jest Jakub, syn Zebedeusza i Salo-

Zob. Ph. VIELHAUER, Geschichte der urchristlichen Literatur, Berlin – New York 1975,
s. 58-69.
1

2

Wszystkie cytaty biblijne w języku polskim pochodzą z tzw. Biblii warszawskiej.

3

Grec. vIakwboj = hebr. bq)u+y^.

4

Zob. np. U. SCHNELLE, Einleitung in das Neue Testament s. 329n. 348n.

5

G. W. KÜMMEL, Einleitung in das Neue Testament, s. 315.
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me, brat apostoła Jana (Mk 1,19 i paral. Dz 1,13; 12,2). Został on wraz z bratem powołany przez Chrystusa nad jeziorem Galilejskim (Mt 4,21.22 ;Mk
1,19; Łk 5,1-11) i należał do grona Dwunastu (Mt 10,1-4; Mk 3,16-19; Łk 6,1316; Dz 1,13).
W katalogu apostołów Chrystusa znajduje się także Jakub, syn Alfeusza
(Mt 10,1-4; Mk 3,16-19; Łk 6,13-16; Dz 1,13).
Nowy Testament dość dużo mówi o Jakubie, bracie Pańskim (1 Kor 15,7;
Ga 1,19; 2,9.12; Mk 6,3 i paral.; Dz 12,17, 16,13; 21,18). Z listów apostoła
Pawła oraz z Dziejów apostolskich dowiadujemy się, że Jakub, brat Pański stał
na czele Kościoła w Jerozolimie i cieszył się dużym autorytetem wśród wyznawców Chrystusa1.
Ewangelie mówią też o Jakubie Mniejszym, synu Marii, która była pod
krzyżem Jezusa na Golgocie (Mk 15,40 i paral.; 16,1).
Autor trzeciej ewangelii synoptycznej oraz Dziejów apostolskich wspomina
o Jakubie, ojcu apostoła Judy (Łk 6,16; Dz 1,13).
Nie możemy też zapomnieć o Jakubie, autorze Listu św. Jakuba (Jk 1,1),
dopóki nie zostanie on zidentyfikowany z którymś z Jakubów, wyżej
wspomnianych.
Który z tych Jakubów, nie biorąc pod uwagę Jakuba wymienionego
w pierwszym wierszu Listu św. Jakuba, był autorem interesującego nas Listu?
Nie mógł nim być Jakub, syn Zebedeusza, bowiem dość wcześnie zginął
śmiercią męczeńską. Dzieje apostolskie podają, że król Herod Agrypa I, chcąc
przypodobać się Żydom, prześladował niektórych członków Kościoła Bożego w Jerozolimie, kazał ściąć Jakuba, brata Jana w 44 roku (Dz 12,1.2)2.
Przy ustalaniu osoby autora Listu św. Jakuba dokonuje się również identyfikacja niektórych Jakubów. Niektórzy uważają, że Jakub syn Alfeusza
jest identyczny z Jakubem Mniejszym. Wydaje się, że identyfikacja ta jest
błędna. Według ewangelisty Jana, Maria, która była pod krzyżem, była siostrą Matki Jezusa i żoną Kleofasa. Czy Alfeusz i Kleofas – to te same osoby?

1

E. RUCKSTUHL, Jakobus (Herrenbruder), TRE XVI, s. 485-488.

2

Za Ph. VIELHAUER, Geschichte der urchristlichen Literatur, s. 578.

1. List św. Jakuba, jego wyjątkowość w kanonie Nowego Testamentu

17

Rozstrzygnięć jest kilka, ale też tradycja o kobietach na Golgocie nie jest
spójna i jednolita1.
Także Jakuba, brata Pańskiego identyfikuje się z Jakubem synem Alfeusza, a to ze względu na słowa Pawła „A innego z apostołów nie widziałem
oprócz Jakuba, brata Pańskiego” (e[teron de. tw/n avposto,lwn ouvk ei=don eiv mh.
VIa,kwbon to.n avdelfo.n tou/ kuri,ou – Ga 1,19). Jednakże pojęcie apostoła u Pawła jest szerokie. Niekoniecznie może tu apostołowi Pawłowi chodzić o któregoś z historycznych uczniów Pana, należących do tzw. Dwunastki. Ale
zdanie: „A innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego”,
można interpretować dwojako. Paweł nie spotkał w Jerozolimie żadnego
z apostołów, a jedynie Jakuba, brata Pańskiego. Można je też rozumieć
w ten sposób, że Paweł nie spotkał żadnego innego apostoła, z wyjątkiem
Jakuba, brata Pana. Według pierwszej interpretacji Jakub, brat Pański był
apostołem Jezusa, według drugiej zaś nim nie był2. I ta interpretacja wydaje
się być prawdziwa, bowiem Jakub brat Pański nie należał do Dwunastki,
a związał się z uczniami Jezusa z Nazaretu dopiero po zmartwychwstaniu
Pana (zob. Mk 3,21.31nn; J 7,5)3. Jednakże apostoł Paweł zdaje się rozróżniać
między uczniami Jezusa, należącymi do Dwunastu a apostołami, posłańcami Kościołów, do których także należał. W 1. Liście do Koryntian Wielki
Apostoł narodów pisze, że zmartwychwstały najpierw ukazał się Kefasowi
(Piotrowi), potem dwunastu (1 Kor 15,5), następnie zaś Jakubowi i wszystkim apostołom (1 Kor 25,7)4.
Historyk Kościoła, Euzebiusz z Cezarei, podaje relację Hegezypa, że Jakub, brat Pański zakończył życie w święto Paschy w 68 roku. Zrzucony został ze szczytu świątyni i dobity przez jakiegoś tkacza o nieznanym imieniu5. Nieco inną informację podaje Józef Flawiusz. Według Józefa Flawiusza, Sanhedryn pod przewodnictwem arcykapłana Ananiasza Młodszego

Ojcowie Kościoła: Hieronim, Rufin i Jan Chryzostom utrzymują, że Jakub syn
Alfeusza i Jakub syn Kleofasa i Marii, to te same osoby.
1

2

Za taką interpretacją opowiada się Kościół grecki.

3

Jakobus, Lexikon zur Bibel, (red. F. Rienecker, G. Maier), K 775.

Zob. A. OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, THNT 9, s. 35n i podana tam
literatura: A. HARNACK, Mission und Ausbreitung, Leipzig1924; J. WAGENMANN, Die
Stellung des Paulus neben Zwölf in den ersten Jahrhunderten, 1926.
4

EUZEBIUSZ, Historia ecclesiae, 2,23, 4-18. Zob. M. DIBELIUS, Der Brief des Jakobus, KEK
XV, s. 30.
5
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polecił w 62 roku ukamienować św. Jakuba. Wydarzenie miało miejsce po
opuszczeniu Palestyny przez prokuratora Festusa, a przed przybyciem jego
następcy, Albinusa (61 – 62)1.
Jakub, syn Alfeusza i Jakub Mniejszy prawdopodobnie nie są autorami
Listu św. Jakuba. Obaj zniknęli z horyzontu apostolskiego chrześcijaństwa
dość wcześnie. Nowy Testament nic nie mówi o ich działalności po zesłaniu
Ducha Świętego. Wykluczyć także należy ojca apostoła Judy, jako autora
Listu św. Jakuba.
W grę wchodzi w zasadzie Jakub, brat Pański, ale tylko pod tym warunkiem, że Jakub, który się przedstawia w Liście, nie jest jakimś Jakubem, którego bliżej nie znamy i że List św. Jakuba został napisany dość wcześnie.
W starożytności, dość długo sprzeciwiano się przyjęciu Listu św. Jakuba do
kanonu Nowego Testamentu2. Powszechnie przyjmuje się, że Jakub, brat
Pański jest autorem Listu. Tak utrzymuje stara tradycja chrześcijańska,
przynajmniej od czasów Orygenesa3.
Jakub, brat Pański, jak to wynika z Listu do Galacjan i Dziejów apostolskich,
stał na czele Kościoła Bożego w Jerozolimie. Przewodził temu Kościołowi,
który w swoim łonie miał chrześcijan, prawdopodobnie nawróconych faryzeuszy, a którzy byli zdecydowanymi przeciwnikami Pawła i jego ewangelii. Reprezentowali chrześcijaństwo, które głosiło, że należy przestrzegać
starotestamentowe prawo. Z Listu do Galacjan wynika, że Jakub nie był tak
konserwatywny jak owa grupa nawróconych z faryzeuszy i nie był też tak
bardzo przeciwny apostołowi Pawłowi4.
Ale czy Jakub, Brat Pański jest rzeczywiście autorem? Rodzą się pewne
wątpliwości. Autor Listu nic nie wspomina o klauzulach, o których piszą
Dzieje apostolskie (Dz 15,6-35), a powinien, bowiem w Liście porusza pewne
tematy, które związane są z prawem i jego przestrzeganiem. Z drugiej strony ton Autora jest bardzo autorytarny. Zdaje się pouczać nawet innych nauczycieli (Jk 3,1nn). Paweł nazwał go filarem (stu/loj) Kościoła Bożego w Je-

1

JÓZEF FLAWIUSZ, Dawne dzieje Izraela, s. 956 (XX, IX, 1).

2

Ph. VIELHAUER, Geschichte der urchristlichen Literatur, s. 579.

3

Tamże.

Zob. B. ADAMCZEWSKI, Jakub, brat Pański i jerozolimska wspólnota ubogich, CT 74
(2004), nr 1, s. 65-82.
4
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rozolimie (Ga 2,9). To może przemawiać za autorstwem Listu św. Jakuba,
brata Pańskiego.
Ale dlaczego brak w Liście osobistych wspomnień, dotyczących życia
Jezusa z Nazaretu, brak klimatu Jerozolimy, i wreszcie brak chrystologii?
W Liście św. Jakuba brak perspektywy wielkiego miasta, jakim była Jerozolima. W Liście raczej dostrzegamy perspektywę wioski. Autor ma szerokie
spojrzenie na otaczający go świat przyrody, który nie jest ograniczony murami miasta (zob. np. Jk 3,3.4.5.12; 5,4.5).
Po Bracie Pańskim należałoby się spodziewać jakichś wspomnień, wyznania swojej niewiary przed zmartwychwstaniem Jezusa i dojściem do
wiary, lub przynajmniej wspomnienia spotkania ze Zmartwychwstałym
(1 Kor 15,7). W tej sprawie Autor Listu milczy. Słowa ze wstępu Listu: „sługa
Boga i Pana Jezusa Chrystusa” nie rekompensują tego braku.
Autor Listu św. Jakuba przedstawia się jako sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa (qeou/ kai. kuri,ou VIhsou/ Cristou/ dou/loj)1. Czyni więc podobnie jak

Predykatu sługa (dou/loj) nie należy odczytywać w świetle ekonomicznospołecznej sytuacji antyku. Sens i treść tego słowa nie posiada związku z instytucją
niewolnictwa. Kontekstem słów: „qeou/ kai. kuri,ou VIhsou/ Cristou/ dou/loj” jest Stary
Testament, gdzie hebrajski ekwiwalent słowa dou/loj – db#u# jest pojęciem nie tylko
społecznym, ale także religijnym, szczególnie zaś wtedy, gdy przy jego pomocy
określony zostaje stosunek człowiek – Bóg, lub obok niego występuje imię Boże
Jahwe. Zwrot VIhsou/ Cristou/ dou/loj jest typowym semityzmen i powinien być rozumiany w świetle Starego Testamentu.
1

Słowo sługa posiada w Starym Testamencie znaczenie religijne głównie wtedy,
gdy oznacza ono kogoś sprawującego określoną misję, powierzoną mu przez Boga.
Terminem db#u# określeni zostali na kartach ksiąg Starego Przymierza patriarchowie
(Rdz 26; Pwt 9,27; Ps 105,6; Dn 3,35), Mojżesz (Wj 14,31; Pwt 34,5; Joz 12,6; 2 Krl
18,12), Jozue (Joz 24,39; Sdz 2,8), Dawid (2 Sm 3,18; 7,5), Hiskiasz (2 Krn 32,16), Zorobabel (Ag 2,23), Izajasz (Iz 20,3), Jonasz (2 Krl 14,25), cały naród izraelski ( Iz 41,8;
49,3; 41,19; 43,10; 44,1.2; 45,4; 48,20), nawet poganin Nebukadnezar (Jr 25,9; 27,6).
Przede wszystkim sługą Pana nazwana została tajemnicza postać, o której mówią
cztery pieśni w drugiej części Księgi Izajasza (Iz 42,1-7; 49, 1-9; 50,4-9; 52,13 - 53,12).
Sługa jest synonimem wybrańca i posłańca Bożego. Przysługiwał on tym, którzy
zostali przez Jahwe wybrani i powołani do wykonania określonego zadania. Sługami Jahwe byli więc w szczególny sposób prorocy. W ich przypadku wybór łączy
się ze świadomością przynależności do Jahwe. Na tą świadomość składa się przekonanie o powołaniu, poczucie absolutnej zależności od Boga i gotowość służenia
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apostoł Paweł. Ale sługami są także współpracownicy Pawła. Przeto niekoniecznie słowo sługa musi wskazywać na szczególną pozycję Autora Listu.
Należy też zwrócić uwagę na to, że nie nazywa on siebie apostołem. Paweł
zaś wielokrotnie w swoich listach pisze o sobie jako o apostole Jezusa Chrystusa.
Dawniej sądzono, że List św. Jakuba jest chrześcijańską przeróbką starszego pisma, napisanego przez bliżej nam nieznanego Żyda. Autorem tego
poglądu był F. Spita1. Podobnego zdania było kilku komentatorów Listu św.
Jakuba. R. Bultmann w swojej teologii Nowego Testamentu powtarza pogląd
o żydowskiej genezie Listu św. Jakuba2.
Powinno się jednak zaniechać takiego poglądu, bowiem w Liście św. Jakuba znajdujemy wypowiedzi, które są głęboko zakotwiczone w chrześcijańsko-żydowskiej społeczności (Jk 3,2-12), pomimo tego, że pełno w nim
aluzji do etycznych dylematów judaizmu tamtych czasów. Nie można wykluczyć, że były one wspólne dla judaizmu i palestyńskiego chrześcijaństwa. Aluzje do tradycji logiów Jezusa w Liście św. Jakuba nie są przypadkowe. Wskazują one, jak Autor Listu był związany z chrześcijańską tradycją
sięgającą do nauczania Jezusa z Nazaretu. Jest to jednak bardzo wczesna
tradycja, sięgająca ustnego nauczania ewangelii i nauki Jezusa. Jeśli List św.
Jakuba jest jednym z najmłodszych pism Nowego Testamentu, to powstaje
pytanie: W jaki sposób ta bardzo wczesna tradycja, dotycząca nauczania
Jezusa przetrwała w Liście św. Jakuba? Dlaczego brak w niej refleksji nad
ewangeliczną tradycją? Prawdopodobnie w Kościele Jakubowym wiernie
trwano przy najstarszej tradycji o nauczaniu Jezusa.
Związek Listu św. Jakuba z nauczaniem Jezusa obrazuje następująca tabela:
List św. Jakuba

Tradycja synoptyczna

1,2-4

Mt 5,48 i paral.

1, 22n

Mt 7,24-26 i paral.

2,5

Mt 5,3 i paral.

Bogu, chociażby służba ta miała spowodować prześladowanie. Sługa jest więc posłańcem Bożym i narzędziem w ręku Najwyższego. Sługą, w znaczeniu religijnym,
nie jest się z własnej woli i wyboru, lecz z woli Boga i Bożego wyboru.
1

Zur Geschichte und Literatur des Urchristentum, 2. Der Brief des Jacobus, s. 448.

2

R. BULTMANN, Theologie des Neuen Testaments, s. 515.
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2,13

Mt 5,7

3,18

Mt 5,9

4,13-15

Mt 6,35

5,2

Mt 6,20 i paral.

5,10

Mt 5,12 i paral.

5,12

Mt 5,33-37
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Zauważyć należy, że związek Listu św. Jakuba z tradycją logiów Jezusa,
dostrzec można głównie w obrębie Kazania na górze, co może nam sugerować pogląd, że List św. Jakuba jest odzwierciedleniem bardzo wczesnej katechezy, dotyczącej postępowania wyznawców Jezusa Chrystusa.
Jednakże nie sposób pominąć milczeniem faktu, że szereg nauk Autora
interesującego nas Listu ma związek z judaistyczno-hellenistyczną tradycją
mądrościową. Jakub jest związany z sapiencjalną literaturą Starego Testamentu, Księgą przypowieści i księgami apokryficznymi: z Księgą Syracha
i z Księgą Mądrości.
Jk

Literatura mądrościowa
Potrzeba mądrości

Jk 1,5

Prz 2,3-6

A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi
Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez
wypominania, a będzie mu dana.

Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz
roztropność, Jeżeli szukać jej będziesz jak srebra
i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy
zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie
Boga; gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum.
Syr 5,11
Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę
o tych, którzy jej szukają.

Słuchanie i powściągliwość w mowie
Jk 1,19

Koh 7,9

Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech
każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.

Nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu,
bo gniew mieszka w piersi głupców.

Pogardliwe traktowanie ubogich
Jk 2,5.6

Prz 14,21

Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czyż to

Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy; lecz
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nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby
byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa, obiecanego tym, którzy go miłują? Wy
zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze
ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów?

szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogimi.

Potrzeba trzymania języka w ryzach
Jk 3,2

Prz 10,19

Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień; jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest
mężem doskonałym, który i całe ciało może
utrzymać na wodzy.

Gdzie dużo słów, tam nie brak występku; lecz
kto opanowuje swój język, jest roztropny.
Syr 14,1
Kto się dotyka smoły, ten się pobrudzi, a kto
z pysznym przestaje – do niego się upodobni.
Mdr 19,16; 25,8; Ps 37,2; 140,3

Porównanie szkód wyrządzonych przez język i ogień
Jk 3,5.6

Prz 16,27

Tak samo i język jest małym członkiem, lecz
pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las
zapala mały ogień! I język jest ogniem; język
jest wśród naszych członków swoistym światem
nieprawości; kala on całe ciało i rozpala bieg
życia, sam będąc rozpalony przez piekło.

Nicpoń kopie doły zguby, a jego mowa jest jak
ogień płonący.

Przestroga przed oczernianiem
Jk 4,11

Mdr 1,11

Skądże spory i skąd walki między wami? Czy
nie pochodzą one z namiętności waszych, które
toczą bój w członkach waszych?

Strzeżcie się więc próżnego szemrania, powściągajcie język od złej mowy: bo i skryte
słowo nie jest bez następstwa, a usta kłamliwe
zabijają duszę.

Co więc można powiedzieć o Autorze Listu św. Jakuba? Autor interesującego nas Listu
− jest mocno związany z tradycją mądrościową judaizmu;
− jest Żydem, ale doskonale zna język grecki1;
− jest żarliwym pasterzem Kościoła;

Zob. D. SZOJDA, List św. Jakuba, [w:] Wstęp do Nowego Testamentu (red. R. Rubinkiewicz), s. 431.
1
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− pragnie, aby wierzący w jego Kościele żyli zgodnie z wolą świętego Boga, którego nazywa Panem i Ojcem;
− cieszy się wielkim autorytetem w Kościele (Jk 3,1nn).
Ponadto o Autorze Listu powiedzieć można, że cechowało go umiłowanie ojczystych tradycji i prawa. Jego pragnieniem było, aby ojczysta tradycja
przetrwała i była pielęgnowana w Kościele1.
Czy ten obraz pasuje do obrazu Jakuba, brata Pańskiego, jaki znamy
z Dziejów apostolskich i listów Pawła? Tylko częściowo. Różni tych dwóch
Jakubów znajomość greki, ale nie można wykluczyć, że Brat Pański nie znał
języka greckiego. Z Dziejów apostolskich i z listów św. Pawła jawi się nam
Jakub, brat Pański jako człowiek związany z świątynią i przestrzegający
przepisów dotyczących czystości rytualnych. Jakub, Autor interesującego
nas Listu nie wykazuje żadnych zainteresowań świątynią ani też przepisami
dotyczącymi kultu2. Autora Listu interesuje prawo etyczne3.
Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że w Liście św. Jakuba, brak klimatu
wielkiego miasta, jakim była Jerozolima. Raczej obecna jest perspektywa
wioski. Wreszcie – jak już to zostało powiedziane – brak osobistych wspomnień pozwala nam mieć wątpliwości, czy brat Pański jest autorem Listu.
Autorem Listu jest bliżej nam nieznany Jakub4.

1.2. Kościół Boży w Jerozolimie
Niewątpliwie, List św. Jakuba związany jest z chrześcijaństwem palestyńskim czasów apostolskich, którego centrum był pierwszy Kościół chrześcijański w Jerozolimie. Zasadne staje się więc przynajmniej bardzo skrótowe
opisanie środowiska, w którym powstał i do którego został skierowany List
św. Jakuba.
Kościół chrześcijański wyrósł na religijnej glebie judaizmu, chociaż nie
jest zwykłą kontynuacją religii Żydów w pierwszym wieku przed i pierw-

Apostoł Paweł także był wierny ojczystym tradycjom, a jednak jego myśl teologiczna rozwinęła się zupełnie inaczej, aniżeli ta, którą znamy z Listu św. Jakuba.
1

W czasach Autora Listu świątynia już nie istniała, bowiem zburzona została w 70.
roku po Chr. Zob. S. J. D. COHEN, M. SALTOW, Dominacja rzymska, [w:] Starożytny
Izrael, Warszawa 2007, s. 417nn.
2

3

Ph. VIELHAUER, Geschichte der urchristlichen Literatur, s. 579.

4

H. PAULSEN, Jakobusbrief, TRE XVI, s. 492.
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szym wieku po narodzeniu Chrystusa. Bez historycznej postaci Jezusa z Nazaretu nie byłoby chrześcijaństwa. Jego działalność i nauczanie nawiązujące
do podstawowych idei judaizmu, jednakże głównie Jego nowe spojrzenie
na funkcjonowanie ludu Bożego, położyły fundament pod chrześcijaństwo,
które na skutek krzyżowej śmierci Jezusa i Jego zmartwychwstania, a także
pewnym roszczeniom Jezusa1, wyraźnie dostrzegalnym w ewangelicznym
zwiastowaniu Jezusa, uwierzyło w Boskie posłannictwo Jezusa z Nazaretu
i wyznawało, że Bóg Ukrzyżowanego uczynił Panem i Chrystusem.
Jezus wyraźnie dążył do skupienia wokół siebie wyznawców Jego imienia, powołania do istnienia Kościoła, który w Nim i przez Niego wezwany
został do uwielbiania imienia Boga, objawionego Mojżeszowi. Ten Bóg objawiał się przez proroków, a czasu ostatniego objawił się w Jezusie (zob.
Hbr 1,1n). Wskazuje na to powołanie grona dwunastu uczniów, nawiązujące do dwunastu plemion izraelskich, stanowiących lud Boży powołany
przez Jahwe2.
Wokół dwunastu uczniów, na czele których według Autora Dziejów apostolskich stanął Szymon Piotr, po zesłaniu Ducha Świętego poczęli się gromadzić Żydzi, którzy byli świadkami działalności Jezusa, a także ludzie
pozyskani przez św. Piotra w Dzień Pięćdziesiątnicy. Utworzyli oni społeczność kultywującą wiele tradycji judaistycznych, jednakże odróżniającą
się od prawowiernego judaizmu. Znakiem tej społeczności było wyznanie:
Jezus jest Panem i Chrystusem (Dz 2,36).
Jest rzeczą oczywistą, że pierwszy Kościół Jezusa Chrystusa, ugruntowany na wierze w Chrystusa, musiał powstać najpierw Jerozolimie, a następnie w wielu miejscach palestyńskiej ziemi, głównie w Galilei, gdzie Jezus działał i nauczał. Jerozolima, miasto Dawida było przez wiele wieków
centrum religijnym Izraela, a także w czasach Jezusa i Jego uczniów. Według Starego Testamentu Jerozolima była miastem Jahwe (Iz 60,14), miastem Boga i Jego mieszkaniem (Ps 46,5; por 48,2.9; 101,8), a więc miastem
świętym (Iz 48,2; 52,1). Prorocy zapowiadali, że po latach niewoli w Jerozolimie rozpocznie się panowanie Boga (Iz 54,11.12; 60,1.2)3. Jerozolima była
według Żydów miejscem pojawienia się zapowiedzianego przez proroków

1

M. UGLORZ, Teologia zwiastowania i czynów Jezusa, s. 255nn.

Izrael był przekonany, że został pośród wszystkich narodów wybrany przez Boga
i jest własnością Boga. Zob. np. J. ROLOFF, Die Kirche im Neuen Testament, s. 19nn.
2

3

J. SCHREINER, Sion-Jeruzalem, Jahwe Königsitz, TWAT III, s. 930-939.
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Mesjasza, do którego wraz z początkiem czasów Bożego zbawienia, podążać będzie rozproszony lud Boży, Izrael, a także inne narody1. Jeśli Bóg
w Jezusie Chrystusie okazał swą zbawczą moc, to ci, którzy przez Boga zostali powołani i stanowią zgromadzenie świętych czasów ostatecznych, to
zgromadzenie to musi oczekiwać na ostateczne dopełnienie czasów w mieście zbawienia, w Jerozolimie.
Jerozolima była także centrum misyjnej troski o los narodu wybranego2,
dlatego jerozolimski Kościół swoje zadanie misyjne widział w tym, by poczynając od Jerozolimy pozyskać cały Izrael i jako lud Boży czasów ostatecznych przyprowadzić go do Jezusa, w którym upatrywał Chrystusa.
W cieniu świątyni
Jezus pozytywnie odnosił się do starotestamentowego prawa, chociaż
zdecydowanie krytykował podania starszych, szczególnie sytuacje, które
mogły być wynikiem stosowania się do nich. Ewangelie nie podają żadnego
słowa Jezusa, w którym odniósłby się krytycznie do świątyni lub kultu odbywającego się w niej. Wypędził z terenu świątyni handlarzy zwierzętami
ofiarnymi i właścicieli kantorów, w których można było dokonać wymiany
pieniędzy (Mt 21,12.13 i paral.). Ale też – jak się wydaje – nie wygłosił żadnej mowy, która byłaby pochwałą świątynnego kultu, ofiarnictwa i kapłaństwa. Ewangelie wielokrotnie mówią o tym, że Jezus świętował żydowskie
święta w cieniu jerozolimskiej świątyni. Umarł męczeńską śmiercią na Golgocie w żydowskie Święto Paschy. Ta postawa Jezusa, Jego przywiązanie
do świątyni, którą nazwał domem swojego Ojca Niebieskiego, dawała
pierwszym uczniom wiele do myślenia. Pierwsi chrześcijanie, zgodnie ze
zwyczajem przodków, uczęszczali do świątyni, aby się tam modlić. Przykład dawali im apostołowie, którzy związani byli z świątynią, była to bowiem świątynia ich Pana i Nauczyciela. Autor Dziejów apostolskich o zwyczaju tym pisze: „Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz… Codziennie też jednomyślnie
uczęszczali do świątyni…” (Dz 2,41.46a).
Wspólnota w wierze w Jezusa Chrystusa
Pierwsi chrześcijanie wyrośli z żydostwa i tworzyli wspólnotę wokół
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa z Nazaretu, w którego wierzyli jako w zapowiedzianego przez proroków Pańskich Mesjasza. I to wła-

1

4 Ezd 13,35nn; por. Bill. I,151; IV,873.

2

M. HENGEL, Die Ursprünge der christlichen Mission, NTS 18 (1971/72), s. 31.
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śnie wiara w Jezusa jako Chrystusa i Pana, wyróżniała pierwszych chrześcijan z pośród tradycyjnej wspólnoty żydowskiej. Byli wyznawcami judaizmu, a jednak nie tylko. Zdecydowanie coraz mocniej wyróżniali się od
reszty Żydów. Znakiem wyróżniającym ich była wiara w Jezusa. Wspominanie Mistrza było czymś koniecznym, zniewalającym, przeto nie wystarczyło im już tylko uczęszczanie codziennie do świątyni. Odczuwali potrzebę społeczności ze swoim Panem w gronie sióstr i braci. Zbierali się codziennie po domach, aby słuchać nauki tych, którzy od chrztu Jezusa aż po
ukrzyżowanie byli z Jezusem. „… łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm
z weselem i w prostocie serca” (Dz 2,46).
Wejście do wspólnoty pierwszych chrześcijan prowadziło przez chrzest.
W Dziejach apostolskich czytamy, że po zstąpieniu Ducha Świętego na
uczniów Pańskich i przemówieniu Piotra, zgromadzeni zewsząd Żydzi pytali: „Co mamy czynić, mężowie bracia?” (Dz 2,37). Piotr wówczas odpowiedział: „Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego” (Dz
2,38). Łukasz reasumując ten dialog między zgromadzonym ludem a św.
Piotrem pisze: „Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz” (Dz 2,41). Czy wszyscy
ochrzczeni byli z Jerozolimy i czy wszyscy pozostali w Jerozolimie? Trudno
na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Raczej, wielu pozostało w Jerozolimie i wielu tu po pewnym czasie powróciło, ze względu na przekonanie, że tu w najbliższym czasie po raz wtóry przyjdzie Chrystus. To, co wynika z relacji Autora Dziejów apostolskich i jest istotne, i ważne, to obowiązujące w Kościele przekonanie, że człowiek przez chrzest w imię Jezusa Chrystusa staje się uczniem Jezusa, i że w chrzcie ma początek przynależność
wierzącego do Kościoła Bożego.
Jedynie dwunastu uczniów Pańskich, powołanych przez Jezusa w czasie
Jego ziemskiej działalności nie było ochrzczonych. Takie przynajmniej odnosimy wrażenie. Zajmowali oni szczególne miejsce w Kościele, później
uważani byli oni za fundament Kościoła (Ef 2,19-22). Obcowanie z Jezusem
od Jego chrztu nad Jordanem aż po wniebowstąpienie, konstytuowało ich
status w młodym Kościele. Być może, że alegoria Jezusa o krzewie winnym
(J 15,1nn) w jakiś sposób tłumaczy to, że dwunastu nie zostało ochrzczonych przez Jezusa, bowiem w Janowej wersji alegorii czytamy słowa: „Wy
jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem” (J 15,3). Samo bezpośrednie
obcowanie z Jezusem było zbawczą społecznością, codziennym przeżywa-
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niem błogosławieństwa i łaski, która zaistniała wraz z przyjściem Jezusa
Chrystusa, otwierała ich na nową rzeczywistość, na Królestwo Boże.
Chrzest od samego początku zajmował ważne miejsce w chrześcijaństwie. Dokonywany był w imię Jezusa Chrystusa. Był to akt inicjacji i dokonywano go na odpuszczenie grzechów. Zgromadzenie wierzących czasów ostatecznych miało być zgromadzeniem świętych Pańskich, oczyszczonych i poświęconych Panu, jako Jego własność. Chrzest otwierający drogę
ochrzczonym do zbawienia, dokonywany w pierwszym Kościele chrześcijańskim w Jerozolimie, miał pewien związek z chrztem Janowym, który był
chrztem pokuty i upamiętania, a także chrztem dokonywanym na odpuszczenie grzechów (zob. Łk 3,3 i paral.)1.
Św. Łukasz bardzo krótko charakteryzuje religijne życie pierwszych
chrześcijan w Jerozolimie: „Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni
i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,41.42).
W wierszu 42. znajduje się bardzo krótki i treściwy opis religijnych spotkań
wierzących poza jerozolimską świątynią. Miały one miejsce po domach, nie
posiadali oni bowiem własnej świątyni, za taką być może nie tęsknili, wszak
ich świątynią ciągle była świątynia jerozolimska, w której odbywał się kult
nakazany prawem Mojżesza2.
Jerozolimska świątynia nie nadawała się do manifestowania wiary wyznawców Jezusa. To, co dla wiary w Jezusa było charakterystyczne, różniło
ją od judaizmu. Dlatego zbierali się po domach, aby świętować społeczność
ze swoim zmartwychwstałym Panem. Na to świętowanie składała się nauka
apostolska, łamanie chleba i modlitwa. O treści modlitwy decyduje treść
wiary. Należy więc sądzić, że już od samego początku modlitwa chrześcijan
była wołaniem do Boga w imieniu Jezusa Chrystusa, i nie jest też wykluczone, że skierowana była wprost do Chrystusa, na co wskazuje prochrześcijańskie zawołanie: Maranatha (Przyjdź Panie!).
Najbardziej istotne i specyficznie chrześcijańskie było nauczanie apostolskie i zwyczaj łamania chleba. Nauka apostolska zapewne składała się ze
wspomnień apostołów Jezusa, czynów i słów Pana, głoszonych na galilej-

1

Zob. A. SCHLATTER, Johannes der Täufer, s. 142nn.

K. WOLFRAM, Chrześcijaństwo apostolskie, RT Chat 1962, s. 207-222; Tenże, Składowe
elementy życia religijno-etycznego w metropolii jerozolimskiej, RT ChAT 1965, s. 156-212.
2
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skich wzgórzach i drogach. Przekazywano naukę Jezusa, Jego słowa, które
zachowały się w pamięci najpierw apostołów, następnie ich słuchaczy aż do
czasów ich spisania w ewangeliach. Nauka apostolska, o której pisze św.
Łukasz nie miała wiele wspólnego z nauczaniem prawa przez uczonych
w Piśmie. Jeśli zakonoznawcy byli przekazicielami tradycji starszych, to
apostołowie byli żywymi świadkami Jezusa, Jego zbawczego dzieła, Jego
ewangelii o Królestwie Bożym i zbawieniu.
Tajemniczo brzmią słowa, w których Łukasz pisze o łamaniu chleba
(kla,sij tou/ a;rtou). Czy chodzi o zwykłe łamanie chleba, jakie ma miejsce
przy codziennym posiłku, czy też o powtarzanie czynności, nakazanej
przez Jezusa podczas Jego ostatniej wieczerzy z uczniami? Brak w tej kwestii jednolitej odpowiedzi. Według jednych egzegetów chodzi tu o zwykły
posiłek, według innych chodzi o Wieczerzę Pańską, obchodzoną powszechnie w późniejszym, apostolskim Kościele (zob. 1 Kor 11,20nn).
Dla przeciwników identyfikacji łamania chleba z wieczerzą Pańską decydujące zdaje się być stwierdzenie św. Łukasza: „Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca” (Dz 2,46). Według H. Lietzmanna, jerozolimski Kościół po Wielkanocny spotykał się na posiłkach społecznościowych, które
naśladowały model uroczystych posiłków żydowskich i kontynuowały
w świetle radości wielkanocnej posiłki ziemskiego Jezusa ze swymi uczniami. Dopiero chrześcijaństwo hellenistyczne pod wpływem pogańskich kultów misteryjnych i uroczystości wspominania zmarłych, miało rozwinąć
własną formę wieczerzy, w której wierzący wspominali śmierć Jezusa jako
ich Pana i przeżywali sakramentalne uczestniczenie w ciele i krwi Chrystusa1.
J. Roloff jest zdania, że tezy H. Litzmanna, przejętej później przez R. Bultmanna, nie da się utrzymać. Jest on przekonany, że od samego początku
w chrześcijańskich Kościołach, a więc także w Kościele Bożym w Jerozolimie obchodzono wieczerzą Pańską, na co wskazują fakty. Otóż należy
wziąć pod uwagę semicki koloryt, głównie język przekazów o wieczerzy
Pańskiej z Mk 14,22-25 i 1 Kor 11,23-26. Nie da się uzasadnić obecności tego
kolorytu, jeśli przyjmie się, że uroczystość wieczerzy Pańskiej obchodzono
dopiero po przekroczeniu przez chrześcijaństwo granic Palestyny. Przede
wszystkim apostoł Paweł pisze w 1 Kor 11,23, że tradycję o wieczerzy Pań-

H. LIETZMANN, Messe und Herrenmahl, 1926. Zob. także R. BULTMANN, Theologie des
Neuen Testaments, s. 153.
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skiej przejął z tradycji. Słowa: „Przejąłem od Pana to, co wam przekazałem” należą do tradycyjnej terminologii i oznaczają to, co zostało przekazane, jako
dobro wspólne dla wszystkich chrześcijan. Ponadto J. Roloff pisze, że nie da
się wykazać w Mk 14,22n ani w 1 Kor 11,24n konstytutywnego dla misteriów helleńskich motywu naśladowania losu bóstwa kultowego. Wprawdzie wspomnienie śmierci Jezusa odgrywało ważną rolę (1 Kor 11,24b.26b),
to jednak nie chodziło o naśladowanie, lecz o zwiastowanie zdarzenia, które
się dokonało na konkretnym miejscu i w konkretnym czasie, wydarzenie
ważne dla Kościoła na każdym miejscu i w każdym czasie1.
Trudno powiedzieć jak wyglądała wieczerza Pańska w jerozolimskim
Kościele, ale być może była obchodzona podobnie jak w opisie apostoła
Pawła z 1. Listu do Koryntian. Jeśli Wielki Apostoł wszystkie Kościoły uważał za Kościoły Boże, które łączyła wspólnota wiary, to jest rzeczą niemożliwą, aby obchodzona w Kościołach wieczerza Pańska zewnętrznie różniła
się zdecydowanie od siebie. Wspólnota wiary i obcowanie z Chrystusem
konstytuowała tradycja, nawiązanie do woli Chrystusa, a więc do ostatniej
wieczerzy paschalnej Pana z uczniami.
Wspólnota dóbr
Św. Łukasz pisze: „Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko
wspólne, i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu
było potrzeba” (Dz 2,44.45). Podobne słowa znajdujemy w 4. rozdziale: „Nie
było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży
i kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba” (Dz 4,
34.35). Mowa tu o wspólnocie dóbr, majątku i wspólnotowym życiu2.
Nie chodzi tu o naśladowanie utopii opisanej przez Arystotelesa w Etyce
nikomachejskiej3, lecz o opis próby zaradzenia sytuacji, w której znaleźli się
pierwsi chrześcijanie w Jerozolimie. Sytuacja ekonomiczna jerozolimskiego
Kościoła od samego początku była bardzo ciężka. Wynikała ona z przekonania chrześcijan, że nie minie pokolenie, a Chrystus ponownie się objawi
i przyjdzie do swojego Kościoła. Oczekiwano Jego przyjścia w Jerozolimie
w myśl słów, które czytamy w Dziejach apostolskich: „Mężowie galilejscy, cze-

1

J. ROLOFF, Neues Testament, s. 212nn.

K. WOLFRAM, Wspólnota życiowa metropolii jerozolimskiej, [w:] Księga jubileuszowa
z okazji urodzin ks. prof. dr. Jana Szerudy, Warszawa 1959, s. 123-135.
2
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ARYSTOTELES, Etyka nikomachejska, (Przekł. polski D. Gromska, Warszawa 1956), s. 341.
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mu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba,
tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba” (Dz 1,11).
Do Jerozolimy przychodzili chrześcijanie z różnych części Palestyny,
może także z poza jej granic, aby w gronie wszystkich wierzących oczekiwać adwentu Pana. Przybysze nie mieli w Jerozolimie swoich domów
i mieszkań, także trudno było o pracę, przeto miejscowa ludność w imię
miłości braterskiej zobowiązała się ich utrzymywać. Szybko jednak topniały
dobra przybyszy i miejscowej ludności. Wielu więc sprzedawało swoje majątki, a uzyskane ze sprzedaży pieniądze, kładziono u stóp apostołów. Pieniądze rozdawano, ale też przeznaczano na zorganizowanie codziennych
spotkań, podczas których wspólnie spożywano posiłek w prywatnych domach jerozolimskich chrześcijan. I tak – dowiadujemy się o tym z Dziejów
apostolskich – matka Jana Marka udostępniła swój dom na wspólne zebrania
(Dz 12,12). Z biegiem czasu także tych pieniędzy zabrakło, dlatego zbierano
dary na Kościół Matkę w innych Kościołach1. Wiemy, że apostoł Paweł zebrał pieniądze w założonych przez siebie Kościołach na rzecz ubogich
w Jerozolimie (Ga 2,10; zob. 2 Kor 2,12n; 9,4; Dz 19,21; 20,1n)2.
Nie wiemy z czego jerozolimscy chrześcijanie czerpali wzór w rozwiązywaniu trudnych problemów bytowo-socjalnych. Na pewno wzorem nie
była grecka utopia znana z pism Arystotelesa. Pewne wzory jerozolimscy
wyznawcy Chrystusa mogli czerpać z życia wspólnotowego esseńczyków.
Ale jeśli wyznawcy Chrystusa mieli naśladować swojego Pana, to pytanie
o wzór życia wspólnotowego jerozolimskich chrześcijan jest zbędne. Przykładem najbliższym sercom jerozolimskich chrześcijan był Chrystus i skupiona wokół Niego grupa Jego uczniów, zwolenników, kobiet, które materialnie wspierały uczniowską wspólnotę Jezusa z Nazaretu. Kościół Boży
w Jerozolimie przecież w pewnej mierze składał się z tych, którzy za Jezusem chodzili od samego początku, mając wszystko wspólne, żyjąc z tego, co
im ludzie ofiarowali, a więc pieniądze i gościnę.

D. GEORGI, Der Armen zu gedenken. Die Geschichte der Kollekte des Paulus für Jerusalem, Neukirchen-Vluyn 21994.
1

Paweł i Barnaba zobowiązali się podczas tzw. soboru jerozolimskiego do zbierania
ofiary pieniężnej na „ubogich” w Kościele w Jerozolimie. Nie chodziło tu o chrześcijańską analogię podatku świątynnego, lecz akt miłości, rozumiany nie legalistycznie, lecz eschatologicznie – na znak utwierdzenia eklezjologicznej jedności
między Kościołami. (Zob. P. STUHLMACHER, Das paulinische Evangelium, I. s. 101).
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Siostry, bracia i przewodnicy Kościoła w Jerozolimie
Członkowie Kościoła Bożego w Jerozolimie rekrutowali się z warstwy
ludzi bogatych, w większości jednak z biedoty miejskiej i zubożałych przychodniów z całej Palestyny. Bardziej ciekawy jednak jest inny podział. Od
dawna w Jerozolimie mieszkali ortodoksyjni Żydzi, całym sercem przywiązani do tradycji ojców przekazywanej przez uczonych w Piśmie, ale też Żydzi, których zauroczyła hellenistyczna kultura i posługiwali się głównie
językiem greckim. Jedni i drudzy na skutek misji prowadzonej przez apostołów w pewnej części stali się wyznawcami Chrystusa.
Autor Dziejów apostolskich pisze o konflikcie, który na pewnym etapie
rozwoju Kościoła Bożego w Jerozolimie ujawnił się między – jak pisze –
hellenistami (~Ellhnisth,j), którym przewodził Szczepan1 a Żydami (~Ebra/oj))
W pierwszym wypadku na tym miejscu w Dziejach apostolskich chodzi
o chrześcijan pochodzenia żydowskiego, a nie greckiego, posługujących się
językiem greckim, w drugim zaś o nawróconych Żydów posługujących się
wyłącznie językiem aramejskim2. Konflikt – na pierwszy rzut oka – wydawał się być wyłącznie natury socjalnej. Helleniści uznali, że wdowy z ich
grona były gorzej obsługiwane przy stołach i wyrazili na forum zgromadzenia swoje zastrzeżenia i niezadowolenie. Apostołowie, aby zażegnać
konflikt, przede wszystkim usunąć przyczynę niezadowolenia, prosili hellenistów o wybranie z pośród siebie sześciu mężów, którzy by usługiwali
przy stołach. Św. Łukasz o fakcie tym pisze następująco: „Wtedy dwunastu,
zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali
słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą; my zaś pilnować będziemy modlitwy i służby
Słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana, męża
pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii; tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce” (Dz 6,2-6). Owi mężowie wymienieni przez
Autora Dziejów apostolskich zajmowali się nie tylko obsługą stołów, ale jak
widać na przykładzie Szczepana, głosili także słowo Boże.
Z dalszej relacji św. Łukasza wynika, że powodem rozdźwięku między
greckojęzycznymi a aramejskojęzycznymi jerozolimskimi chrześcijanami

1

E. LOHSE, Paulus, s. 46n.

2

J. ROLOFF, Neues Testament, s. 51.
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był konflikt, nie tylko z powodu zaniedbań w opiece nad wdowami (Dz
6,1nn). Podłożem konfliktu były zasadnicze różnice teologiczne. Helleniści
otwarcie krytykowali świątynię i prawo (Dz 6,14), a więc dwie fundamentalne instytucje judaizmu. Wysnuli słuszne wnioski z Jezusowej krytyki
podania starszych, a więc ustnej tory, a więc krytyki, która była powodem
oskarżenia Jezusa i Jego śmierci na Golgocie. Wydaje się, że Dzieje apostolskie
pośrednio sugerują, że krytyka hellenistów świątyni i prawa była powodem
wypędzenia ich z Jerozolimy (Dz 8,1).
Po prześladowaniu hellenistów i wypędzeniu ich z Jerozolimy, rozpoczął się nowy okres historii chrześcijańskiego Kościoła.
Pierwsze rozdziały Dziejów apostolskich wskazują na Piotra, który sprawował w jerozolimskim Kościele rolę kierowniczą. Obok niego czasem występuje św. Jan, syn Zebedeusza (Dz 3,1nn; 4,13nn; 8,14; por. Ga 2,9). Z wyjątkiem pierwszego rozdziału Dziejów apostolskich, imiona pozostałych
uczniów Jezusa, należących do grona dwunastu nie występują. Czy odgrywali oni pewną rolę w innych palestyńskich Kościołach? Brak na ten temat
w Nowym Testamencie jakichkolwiek informacji. W późniejszym czasie
kierownictwo w Kościele jerozolimskim objął Jakub, brat Pański, zwany też
sprawiedliwym1, a po jego męczeńskiej śmierci w 62 roku – jak informuje
Euzebiusz z Cezarei2 – Kościołem kierowali inni krewni Jezusa.
Jerozolimski Kościół Boży po roku 70 po Chr., głównie po 135 roku
w pewnym stopniu podzielił los całego narodu żydowskiego, jednakże nigdy nie przestał istnieć, ciesząc się przez długi okres tytułem jerozolimskiej
metropolii, której biskupi odgrywali ważną rolę w dobie sporów dogmatycznych w pierwszych wiekach3.

1.3. Adresaci Listu
Z pierwszego wiersza Listu św. Jakuba wynika, że List skierowany został
do dwunastu pokoleń, które żyją w rozproszeniu4. Nie ulega wątpliwości,
że chodzi o dwanaście pokoleń izraelskich. Od czasów starotestamentowych dwanaście pokoleń, które wzięły swój początek od patriarchy Jakuba,
1

Zob. Dz 12, 17; 15,13; 21,18; 1 Kor 15,17; Ga 1,19; 2,9.12).

2

Historia ecclesiae, III 11; 20 oraz 32.

3

Zob. np. J. N. D. KELLY, Początki doktryny chrześcijańskiej, s. 71nn.

- „Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją
w rozproszeniu (…tai/j dw,deka fulai/j tai/j evn th/| diaspora/| cai,rein)“.

4
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były symbolem narodu wybranego. Z przedstawicielami dwunastu pokoleń
Bóg Jahwe zawarł przymierze w czasie wędrówki potomków Jakuba
z Egiptu do Ziemi Obiecanej (Wj 34,10nn i inne.). Zgodnie z obietnicą miało
to być przymierze wieczne.
List św. Jakuba skierowany jest więc do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, żyjących w diasporze, w rozproszeniu1. Każda klęska narodowa
o charakterze społeczno-politycznym powodowała rozproszenie potomków
Jakuba. Jeśli autorem Listu jest Jakub, Brat Pański, pierwszy biskup Jerozolimy, to oznacza to, że List skierowany jest nie do kościoła w Jerozolimie, ale
do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, mieszkających w różnych częściach imperium rzymskiego. Jednakże jak zostało to już ustalone, autorem
interesującego nas Listu jest bliżej nam nieznany Jakub, dobrze władający
językiem greckim, rozmiłowany w tradycji mądrościowej ojców.
Nie ulega wątpliwości, że Jakub w swoim Liście zwrócił się do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, a nie pogańskiego. Jakub nie wspomina ani
o bałwochwalstwie, ani o grzechach cielesnych, które charakteryzowały
pogan. Mówi zaś o tym, że jego czytelnicy są słuchaczami prawa (Jk 1,22),
że Bóg jest prawodawcą i sędzią (Jk 4,12), że miejscem nabożeństw jest bożnica (Jk 2,2), i że bogatych obowiązują przepisy Starego Testamentu (Kpł 19,
13; Pwt Pr 24, 14) o wypłacie robotnikom (5,4). Zwalcza też błędy, które
wśród Żydów były szeroko rozpowszechnione, a mianowicie nieprzychylne
sądy o bliźnich (Jk 3,14; 4,11), różne grzechy nieopanowanego języka (Jk 3,212), lekkomyślne przysięganie (Jk 5,12), chęć pouczania innych (Jk 3,1.13).
Chrześcijanie, do których zwraca się św. Jakub, wierzą w „Jezusa Chrystusa, Pana chwały” (Jk 2,1) i oczekują Jego powtórnego przyjścia. Wierzą
również, że Bóg z własnej woli zrodził ich słowem prawdy, aby byli pierwocinami tych stworzeń (Jk 1,18). Jako pierwsze zarodki stworzenia Bożego, mają być posłuszni prawu wolności (Jk 1,25; 2,12).
Kościół w Jerozolimie prawdopodobnie nazywał siebie Kościołem Bożym (h` evkklesi,a tou/ qeou/)2. Wielki Apostoł pisząc: „Ja bowiem jestem najmniej-

W Nowym Testamencie spotyka się takie wypowiedzi o Izraelu, które są obrazowo użyte na oznaczenie chrześcijan (Ga 3,7.9; 6,10).
1

Ekwiwalentem terminu Kościół Boży w Qumran jest la lhq (1 QM 4,10; 1 QSa
1,25). Zob. przekład 1 QM 4,10 P. MUCHOWSKIEGO, Rękopisy z nad Morza Martwego,
Biblioteka zwojów. Tło Nowego Testamentu, T. 5, Kraków 22000, s. 47. Termin
evkklesi,a tou/ qeou/ znaczy, że Kościół nie jest zgromadzeniem politycznym, ani ja2
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szym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem
Kościół Boży” (1 Kor 15,9) niewątpliwie miał na myśli jerozolimski Kościół1.
Termin Kościół Boży związany jest z przekonaniem pierwszych chrześcijan, że są oni ludem czasów ostatecznych. Termin Kościół Boży nawiązuje do
judaistycznych przekonań, że Bóg u końca dni powoła sobie lud, który będzie mu wiernie służył 2. Kościołem Bożym była nie tylko jerozolimska społeczność wierzących w Chrystusa, ale wszystkie Kościoły Palestyny i poza
nią. Chrześcijaństwo czasów apostolskich uważało się więc za lud czasów
ostatecznych. Wiąże się to z przekonaniem, że wraz z przyjściem Chrystusa
rozpoczęły się czasy ostateczne. Wyraz tego przekonania znajdujemy na
wielu miejscach Nowego Testamentu.
Sanhedryn, którego siedzibą była Jerozolima, czuł się odpowiedzialny za
losy wszystkich Żydów rozproszonych w świecie. Autor interesującego nas
Listu jest przekonany, że powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za
religijną egzystencję wierzących pochodzenia żydowskiego, nad którymi
przy chrzcie wezwane zostało „dobre imię”. Dzięki temu są ochrzczeni
„pierwocinami stworzeń” Bożych (Jk 1,18). Przeto ich życie powinno obfitować w uczynki nacechowane łagodnością i mądrością (Jk 3,13). Wymagania te należą do istoty Listu, a wynikają z nauki Chrystusa Pana.
Kościół Listu św. Jakuba uważa się za braterską wspólnotę, co poświadcza
częsty zwrot „moi bracia”. Wprowadzenie do wyjaśnienia pewnej sytuacji,
zaczynające się od słów „jeśli brat lub siostra”, potwierdza to, a jednocześnie
raz jeszcze przypomina Kazanie na górze. Także to tytułowanie przez
„brat” jest żydowskiego pochodzenia. Po dotychczasowych uwagach nie
dziwi już, że List św. Jakuba jest jedynym pismem nowotestamentowym,

kimkolwiek zgromadzeniem o charakterze profanicznym, lecz religijnym i że Kościół jest własnością Boga, że jest ludem czasów ostatecznych. Zob. G. STRECKER,
Theologie des Neuen Testaments, s. 193.
To określenie wiernych w Jerozolimie zostało przez Pawła przejęte i przeniesione
na społeczności wierzących, pochodzących z pogaństwa (zob. 1 Kor 10,32; 11,16.22).
Zdaje się to oznaczać, że Paweł – chociaż uznawał pewne pierwszeństwo Jerozolimskiego Kościoła i jego szczególne miejsce (1 Kor 14,36; Rz 15,27), to jednak uważał, że nie ma różnicy pomiędzy poszczególnymi Kościołami lokalnymi, z racji ich
powołania przez Boga i głoszenia wszystkim jednej ewangelii (zob. 1 Kor 15,11) i to
niezależnie od tego, czy należą do niego nawróceni Żydzi, czy też poganie.
1

2

J. ROLOFF, Die Kirche im Neues Testament, s. 97.
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w którym chrześcijańskie zgromadzenie liturgiczne nazwane jest żydowskim
terminem sunagwgh.n (Jk 2,2).
W kontekście sprawowania opieki nad chorymi, Autor Listu użył terminu kościół: „Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się
modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca
z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą
mu odpuszczone” (Jk 5,14.15). Namaszczanie chorych olejem, dokonywane
w imię Pana, połączone z modlitwą pełną wiary, wydaje się być praktyką
przejętą z judaizmu1. W Kościołach Jakubowach istniało więc kolegium
starszych, którzy spełniali posługi religijne. Można z tego wnioskować, że
dar uzdrawiania został zinstytucjonalizowany2.
Niejasne są jednak słowa dotyczące spowiedzi. „Wyznawajcie tedy grzechy
jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może
usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5,16). Nie wiadomo czy grzechy wyznawano na zgromadzeniu liturgicznym całego Kościoła, czy też jedni drugim
wyznawali grzechy w domach, np.: przy okazji modlitwy za chorego. Jeśli
grzechy wyznawano podczas zgromadzenia, to mamy tu do czynienia
ze spowiedzią powszechną, jeśli zaś w domu chorego, to prawdopodobnie
wyznanie grzechów miało miejsce wobec starszego Kościoła.
Mając na uwadze obraz Kościoła w Jerozolimie, jaki nakreślony został
w Dziejach apostolskich i treści Listu św. Jakuba należy stwierdzić, że ani List
św. Jakuba nie został wysłany z Kościoła Bożego w Jerozolimie, ani też Kościół ten nie jest bezpośrednim adresatem interesującego nas Listu. W Liście
św. Jakuba mamy do czynienia z Kościołami, które rozproszone były w Palestynie i Syrii, w których poważano prawo, jednak brak w nich było zainteresowania świątynnym kultem. Kościoły te w pewnym stopniu przejęły
dziedzictwo hellenistów, na czele których stał Szczepan. Były to Kościoły,
w których posługiwano się językiem greckim, a Biblią była Septuaginta3.

Apostoł Paweł nie zna tej praktyki w Kościołach, w których zdecydowaną większość stanowili chrześcijanie pochodzący z pogaństwa. I właśnie to może wskazywać na judaistyczne pochodzenie tej praktyki.
1

2

W Kościele w Koryncie uzdrawianie chorych było charyzmatem (1 Kor 12,9).

Zob. H.-M. SCHENKE, K. M. FISCHER, Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments, II, s. 239.
3
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1.4. Czas powstania Listu
Kiedy został napisany List św. Jakuba? Pytanie jest ważne, bowiem znając
czas powstania Listu, możemy sobie wyrobić pogląd na historię rozwoju
starożytnego Kościoła, Kościoła drugiego i trzeciego pokolenia chrześcijan,
Kościoła końca I wieku po Chr.
W Liście św. Jakuba brak rozwiniętej chrystologii1. Wskazuje to na wczesne powstanie Listu. Na starożytność Listu wskazuje także brak tzw. klauzul, o których pisze Autor Dziejów apostolskich. Jeśli Autor Listu wysoko ceni
prawo i nakazuje jego przestrzeganie, to niezrozumiałe staje się to, że nie
wspomina klauzul, gdyby List został napisany po ich wydaniu. Szczegóły te
jednak niczego jeszcze nie przesądzają.
Pewne szczegóły znajdujące się w Liście św. Jakuba zdają się jednak sugerować późne pochodzenie Listu. Zdaje się, że Autor Listu podjął polemikę
z apostołem Pawłem, na temat usprawiedliwienia, co znaczy, że List powstał w czasie działalności Pawła, albo po jego śmierci. Jednak brak w Liście
otwartej i jawnej polemiki. Jest ona jakby ukryta. Wiadomo, że już za życia
apostoła Pawła jego nauka budziła kontrowersje2. Szczególnym wyrazem
tych kontrowersji jest List apostoła Pawła do Galacjan, w którym Wielki Apostoł sprzeciwia się poglądowi głoszonemu przez niektórych chrześcijan
jerozolimskich na terenie Kościołów w Galacji, że droga do chrześcijaństwa
wiedzie przez judaizm3.
Niezrozumienie i zdecydowane sprzeciwy budziła Pawłowa nauka
o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Nauka ta dość późno została
sformułowana przez Apostoła Narodów, a mianowicie w okresie zdecydowanej aktywności judaizujących chrześcijan w Kościołach na terenie Galacji4. Po śmierci Pawła nie wygasła kontrowersja wokół nauki o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Słowa autora 2. Listu św.
Piotra, listu stosunkowo młodego: „A cierpliwość Pana naszego uważajcie za
ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do

1

Zob. A. JANKOWSKI, Rozwój chrystologii Nowego Testamentu, s. 115n.

2

Zob. K. ROMANIUK, Studia nie tylko nad św. Pawłem, s. 261n.

K. ROMANIUK, Wokół Ewangelii i Listów św. Pawła, s. 258nn. J. ECKERT, Die urchristliche Verkündigung im Streit zwischen Paulus und seinen Gegner im Galaterbrief, Regensburg 1971.
3

4

J. BECKER, Paulus. Der Apostel der Völker, s. 294nn.
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was; tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich
pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie” (2 P 3,15.16) nie
zawierają wiadomości, że szczególnie niezrozumiała była nauka o usprawiedliwieniu, to jednak należy sądzić, że właśnie o nią chodzi.
Na późniejsze pochodzenie Listu św. Jakuba wskazują jeszcze inne charakterystyczne cechy interesującego nas dzieła. Perspektywa Listu, którą
nazwaliśmy wiejską, wskazuje na to, że na terenie Palestyny, na wielu miejscach, a może i poza Palestyną funkcjonują liczne Kościoły lokalne, których
członkowie są pochodzenia żydowskiego. Aby Kościół mógł się rozprzestrzenić, potrzeba było pewnego czasu. Jeśli misja chrześcijańska napotykała na poważne trudności ze strony ortodoksyjnych Żydów, to jest rzeczą
oczywistą, że od czasu zesłania Ducha Świętego do napisania Listu św. Jakuba musiało upłynąć kilkadziesiąt lat1.
Ponadto należy zwrócić uwagę na to, na co zwrócił uwagę Luter, który
pisał, że Autor Listu św. Jakuba przytacza wypowiedzi św. Piotra: „Miłość
zakrywa mnóstwo grzechów” oraz: „Ukorzcie się tedy pod ręką Boga” (1 P 4,8;
5,6). Podobnie wypowiedź św. Pawła w Ga 5,17, że Duch pożąda przeciw
ciału. Autor Listu musiał więc żyć po rozpowszechnieniu się pism św. Piotra i Pawła2.
Nie wydaje się jednak, aby Autor Listu myślał o chrześcijanach pochodzenia żydowskiego w bardzo odległych regionach imperium rzymskiego,
nie bierze on bowiem pod uwagę tematów dyskutowanych w diasporze
żydowskiej w wielkich miastach i metropoliach imperium. W zasięgu jego
spojrzenia znajdują się konkretne międzyludzkie stosunki, budzące niepokój w sercu Autora (zob. np. Jk 1,23n; 2,2-4.15n; 4,1-3; 5,1.6). Musiał mieć
zatem w zasięgu wzroku nie te bardzo dalekie Kościoły chrześcijańskie, ale
te bliskie, leżące w Palestynie, w małych miastach i wioskach, z którymi
kontakt był częsty i łatwy. Społeczności te w dużej części składały się
z biednej rolniczej ludności (4,13; 5,4.7), ale byli wśród nich również bogaci
gospodarze (Jk 5,1-5) i kupcy (Jk 4,13-15).

Zob. H.-M. SCHENKE, K. M. FISCHER, Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments, II, s. 240
1

2

M. LUTER, Przedmowa do ksiąg biblijnych, s. 99.
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1.5. Ogólne spojrzenie na teologiczno-etyczne przesłanie
Listu św. Jakuba
Centralnym tematem Listu św. Jakuba jest mądrość, której źródłem nie jest
człowiek. U Jakuba spotykamy się z teocentryczną koncepcją mądrości,
która jest dziedzictwem starotestamentowej i judaistycznej literatury sapiencjalnej. W 2. Księdze królewskiej czytamy, że król Salomon wstępując na
tron, odziedziczony po ojcu, Dawidzie, prosił Boga o mądre, rozumne serce
(1 Krl 3,9).
Mądrość, o której pisze św. Jakub, pochodzi z góry, od Boga (Jk 1,17;
3,15.17). Otrzymali ją wierzący przez słowo, które przynosi zbawienie (Jk 1,
21). Słowo mądrości budzi wiarę, która pobudza do działania. Zarówno
otrzymane słowo, jak i działanie prowadzić ma do celu, jakim jest doskonałość (Jk 1,2-4; por. 3,2). Już na samym początku swojego Listu św. Jakub pisze: „Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby
przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi
Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana” (Jk
1,2-5), podając tym samym czytelnikom swojego Listu podstawowe wezwanie, które jest kierowane do nich.
Mądrości, która pochodzi z góry, św. Jakub przeciwstawia mądrość
przyziemną, a więc ludzką (Jk 3,15). Przyziemna mądrość nie prowadzi do
niczego, dzięki niej człowiek nie może stać się doskonały. Doskonałość jest
jedynie z mądrości, która dana jest z góry, jest ona święta, przynosi pokój,
jest pobłażliwa, uległa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna. „Mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców,
nie stronnicza, nie obłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju
przez tych, którzy pokój czynią” (Jk 3,17.18).
A więc to nie Chrystus znajduje się w centrum Listu św. Jakuba. Owszem,
w Liście można znaleźć dwa zdania, w których występuje imię Chrystusa,
ale nie da się z nich wyprowadzić żadnej rozwiniętej chrystologii. Zaskakuje nas głównie to, że Autor Listu pisząc o cierpieniu wierzących nie stawia
im za wzór Chrystusa, który znosił cierpienie jak nikt inny, lecz stawia za
wzór proroków i bogobojnego Hioba. Pisze: „Bracia, za przykład cierpienia

i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim.
Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wy-
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trwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan” (Jk 5,10.11).
W antropologicznej refleksji Autora Listu dostrzegamy oryginalny termin: di,yucoj – rozdwojona dusza (Jk 1,8; 4,8). Człowiek o rozdwojonej duszy, to człowiek, który nie został odrodzony przez słowo, a więc człowiek
grzeszny, bowiem rozdarcie w głębi duszy przejawia się w chwiejności we
wierze, w braku pewności wysłuchania (Jk 1,6) oraz w sferze jego osobistego stosunku do słowa, ziarna prawdy. Człowiek rozdwojony w swojej duszy jest słuchaczem słowa, ale nie jest jego wykonawcą (Jk 1,22-24). Przede
wszystkim rozdwojenie duszy przejawia się w postępowaniu. „Pożądacie,

a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; walczycie i spory
prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego
że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności.
Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga?
Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga”
(Jk 4,2-4).
Niewątpliwie, występowanie w Liście św. Jakuba dwóch terminów (no,moj
te,leioj th/j evleuqeri,aj, no,moj basiliko,j) zdecydowanie wyróżnia także ten List
w kanonie Nowego Testamentu. Nigdzie, poza Listem św. Jakuba nie występują terminy: królewskie prawo oraz prawo wolności (Jk 1,23-25; 2,8.10-13).
Należy zwrócić jeszcze uwagę na jeden charakterystyczny rys Listu św.
Jakuba. Język interesującego nas Listu, jest nie tylko piękny pod względem
stylistycznym, ale także niezwykle obrazowy. Język Jakuba jest pełen obrazów, porównań, personifikacji, wziętych z różnych dziedzin życia, przejawów ludzkiej działalności i z przyrody. Styl i słownictwo świadczą o przynależności Autora Listu do kultury hellenistycznej. Obeznany jest z zasadami
stosowania czasów, z fikcyjnymi dialogami (diatryba) i rolą przykładów
(Abraham, Rahab, Hiob, Eliasz).
Św. Jakub przedstawia łaskę Bożą jako dary, które zstępują z góry, od
Tego, który jest Ojcem światłości (Jk 1,17). Wierzący w Niego zostali zrodzeni przez słowo (Jk 1,8). Św. Jakub stosunek wierzącego do Boga opisuje
jako stosunek niewolnika do pana (Jk 4,10). Nagrodą od Boga dla wiernych
jest wieniec życia (Jk 1,12).
Św. Jakub pragnie, aby członkowie Kościołów, do których pisze, byli
doskonali, jak człowiek dorosły pod względem fizycznym jest doskonały.
Chce też, aby byli niepokalani jak baranki składane w jerozolimskiej świątyni Bogu na ofiarę. Pobożność kojarzy się Autorowi Listu z kultem, rozumianym jako cześć dla Boga (bez kultu ofiarniczego). W opozycji dla takie-
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go kultu stoi pobożność bez sensu, która przypomina kult obcych bogów
znany z kart Starego Testamentu. W życiu zaś pobożnego człowieka nie
powinno być nic ukrytego, żadnych podwodnych skał, takich, jakie spotyka
się w palestyńskich portach. Język tymczasem sprawia, że takie podwodne
skały, grożące niebezpieczeństwem dla braci, znajdują się w naszej duszy.
Wiarę bez uczynków nazywa wiarą martwą. Człowieka mającego wątpliwości, Jakub przedstawia jako tego, który ma rozdwojoną duszę, a także
jako tego, który nie trzyma się raz obranej drogi. Człowieka, który słucha
słowa Bożego, a nie wypełnia go, św. Jakub porównuje do mężczyzny, który w lustrze przygląda się swojej twarzy. Twarz swoją zna od urodzenia,
a jednak się jej przygląda, a chociaż się jej przyjrzał, to jednak odchodząc
zaraz zapomniał, jaki jest.
Człowiek, który modląc się ma wątpliwości, że zostanie wysłuchany,
podobny jest do morskiej fali, która pod wpływem wiatru wznosi się i opada. Jako przykład cierpliwości św. Jakub wskazuje rolnika, który oczekuje
plonu.
W sferze refleksji hamartiologicznej obrazowy język św. Jakuba jest niezmiernie dynamiczny. Pożądliwość jest jak nierządnica, która kusi do złego
(Jk 1,13n). Grzech, na skutek pożądliwości zostaje poczęty, w konsekwencji
zaś rodzi on śmierć (Jk 1,15). Grzech jest nieczystością, brudem. Oczyszczenie z grzechów przyrównuje do obmycia rąk i oczyszczenia serc.
O pokucie zaś mówi tak, jakby mówił o losie wziętych do niewoli żołnierzy.
Język człowieka zapalony został przez piekło (Jk 3,6), teraz zaś on sam
zapala nasze życie. Język jest pełen śmiertelnego jadu. Jest on małym członkiem, ale panuje nad całym ciałem, jak wędzidło nad całym koniem, a ster
nad całym okrętem. Jakub mówiąc o potrzebie opanowania języka używa
kilku porównań. Ludzie mogą panować nad dzikimi zwierzętami, ptakami,
gadami i morskimi bestiami. Nad językiem również można i trzeba zapanować. Z tych samych ust nie mogą wychodzić błogosławieństwa i przekleństwa, jak źródło, które tym samym otworem nie bije słodką i gorzką
wodą. Drzewo figowe nie może rodzić oliwek, a winna latorośl fig, tym
bardziej, ze słonego źródła nie może wypływać słodka woda (zob. Jk 3,9nn).
W związku z nieporozumieniami, jakie są wśród wiernych, św. Jakub
stwierdza, że pożądliwości walczą w członkach wiernych. Przedstawiając
karę, która spotyka bogaczów, św. Jakub pisze, że śniedź, rdza pożre ich
ciała jak ogień (Jk 5,2). Przypomina też, że zatrzymana przez nich zapłata
robotnikom, podnosi głos przeciwko nim do Boga (Jk 5,4). Przemijanie bogatych razem z ich majątkami, św. Jakub porównuje do kwiatu trawy (Jk
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1,10). W palestyńskich warunkach kwiaty te można zobaczyć tylko wiosną.
Gdy jednak zaczną grzać ostre promienie słońca, a zwłaszcza gdy zacznie
wiać gorący wiatr z pustyni, wtedy wszystkie kwiaty więdną, a trawa usycha: kwiat jej opadł, a piękno jej postaci zginęło. Tak samo bogaty w swoich
przedsięwzięciach przeminie. Życie ludzkie, zwłaszcza życie kupców porównuje św. Jakub do pary, która przez krótki tylko czas jest widoczna
w powietrzu, a potem znika (Jk 4,14).
Z powyższego wynika, że List św. Jakuba ma charakter teocentryczny,
i mógłby rzeczywiście być potraktowany jako pismo żydowskie, gdyby nie
jedno zdanie, które zajmuje bardzo ważne miejsce w Liście. Nawiązuje ono
do początków chrześcijańskiego życia adresatów: „Gdy zechciał, zrodził nas
przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń” (Jk
1,18). Tego zdania nie można odnosić do dzieła stworzenia, o którym jest
mowa na początku Biblii. W jakimś żydowskim piśmie można by je prawdopodobnie odnieść do stworzenia ludu Izraela. Termin pierwociny byłby
tam na miejscu. Ale zrodzenie przez słowo prawdy wskazuje na obszar
chrześcijańskiej praktyki sakramentalnej. Wyczuwalne jest tu wyraźnie tło
chrztu, mimo iż słowo prawdy wskazuje nie na wyznanie chrzcielne, lecz
na ewangelię, dzięki której adresaci, jeśli ją przyjęli, narodzili się do nowego
życia, jednakże przynależność do Chrystusa, jako konsekwencja chrztu,
jest potwierdzona w innych miejscach, gdzie czytamy, że Jego zaszczytne
imię zostało nad nimi wypowiedziane (Jk 2,7). To dobre imię to imię
Chrystusa1. Mamy tu zwrot naśladujący formuły żydowskie. Gdy Izrael
chce się nazwać ludem Bożym, mówi się, że został nazwany imieniem Jahwe (zob. Pwt 28,10; 2 Krn 7,14; 2 Mch 8,15; Jr 14,9; Iz 43,7 i in.)2.

1.6. Podział Listu
Bardzo trudno dostrzec w Liście św. Jakuba jakiś logiczny porządek
i sensowny plan. Ks. Marcin Luter w przedmowach do ksiąg biblijnych
pisał: „Lecz ten Jakub nic więcej nie robi, tylko popędza ku prawu i jego
uczynkom i tak niedbale wrzuca jedno obok drugiego, że wydaje mi się, iż
był to jakiś dobry i pobożny człowiek, który wziął kilka wypowiedzi
uczniów apostołów i tak rzucił je na papier lub być może list ten napisany

1

Zob. 1 Tm 6,1; 1 Klem 1,1).

J. GNILKA, Teologia Nowego Testamentu, s. 583; H. WINDISCH, Die katholische Briefe,
HNT 15, s. 15.
2
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został przez kogoś innego na podstawie jego kazania”1. Niektórzy współcześni badacze też są przekonani, że brak w Liście św. Jakuba jakiegoś planu.
Uważa się, że jest to zlepek różnych myśli i wypowiedzi2.
List św. Jakuba zawiera wyraźny wstęp (Jk 1,1). Jest on jednak bardzo
krótki i zwięzły. Zawiera jedynie podanie autora i adresatów Listu. Pozostałe części Listu można zaopatrzyć tytułami:
Doświadczenia, które spotykają wierzących – 1,2-18
Zbawcza moc słowa Bożego –

1,19-27

Nie należy mieć względu na osobę – 2,1-13
Wiara i uczynki –

2,14-26

Zgubna moc języka –

3,1-12

Prawdziwa mądrość –

3,13-18

Wady, które pokonać trzeba –

4,1-12

Napomnienia dla kupców – 4,13-17
Napomnienia dla bogaczy –
Zachęta do cierpliwości –
Przysięga –

5,1-6
5,7-11

5,12

Modlitwa, ostatnie namaszczenie i pokuta – 5,13-18
Nawrócenie grzesznika –

5, 19-20.

1.7. Środowisko Listu św. Jakuba a św. Paweł
To temat wielokrotnie poruszany w literaturze teologicznej.
Ciągle dyskutowanym problemem jest relacja między Jakubem, bratem
Pańskim, którego przez dłuższy czas uważano za autora Listu św. Jakuba
a apostołem Pawłem. Dzisiaj wiemy, że Jakub, Brat Pański nie mógł być
autorem interesującego nas Listu, jednakże pytanie o relacje między Bratem
Pańskim a apostołem Pawłem jest ważne, bo rzuca ono pewne światło na
relacje między Kościołami judeochrześcijańskimi, a więc Kościołami, do
których został skierowany List św. Jakuba a Kościołami zakładanymi przez

1

M. LUTER, Przedmowa do ksiąg biblijnych, s. 99.

Zob. E. LOHSE, Glaube und Werke. Zur Theologie des Jakobusbriefes, ZNW 48 (1957),
s. 1-22.
2
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apostoła Pawła. Najpierw jednak określmy środowisko, w którym dojrzewał jako chrześcijanin i największy misjonarz apostoł Paweł1.
Prekursorem szerzej zakrojonej misji był hellenista Filip, który jako jeden
z siedmiu tzw. diakonów jerozolimskiego Kościoła, prowadził misję wśród
Samarytan (Dz 8,4-25), odrzucających kult świątynny w Jerozolimie. Samarytanie posiadali własne miejsce kultu na terenie Samarii, a mianowicie na
górze Garizim (J 4,20nn). Filip prowadził także misję na w większości pogańskich terenach wybrzeża Palestyny (Dz 8,26.40; por. 21,8n). Zwracał się
przede wszystkim do ludzi tzw. kręgu „bojących się Boga”2, a więc dawnych pogan pozyskanych dla judaizmu i uczęszczających do synagogi, jednak nie obrzezanych (Dz 8,27-39).
Część wypędzonych z Jerozolimy hellenistów dotarła aż do Syrii i tam
w Damaszku oraz w Antiochii nad rzeką Orontes założyła nowe Kościoły,
w których jako członkowie ludu Bożego żyli na równych prawach Żydzi
z urodzenia i „bojący się Boga”. Tutaj obrzezanie nie stanowiło żadnych
przeszkód, a prawo dotyczące kultu stało się bezprzedmiotowe. Wrogość
i nienawiść do tego, co związane było z imieniem Jezusa Chrystusa, Saula
z Tarsu, prześladowcy Kościoła, późniejszego wielkiego apostoła Pawła,
przywiodła do Syrii, do Damaszku, aby tępić tych, którzy byli wyznawcami
drogi Pańskiej.
Saul-Paweł przed przeżyciem chrystofanii pod Damaszkiem, prawdopodobnie nie znał osobiście Jakuba ani też innych apostołów Pańskich. Poznał jednak w pewnym stopniu chrześcijaństwo w polemicznych starciach
z hellenistami, którzy – jak to wynika z Dziejów apostolskich – krytycznie
odnosili się do dwóch podstawowych instytucji judaizmu, a więc świątyni
i prawa. Dla młodego uczonego w Piśmie, jakim był Saul z Tarsu nie do
przyjęcia były religijne poglądy Szczepana i innych członków hellenistycznego odłamu w łonie Kościoła chrześcijańskiego w Jerozolimie. Dlatego
Saul-Paweł postawił się do dyspozycji tych, którzy prześladowali Kościół
Boży. Jak wiemy, szukał uwierzytelnienia swojej misji (Dz 9,1.2).
Chrystofania pod Damaszkiem zmieniła wszystko w życiu Saula-Pawła,
który z prześladowcy Chrystusa i Jego Kościoła stał się gorliwym wyznaw-

A. SCHLATTER, (Der Brief des Jakobus, s. 43nn) dokonał porównania terminologii
występującej w Liście św. Jakuba z terminologią listów Pawłowych.
1

Zob. K. ROMANIUK, Bogobojni (fobou,menoi to.n Qeo,n) w Nowym Testamencie, RTK
XI/1, Lublin 1964, s. 71-91.
2
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cą Jezusa i Jemu poświęcił całe swoje życie. Nawrócony na chrześcijaństwo
Paweł, znalazł się w łonie Kościoła, który został założony przez wypędzonych z Jerozolimy hellenistów, a więc dużego i znaczącego Kościoła w Antiochii Syryjskiej1. Religijne idee prześladowanych i wypędzonych, stały się
teraz Pawłowi bliskie. Wyposażony w nie, postanowił krzewić wiarę w Jezusa Chrystusa na ziemi, a więc – zgodnie z poleceniem Chrystusa – podjął
się wielkiego dzieła misji między wszystkimi narodami.
Apostoł Paweł jako wysłannik Kościoła w Antiochii, prowadził misję
wśród pogan i głosił wolność od żydowskiego prawa. Jerozolimski spór
pomiędzy hellenistami a chrześcijanami mówiącymi po aramejsku, przeniósł się na szerszą płaszczyznę. Nie był to już tylko lokalny spór o znaczenie świątyni i prawa, lecz spór o sposób prowadzenia misji i o uniwersalny
charakter Kościoła, o Chrystusa, Zbawiciela całego świata.
Aby prześledzić konflikt apostoła Pawła ze środowiskiem, w którym
powstał i do którego został skierowany List św. Jakuba, należy przyjrzeć się
bezpośredniej jego przyczynie. Spór rozpoczął się w samej Antiochii, a był
on w istocie sporem pomiędzy dwoma metropoliami chrześcijańskimi,
między Jerozolimą i Antiochią. W Kościele w Antiochii pojawili się chrześcijanie z Judei, którzy przekonywali tamtejszych wyznawców Chrystusa,
że tylko ten należy do Kościoła Bożego i może dostąpić zbawienia, kto da
się obrzezać według Mojżeszowego prawa (Dz 15,1n). Spokój antiocheńskich chrześcijan został zburzony. Do serc wielu wyznawców Chrystusa
zasiane zostało niebezpieczne ziarno wątpliwości. Członkowie antiocheńskiego Kościoła postanowili więc wysłać do Jerozolimy delegację pod
przewodnictwem Pawła i Barnaby, w celu rozstrzygnięcia spornej kwestii
w samym – jak dotąd – centrum chrześcijaństwa.
Delegaci antiocheńskiego Kościoła, Barnaba i Paweł, spotkali się w Jerozolimie z Jakubem, Kefasem-Piotrem oraz Janem, filarami, a więc przywódcami Kościoła Bożego w Jerozolimie (Ga 2,9). Wymieniony w Liście do Galacjan Jakub, sprawował faktyczne przywództwo w Jerozolimie. Ale w rozmowach uczestniczyło zgromadzenie jerozolimskich wyznawców Chrystusa (Dz 15,6.22; Ga 2,5). Spotkanie miało miejsce prawdopodobnie w 48 roku
po Chr. i przywykło się je nazywać soborem. Oczywiście nie był to sobór
w późniejszym rozumieniu tego słowa. Nie byli na nim obecni ani przed-

Zob. K. WOLFRAM, Metropolia chrześcijańska w Antiochii. Jej geneza i początkowa faza
dziejów, RT ChAT 1964, s. 105-146; L. GOPPELT, Die apostolische und nachapostolische
Zeit, Göttingen 1965.
1
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stawiciele wszystkich Kościołów, ani nawet wszyscy apostołowie. Było to
jednak zgromadzenie przedstawicieli tych Kościołów, które uważane były
za centra ówczesnego Kościoła. Zapadły też postanowienia, obowiązujące
wszystkich chrześcijan czasów apostolskich1.
Postawiono zasadnicze dla przyszłości misji i chrześcijańskiego Kościoła
fundamentalne pytania: Czy Boże zbawienie może objąć pogan za pośrednictwem ewangelii wolnej od prawa, głoszonej przez apostoła Pawła, czy
też nie? Czy ewangelia, która nie wymaga obrzezania i nie poddaje się świętemu porządkowi starotestamentowego prawa jest prawdziwą ewangelią?
Jerozolimscy chrześcijanie odpowiedzieli twierdząco na obydwa pytania
i tym samym uznali tożsamość ewangelii Pawłowej z jedną ewangelią, którą sami głosili. Tym samym, przyznali też wolnemu od prawa poganochrześcijaństwu status Kościoła Bożego i zrezygnowali z wymogu obrzezania chrześcijan pochodzących z pogaństwa, a głoszony przez niektórych
chrześcijan jerozolimskich. Prawdopodobnie powyższe uzgodnienia poprzedziły ostre spory miedzy antiocheńczykami i umiarkowanymi chrześcijanami z Kościoła w Jerozolimie a ugrupowaniem wiernych prawu, które
zażądało nawet obrzezania należącego do antiocheńskiej delegacji poganochrześcijanina Tytusa (Ga 2,3)2.
Działalność misyjna apostoła Pawła, zyskała po jerozolimskim soborze
rozmachu. Wcześniej – w ciągu piętnastu lat – działalność ta ograniczała się
wyłącznie do Syrii i Cylicji. W ciągu pozostałych lat życia apostoła Pawła
misja prowadzona była na całym wschodnim basenie Morza Śródziemnego.
Być może, że od samego początku Paweł był przekonany, że Chrystus posyła go do pogan, aby głosić ewangelię zbawienia (Ga 1,15n), ale dopiero po
jerozolimskim soborze, otrzymał właściwe narzędzie do prowadzenia misji
wśród tych, którzy nie należeli do Izraela, aby przez pozyskanie ich dla
ewangelii, stali się „ofiarą przyjemną” dla Pana (Rz 15,16). Paweł jednak
nigdy nie stracił z oczu całości Kościoła, jako jednej budowli, składającej się
z Żydów i pogan, której kamieniem węgielnym jest Chrystus.
Ze względu na tytuł niniejszego podrozdziału, należy postawić pytanie:
Jak rozwijały się po jerozolimskim soborze dalsze stosunki pomiędzy
Pawłem a Kościołem w Jerozolimie, szczególnie Jakubem, bratem Pańskim?

1

J. ROLOFF, Neues Testament, s. 47nn.

Kwestia autentyczności tzw. klauzul Jakuba – zob. J. ROLOFF, Neues Testament,
s. 52n.
2
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Apostoł Paweł poważnie potraktował wspólne uzgodnienia soborowe.
Paweł poważnie potraktował też zobowiązanie do zachowania kościelnej
jedności. Z zaangażowaniem organizował na terenach misyjnych zbiórkę
pieniężną na ubogich w Jerozolimie (2 Kor 8-9). Uznawał także szczególną
pozycję i znaczenie Kościoła w Jerozolimie (1 Kor 14,36; Rz 15,27). Czy jednak druga strona była lojalna wobec apostoła Pawła? Raczej zaś należy zapytać: Czy wszyscy członkowie Kościoła w Jerozolimie zachowywali się
lojalnie wobec Pawła?
Z listów apostoła Pawła dowiadujemy się, że w Kościołach założonych
przez Pawła, spokój burzyli judeochrześcijańscy agitatorzy, głoszący drogę
do Kościoła Chrystusa przez prawo, szczególnie przez obrzezanie. Wydaje
się, że mieli oni zgodę na agitację kościelnego kierownictwa w Jerozolimie.
Przeciwnicy apostoła Pawła w Galacji powoływali się na autorytety jerozolimskie, gdy poddawali w wątpliwość ważność Pawłowego apostolatu (Ga
1,1n.11)1, a głoszoną przez niego wolną od prawa ewangelię, uważali za
niewłaściwą (Ga 1,6-9)2.
Jaką rolę w agitacyjnej kampanii na terenie np. Galacji odgrywał Jakub,
brat Pański? Czy był neutralny? Pewne światło na zagadnienie rzuca kwestia tzw. klauzul, znanych nam wyłącznie z Dziejów apostolskich. Według
Łukasza, na soborze jerozolimskim obok zasadniczej uchwały dotyczącej
wolności od prawa, głównie obowiązku obrzezania, postanowiono, aby
nawróceni na chrześcijaństwo poganie wstrzymali się od spożywania „mięsa
ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu” (Dz
15,29). Apostoł Paweł nic nie wspomina o owych klauzulach w Liście do
Galacjan, w którym wyraźnie Wielki Apostoł stwierdza: „(...) ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili” (Ga 2,6)3.

„Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca,
który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zborów Galacji…
A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego…”

1

„Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją
i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje
ewangelię odmienną od tej, która przyjęliście, niech będzie przeklęty!”
2

3

Zob. J. ROLOFF, Neues Testament, s. 52n.
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J. Roloff uważa, że apostolski dekret (Dz 15,28n; 21,25) został w Dziejach
Apostolskich błędnie przedstawiony jako rezultat rozmów soborowych, gdyż
przeczy on wyraźnemu stwierdzeniu apostoła Pawła: „(...) ci, którzy cieszyli
się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili” (Ga 2,6; zob. Kpł 17,8-14;
18,6-18). Dekret, który zawiera klauzule – prawdopodobnie w tej formie
w jakiej znał go św. Łukasz – został zredagowany po opuszczeniu przez
Pawła i Barnabę Jerozolimy. Św. Łukasz pisze, że postanowienia soborowe
zostały przyjęte w Antiochii z zadowoleniem. Gdyby w liście, który oddali
posłańcy znajdowały się klauzule, czy został by on przyjęty z entuzjazmem?
Czy poganochrześcijanie w Antiochii bez jakiejkolwiek dyskusji przyjęliby
Jakubowe klauzule? Wydaje się to wątpliwe, wszak założyciele antiocheńskiego Kościoła głosili wolność od prawa. Za to byli w Jerozolimie prześladowani i wypędzani.
Można przyjąć jeszcze inne rozwiązanie, a mianowicie, że Łukasz nie
popełnił błędu, że klauzule są autentyczne, z tym, że może świadomie,
a może nieświadomie, uznał, że takie rozwiązanie, jakie zaproponowała
Jerozolima powinno być przyjęte z zadowoleniem. Ale dlaczego apostoł
Paweł nic nie pisze w Liście do Galacjan o Jakubowych klauzulach? Jeśli
klauzule są oparte na wymaganiach kodeksu kapłańskiego, konkretnie
przepisu dotyczącego pogan, którzy znajdą się na terenie Izraela, to klauzule nie mogą obowiązywać na ziemiach zawsze pogańskich. Ale dlaczego
miałyby one obowiązywać w Antiochii? Jeśli chrześcijanie w Jerozolimie
uważali siebie, za Kościół czasów ostatecznych, to jest oczywiste, że należy
wziąć pod uwagę te teksty Starego Testamentu, które rozciągają granice
Izraela aż po Antiochię nad Orontesem. Jeśli jurysdykcja arcykapłana sięgała do Damaszku, dokąd udał się z odpowiednimi listami Saul, późniejszy
apostoł Paweł, to jurysdykcja Jakuba i starszych jerozolimskiego Kościoła
sięgała też aż do Antiochii. Wydaje się, że właśnie o tą jurysdykcję toczył się
spór, którego echem mogą być wydarzenia opisane przez apostoła Pawła
w Liście do Galacjan. W tym świetle zrozumiałe stają się pierwsze słowa Listu
św. Jakuba: „Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu”.
W Liście do Galacjan apostoł Paweł pisze, że po pewnym czasie do Antiochii przybył apostoł Piotr, który niczego złego w postępowaniu antiocheńskich chrześcijan nie zauważał. Jednakże za Piotrem przyszli do Antiochii
chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, którzy – być może – uważali, że
w Antiochii obowiązują klauzule, i dlatego św. Piotr odłączył się od poganochrześcijan i zachowywał się jak ci, którzy przyszli z Jerozolimy. Paweł
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ostro wystąpił przeciwko Piotrowi. Pisząc o tym, zaznacza, że owi przybysze z Jerozolimy byli od Jakuba („Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba…” – Ga 2,12). Jakub należał więc do tej grupy, która obstawała przy konieczności zachowania prawa.
Powracając do pytania – postawionego powyżej – o rolę Jakuba w sporze
Pawła z judaizującymi w Galacji, można powiedzieć, że wichrzyciele w Kościołach w Galacji mogli mieć pewne poparcie w osobie Brata Pańskiego.
Ale słowa apostoła Pawła z Listu do Galacjan można rozumieć i w ten sposób, że judaizujący powoływali się jedynie na Jakuba. Jednakże nie wolno
zapomnieć, że po roku czterdziestym wzrastała fala nacjonalizmu żydowskiego i Jakub musiał w pewnym stopniu balansować między ewangelią
Pawła a judeochrześcijanami, zdecydowanie obstającymi przy prawie. Być
może, że grupa ta zdawała sobie sprawę, że Kościół w Jerozolimie może się
utrzymać tylko wtedy, kiedy będzie wierny pewnym zasadom życia, głoszonym przez judaizm.
Niezręczną sytuację w jakiej znalazł się św. Jakub po przybyciu apostoła
Pawła do Jerozolimy z zebraną ofiarą pieniężną (rok 56), zdaje się można
wysnuć z fragmentu Dziejów apostolskich, w którym Łukasz pisze o spotkaniu Pawła z Jakubem (Dz 21,17-26). W domu Jakuba apostoł spotkał się
z atakiem radykalnych judaistów, którzy zarzucali mu: „...wszystkich Żydów,
którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie
obrzezywali dzieci ani też nie zachowywali zwyczajów” (Dz 21,21). Czy rada:
„Zrób więc to, co ci mówimy: Jest między nami czterech mężów, którzy uczynili
ślub; weź ich, poddaj się wraz z nimi oczyszczeniu i pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzyc głowy; wtedy wszyscy poznają, że to, co im o tobie powiedziano, nie
odpowiada prawdzie, lecz ze i ty sam przestrzegasz zakonu” (Dz 21,23-24), wyszła od wszystkich zebranych w domu Jakuba, czy też tylko od Jakuba
i tych, którzy myśleli podobnie jak przywódca Kościoła w Jerozolimie? Relacja Łukasza w Dziejach apostolskich jest niejasna i nie do końca wiadomo,
kto był autorem tej rady.
Jakub nie miał więc łatwego zadania. Na podstawie danych Nowego
Testamentu możemy wnioskować, że Jakub był „człowiekiem środka”, dążącym do porozumienia i zachowania jedności Kościoła, która coraz bardziej stawała się zagrożona. Nie bez znaczenia jest dla rozumienia trudnej
postawy Jakuba, Brata Pańskiego wiadomość podana przez historyka Kościoła Euzebiusza z Cezarei i Józefa Flawiusza, że Jakub brat Pański w roku
62. po Chr., a więc mniej więcej równocześnie z Pawłem, umarł śmiercią
męczeńską. Arcykapłan Annasz Młodszy na podstawie jego osobistego wy-
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znania wiary w Jezusa Chrystusa, jako Mesjasza zapowiedzianego przez
proroków, oskarżył go o antyżydowską propagandę i skazał na ukamienowanie1.
Apostoł Paweł właściwie nigdzie w swoich listach nie wystąpił jawnie
przeciwko Jakubowi. Paweł jako uczony w Piśmie zapewne dobrze rozumiał Jakuba i motywy jego postępowania. Pawłowi też chodziło o zachowanie dobrych relacji między jerozolimską metropolią a Kościołami, które
z wielkim mozołem i poświęceniem zakładał.
Obraz Jakuba i związków Pawła z Jakubem, Bratem Pańskim – jaki nam
się jawi w Nowym Testamencie – musi być uzupełniony o zestawienie
pewnych wypowiedzi apostoła Pawła z cytatami z Listu św. Jakuba. Z zestawienia tego poznamy, że Paweł mentalnie pod względem teologicznym
zdecydowanie różni się od Autora interesującego nas Listu. Także mentalnie różni się Brat Pański od Autora Listu św. Jakuba. Raczej więc należy mówić o Jakubie, Bracie Pańskim i o Jakubie, autorze interesującego nas Listu.
Czy ma więc sens porównanie poglądów apostoła Pawła z poglądami
teologicznymi Brata Pańskiego? Oczywiście, że ma, jeśli poczynimy krok
dalej i porównamy jeszcze poglądy tych wyżej wymienionych mężów Bożych z klimatem Listu św. Jakuba. Dokonując takiego porównania, poznajemy jak pluralistyczna była teologia okresu apostolskiego i poapostolskiego.
Pluralizm ten wynika z uwarunkowań geograficznych, kulturowych, przede wszystkim religijnych.
Porównując List św. Jakuba z listami apostoła Pawła, na czoło wysuwają
się dwa zagadnienia. Pierwsze dotyczy terminologii, drugie zaś dotyczy
treści teologicznej refleksji. Problem ten zostanie jednak szerzej omówiony
w 1. i 2. rozdziale. W 1. rozdziale różnicę w pojmowaniu prawa, w 2. zaś
wzajemną relację między wiarą a uczynkami.
Nie ulega wątpliwości, że List św. Jakuba stoi w pewnej opozycji do
chrześcijańskiej tradycji, którą znamy z listów Wielkiego Apostoła Narodów. Nie jest to jednak powód, aby uznając za prawdziwie chrześcijańskie
listy apostoła Pawła, odrzucić List św. Jakuba, jako bezużyteczny dla wiary
i teologii chrześcijańskiej. Nowotestamentowa tradycja teologiczna nie jest
jednolita. Można powiedzieć, że mieni się ona jak tęcza różnymi barwami.

EUZEBIUSZ, Historia ecclesiae, II, 23,10-16; JÓZEF FLAWIUSZ, Dawne dzieje Izraela, 20, 9,
1.
1
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Jeśli wszystkie weźmie się pod uwagę, wówczas jawi się przed nami jej
bogactwo i piękno.

1.8. List św. Jakuba a Luter
List św. Jakuba a Luter… Zagadnieniu temu warto poświęcić kilka uwag,
panuje bowiem dość powszechne przekonanie, że wittenberski Reformator
wyrzucił w kanonu Nowego Testamentu List św. Jakuba. Na podstawie
przedmowy Lutra do Listu św. Jakuba – która najdobitniej wskazuje na to, że
omawiany List znajdował się w Biblii Lutra – takiego przekonania nie da się
wysnuć ani też dalej utrzymać. Luter doskonale wiedział, że w starożytności miano zastrzeżenia do Listu św. Jakuba i nie chciano uznać jego kanoniczności1. Pomimo tego Reformator List ten chwalił i uważał za dobry.

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, 1. i 2. św. Piotra, List Jakuba oraz 3. List Jana.
Opuszczenie tych listów jest zrozumiałe, gdyż w tym czasie trwały spory dotyczące
ich kanoniczności.
1

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 kanoniczny, i jak się zdaje, także Pasterz Hermasa i Didache, choć nie
zaliczył ich do Nowego Testamentu. Do trzeciej grupy ksiąg, zwanych yeudh/, zaliczył ewangelie heretyckie, np. Ewangelię Tomasza.
Atanazy w swym słynnym liście wielkanocnym z 367 roku zdecydowanie opowiedział się za kanonem składającym się z dwudziestu siedmiu ksiąg, w tym także
za kanonicznością Listu św. Jakuba.
W historii formowania się kanonu Nowego Testamentu na terenie zachodniej
Europy, szczególne miejsce zajmuje tzw. Dekret Pseudo-Galezego, ułożony w VI wieku w Galii. Znajduje się w nim fragment, który uznaje się za dzieło Damazego
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Opinia Lutra oparta jest na przekonaniu, że nie zawiera on nauki ludzkiej
i że Autor Listu „z surowością głosi Boże prawo”.
Wittenberski Reformator ma jednak zastrzeżenia do Listu św. Jakuba.
Pierwsze zastrzeżenie dotyczy Jakubowego poglądu na wartość uczynków.
Luter pisze: „Wbrew św. Pawłowi i całemu pozostałemu Pismu, nadaje
wprost uczynkom moc usprawiedliwienia i mówi, że Abraham został
usprawiedliwiony ze swoich uczynków, gdyż złożył w ofierze swojego syna. Jednak św. Paweł w Rz 4,2-3 uczy przeciw niemu, że Abraham stał się
sprawiedliwy bez uczynków, jedynie przez swoją wiarę, zanim złożył
w ofierze swojego syna, i dowodzi tego za pomocą 1 Mojż [Rdz] 15,6. Chociaż można by temu listowi dopomóc i znaleźć dla takiej sprawiedliwości
z uczynków jakieś objaśnienie, nie można go jednak obronić w tym, że tekst
z l Mojż 15 (który mówi jedynie o wierze Abrahama, a nie o jego uczynkach,
jak go przytacza św. Paweł w Rz 4,3) przenosi on na uczynki. Wada ta dowodzi, że nie jest to list apostoła” 1.
Według Lutra, poważną wadą Listu św. Jakuba jest brak w liście chrystologii. Luter pisze, że Jakub „chce nauczać chrześcijan, a w tak długiej nauce
nie wspomina ani razu cierpienia, zmartwychwstania, Ducha Chrystusowego. Wymienia Chrystusa kilka razy, lecz nic o Nim nie uczy, mówi tylko
ogólnie o wierze w Boga”2.
Porównanie Listu św. Jakuba z pozostałymi pismami Nowego Testamentu, wypada na niekorzyść interesującego nas Listu. Brak chrystologii – zda-

(†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 – 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, Apostoła” (Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych
wypowiedzi Kościoła, 1988, s. 107).
M. LUTER, Przedmowa do ksiąg biblijnych, s. 98. Innego zdania był M. Luter przed
rokiem 1519.
1

2

Tamże, s. 98n.
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je się według Lutra – być defektem dyskwalifikującym List jako pisma apostolskiego. „A przecież urząd prawdziwego apostoła polega na tym, że
głosi on kazanie o cierpieniu, zmartwychwstaniu i urzędzie Chrystusa
i kładzie podstawy takiej wiary, jak mówi też sam Chrystus: «Będziecie
o Mnie składali świadectwo» (J 15,27). I wszystkie porządne święte księgi
mają wspólne to, że wszystkie razem zwiastują i głoszą Chrystusa. Jest to
też prawdziwy kamień probierczy do badania wszystkich ksiąg, gdy się
widzi, czy głoszą one Chrystusa, czy nie, ponieważ całe Pismo ukazuje
Chrystusa (Rz 3,21), a św. Paweł nie chce znać niczego, jak tylko Chrystusa
(1 Kor 2,2)”1.
I tu następuje fundamentalne zdanie, które często przytaczane jest
w dyskusji na temat apostolskości głoszonej przez Kościół nauki: „To, co
Chrystusa nie naucza, nie jest apostolskie, nawet gdyby nauczał tego św.
Piotr albo św. Paweł. Natomiast to, co Chrystusa zwiastuje, jest apostolskie, nawet gdyby zwiastował to Judasz, Annasz, Piłat i Herod”2. Chrystus jest centrum Pisma i Chrystus jest kamieniem probierczym wszystkich
ksiąg biblijnych, to znaczy, że jest zasadą hermeneutyczną. Co Chrystusa
nie naucza, nie jest apostolskie. I właśnie dlatego, wittenberski Reformator
pisze: „Dlatego nie chcę go [ List św. Jakuba] mieć w swojej Biblii wśród
właściwych głównych ksiąg, nie chcę jednak przez to nikomu bronić traktować go i cenić tak, jak ma ochotę, ponieważ jest w nim poza tym wiele
dobrych wypowiedzi. Jeden świadek to nie jest żaden świadek w ziemskich
sprawach; jak ma więc tylko ten jeden, sam, mieć znaczenie wobec Pawła
i całego pozostałego Pisma?”3
Z powyższych słów nie wynika, że Marcin Luter wyrzucił List św. Jakuba
poza obręb kanonu Nowego Testamentu, jak sądzi niesłusznie wielu. Nie
chce go jednak mieć wśród głównych nowotestamentowych pism, do których zalicza cztery ewangelie, listy św. Pawła oraz 1. List św. Piotra i 1. List
św. Jana. Do usunięcia Listu św. Jakuba z kanonu Nowego Testamentu, Luter
nie czuł się ani powołany ani też uprawniony. Czymś innym jest określanie
granic kanonu, a czymś innym uprawianie krytyki pism kanonu, mając
w ręku probierczy kamień, którym jest Chrystus. Luter umieścił więc List
św. Jakuba w swojej Niemieckiej Biblii wraz z Listem do Hebrajczyków i Obja-

1

Tamże.

2

Tamże.

3

Tamże.

1. List św. Jakuba, jego wyjątkowość w kanonie Nowego Testamentu

53

wieniem św. Jana na samym końcu kanonu Nowego Testamentu. Uczynił to
głównie ze względu na brak w nich klarownej nauki o usprawiedliwieniu1.

1.2. Podsumowanie
Powyższe uwagi na temat Listu św. Jakuba pozwalają sformułować
stwierdzenie, że List ten zawsze był przedmiotem kontrowersji i budził zrozumiałe emocje.
List św. Jakuba różni się pod wieloma względami od pozostałej nowotestamentowej literatury. Zawiera treści, które wskazują na jego odrębność.
Ponadto klimat Listu św. Jakuba odbiega od występującej w listach apostoła
Pawła – jak zobaczymy to nieco dalej – żarliwości wiary i sformułowań
o doniosłym znaczeniu teologicznym. W Liście św. Jakuba mamy do czynienia raczej z napomnieniami i pouczeniami, dotyczącymi życia chrześcijańskiego w Kościołach, których członkowie wywodzili się z żydostwa, akceptującego jednak pewne formy kultury hellenistycznej.
List św. Jakuba reprezentuje tradycję, która wykształtowała się w I wieku
po Chrystusie w Kościołach na terenie Palestyny i Syrii. Na terenach tych
też nie była jednolita, wszak wspólnota jerozolimska żyła własnymi ideami,
a także wspólnota wiary w Chrystusa w Antiochii różniła się od Kościołów,
do których Jakub skierował swój List. Chociaż pod wieloma względami
różni się ona od tradycji Kościołów założonych przez apostoła Pawła,
a przede wszystkim różni się teologicznie od myśli Wielkiego Apostoła narodów, to jednak nie należy znaczenia żadnej z tych tradycji ani pomniejszać, ani powiększać. Tradycje teologiczne Nowego Testamentu są bogate,
różnorodne i świadczą o tym, że na różny sposób można przeżywać społeczność z wywyższonym Chrystusem.
List św. Jakuba należy odczytywać tak, jak chce być on odczytany i tak
zinterpretować, aby można w nim było znaleźć odpowiedzi na niektóre
pytania stawiane przez współczesnych wyznawców Jezusa Chrystusa.

Zob. także na temat stosunku Lutra do Listu św. Jakuba: W. BARCLAY, List św. Jakuba, s. 8nn.
1
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Ze względu na temat tej pracy należy przede wszystkim odpowiedzieć na
pytanie o treść terminu: doskonałe prawo wolności (no,moj te,leioj th/j evleuqeri,aj).
Termin ten występuje jedynie w Liście św. Jakuba i to dwukrotnie1.
W całym Nowym Testamencie wielokrotnie występują terminy: prawo
(no,moj) oraz wolność (evleuqeri,a). W pewnym sensie są to kluczowe terminy
w nowotestamentowej myśli, zwiastowaniu i świadectwie. Treść ich jest
jednoznaczna, co nie znaczy, że w poszczególnych tradycjach nie mają one
specyficznego dla tych tradycji zabarwienia.
Pytając o znaczenie terminu: no,moj th/j evleuqeri,aj, najpierw należy zacytować miejsca, w których on występuje:
„Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do
człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu; bo
przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał
w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu” (Jk 1,
23-25).
„Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie
zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak
mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Nad
tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem” (Jk 2,10-13).
Łatwo zauważyć, że w powyższych cytatach nie znajdujemy definicji
terminu prawo wolności. Także nie znajdujemy w nich żadnych wskazań,
które mogą nam dopomóc w zdefiniowaniu treści interesującego nas pojęcia. Odbiorcy Listu doskonale wiedzieli, co to jest prawo wolności. Wielokrotnie słowa: prawo wolności musiało padać z usta Autora Listu. Zostało
ono wyjaśnione słuchaczom i nie zachodziła potrzeba wyjaśnienia adresatom Listu sensu terminu prawo wolności. W zgoła innej sytuacji znajdują się
współcześni czytelnicy Listu św. Jakuba. Pytanie o treść terminu prawo wolności jest w pełni uzasadnione.

Termin prawo wolności nie ma odpowiednika w judaizmie, a jest zapewne typowym terminem używanym w Kościołach Jakubowach. Zob. L. GOPPELT, Theologie
des Neuen Testaments, 2, s. 535.

1
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Wyjaśnienia terminu prawo wolności należy dokonać na znacznie szerszym tle, aniżeli na tle samego Listu św. Jakuba. Należy postawić pytanie
o znaczenie słów no,moj oraz evleuqeri,a w różnych nowotestamentowych tradycjach.

2.1. Prawo
2.1.1. Prawo w rozumieniu Starego Testamentu
Hebrajskim ekwiwalentem słowa prawo (no,moj) jest słowo tora (hr`oT).
Występuje on na kartach ksiąg Starego Przymierza około 220 razy1. Izraelici
byli przekonani, że prawo, które z polecenia Boskiego powinni przestrzegać, jest prawem danym od Boga Jahwe2. Przekonany był o tym starożytny
Izrael przez wszystkie wieki swojego istnienia. Prawo jest Boskie, ale dotyczy ludzi, ich postępowania, relacji międzyludzkich oraz relacji między nimi a Bogiem.
Izrael chlubił się tym, że z ręki Boga otrzymał prawo i że to, co go wyróżnia pośród wszystkich narodów, to właśnie prawo, które jest doskonałe,
bo od Boga pochodzi i przez przestrzeganie prawa pobożny Izraelita miał
dostęp do Boga. Na cześć prawa pisano poematy. Psalmista o prawie wyraża się następująco:
„Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę,
Świadectwo Pana jest wierne,
Uczy prostaczka mądrości.
Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce,
Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.
Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze,
Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe.
Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze,
I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy.
Również twój sługa oświecił się nimi,
Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą” (Ps 19,8-12).
Jeśli dodać do tego jeszcze psalm 119, to obraz staje się jeszcze bardziej
jasny. W wypadku psalmu 119. mamy do czynienia z rozwiniętą teologią
prawa i pochwałą życia zgodnego z wolą Boga, wyrażoną w prawie:

1

G. LIEDKE, C. PETERSEN, hr`oT, THAT II, k. 1032.

2

Th. C. VRIEZEN, Theologie des Alten Testament in Grundzügen, s. 272.
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„Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie,
Którzy postępują według zakonu Pana!
Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień jego,
Szukają go z całego serca…” (Ps 119,1-2).
Dzięki działaniu Boga, powstała zbawcza rzeczywistość, która dla Izraela była łaską od Boga. Dopiero wtedy wydane zostały prawa dla ochrony
tej istniejącej już rzeczywistości.
Do zaistnienia zbawczej rzeczywistości Izraela wcale nie był konieczny
aktywny wkład człowieka w formie przestrzegania tych praw. Powstała
ona przed nadaniem prawa, a prawo zostało nadane ludowi izraelskiemu
dla ochrony tej rzeczywistości. Zgodnie z izraelskim rozumieniem prawa,
miało ono na celu zapewnić Izraelowi pozostanie na zawsze w porządku
zbawczej łaski. Wierność prawu oznaczało trwanie w okazanej łasce i w darowanym życiu. Dlatego typowymi prawami Izraela są te, które bezpośrednio lub pośrednio zabezpieczają roszczenia Jahwe do bycia Bogiem Izraela.
Zasadniczym zakazem jest bowiem zakaz oddawania czci innym bogom,
a w kazuistycznym uszczegółowianiu, mogą pojawić się nawet takie prawa,
jak zakaz składania ofiar ze świń i ich spożywania, ponieważ te szczegółowe prawa odgradzają Izrael od określonych obyczajów kultycznych ludności Kanaanu1.
Prawo jest więc genetycznie związane z kultem Boga Jahwe. To genetyczne powiązanie wraz z przekonaniem, że Jahwe jest Bogiem Izraela,
a Izrael ludem Jahwe, nie uległo zmianie w późniejszych dziejach narodu
izraelskiego. W regularnie odnawianym przymierzu, Izrael był ciągle na
nowo umieszczany w sferze zbawczej rzeczywistości i ciągle na nowo
oznajmiano mu żądania Boga. Deuteronomista przypomina słowa Boże:
„Nie z ojcami waszymi zawarł Jahwe to przymierze, lecz z nami, z nami, którzyśmy
tu wszyscy dziś przy życiu” (Pwt 5,3n), oraz „Nie tylko z wami zawieram to
przymierze, obwarowane przysięgą, … oraz z tym, którego nie ma tu dziś z nami”
(Pwt 29,13.14b).
Prawo zostało nadane dla dobra człowieka:
„Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Jahwe, twój Bóg! Tylko, abyś okazywał cześć Jahwe, swemu Bogu, abyś chodził tylko jego drogami, abyś go
miłował i służył Jahwe, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy, abyś przestrzegał przykazań Jahwe i jego ustaw, które Ja ci dziś nadaję dla twego dobra” (Pwt 10,12.13).

1

N. LOHFINK, Pieśń chwały, s. 106.
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Autor 5. Księgi Mojżeszowej obiecuje posłusznemu w wierze, przestrzegającemu Bożych nakazów długie życie (Pwt 5,16; 6,2; 11,9.21 i in.), pokój
(Pwt 12,9n.15; 25,19), bogactwa i kres wszelkich chorób (Pwt 7,13nn). Czy
dobra te, powinny być traktowane jako już darowane, jako dobra ziemskie?
Stary Testament myśli o zbawieniu głównie jako o dobrym, szczęśliwym
życiu1. Prorok czasów końca niewoli babilońskiej wieszczył: „I już nie będzie
się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą”
(Iz 60,18). Ale w miarę rozwoju objawienia Bożego, o zbawieniu myślano
także jako o darze, który jest przygotowany dla człowieka w przyszłości,
kiedy nadejdzie kres wszystkiego. „Zbawienie Izraela w Panu, zbawienie wieczne, nie będziecie zawstydzeni ani nie doznacie hańby na wieki wieków”
(Iz 45,17).

2.1.2 Prawo w judaizmie
Począwszy od niewoli babilońskiej, głównie od podbojów Aleksandra
Wielkiego (356–323 przed Chr.), prawo pełniło rolę integrującą wszystkich
Żydów. Bez prawa i wierności jego przepisom wyznawcy judaizmu, rozproszeni po całym ówczesnym cywilizowanym świecie, utraciliby swoją
tożsamość i mogłoby dojść do ich integracji z ludnością, wśród której żyli.
Prawo w judaizmie uchodziło za zbawienny dar Boży, za wyraz Jego
pełnego miłości zwrócenia się Boga ku potomkom Abrahama. Rabini żydowscy uczyli, że dzięki przymierzu i prawu Izrael wyróżnia się wśród
wszystkich narodów świata. O ile Bóg przez łaskawe przymierze związał
się z Izraelem, a Izrael z Bogiem, tworzy jedyną w swoim rodzaju społeczność, to Bóg w prawie podarował swojemu ludowi wzór postępowania
i życia. Prawo objawia Boży porządek zbawienia, sprawia, że życie ma sens.
Z niego można poznać nawet sens świata i stworzenia. Porządek świata
i prawo są tym samym (Syr 24,1-22)2. Dlatego objawione przez Boga prawo
obowiązuje wszystkich ludzi i wszystkie narody, nawet te, które mają o nim
mgliste przeczucie3. Izrael ma przewagę nad narodami świata. On zna pra-

1

H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, s. 321nn.

2

M. HENGEL, Judentum und Hellenismus, s. 316.

3

Zob. Rz 1,10; 2,14.15.
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wo i je przestrzega. Prawo jest mądrością, nauką dla ludu Bożego i ozdobą
Izraela1.
Prawo w judaizmie było przedmiotem spekulacji. W czasach Jezusa
rozwijała się teologia prawa. Wcześniejsza od niej tradycja mądrościowa,
głównie ontologia Mądrości, która była przed wiekami u Boga, została zaadaptowana przez uczonych w prawie. Według nich, prawo powstało
przed stworzeniem świata. Bytowało u Boga i w rękach Najwyższego, było
narzędziem stworzenia wszystkiego, co istnieje. Prawo uobecniało Świętego
Izraelskiego2. Ono też jest wieczne, niezniszczalne i nie wolno w nim czegokolwiek zmienić3. Teologią prawa zajmowano się zarówno na terenie Palestyny, a więc ojczystego kraju Jezusa, jak i w diasporze4.
Szczególne miejsce prawa w życiu pobożnego Żyda ugruntowywało
nabożeństwo synagogalne, nauczanie uczonych w Piśmie oraz w dużym
stopniu literatura apokaliptyczna. Wypełnianie prawa było dla Żydów
w czasach Jezusa i apostolskich konsekwencją ich stosunku do Boga, opartego przede wszystkim na wierności i posłuszeństwie Najwyższemu. Wiara,
jako posłuszeństwo prawu Pańskiemu, była uświęceniem dnia powszedniego, kto bowiem wypełnia przepisy prawa, ten ma społeczność z Bogiem i uświęca swoje życie. Kto łamie przepisy prawa, ten sprzeniewierza
się Bogu i godzien jest pogardy.
W czasach poprzedzających przyjście Jezusa, jak i w pierwszych wiekach
po Chr., wokół prawa Mojżesza narosło wiele przepisów natury rytualnej,
będących wynikiem spekulacji uczonych w Piśmie nad nakazami prawa
Starego Testamentu. Dzięki kazuistyce, uprawianej przez uczonych w Piśmie, powstała tzw. Tora ustna, nakładająca na pobożnego Żyda ciężar nie
do uniesienia5. Była ona traktowana na równi z prawem Mojżesza. Prawo
i przepisy rytualne starszych traktowano jako jedność, i przekroczenie jakiegokolwiek przepisu rytualnego uważano za naruszenie całego prawa.

STRACK H. L., BILLERBECK P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmut und Midrasch, III, s. 126-129.

1

2

F. MUßNER, Traktat o Żydach, s. 47.

3

Contra Apionem, 2,277; Vita Mosis 2,51.

Przykładem jest Filon z Aleksandrii. Zob. J. LEIPOLDT, W. GRUNDMANN (red.),
Umwelt des Urchristentums, I, s. 326nn.
4

W II wieku po Chr. ustna Tora składała się z 613 przykazań, w tym 248 nakazów
i 365 zakazów.
5
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Przepisy natury etycznej ustąpiły miejsca nakazom i zakazom rytualnym. Np. na sześćdziesiąt trzy traktaty Miszny, tylko jeden został poświęcony zagadnieniom moralnym. Zajmowano się głównie przepisami dotyczącymi czystości rytualnej, zapominając przy tym o wezwaniu proroków
Starego Testamentu do życia etycznego. Na tym tle w pełni zrozumiała jest
polemika Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie na temat czystości
rytualnej (por. Mt 23,25.27).

2.1.3. Stosunek Jezusa do prawa
Jezus z Nazaretu uchodził za osobę szanującą religijne tradycje judaizmu, przynajmniej do pewnego czasu, skoro pozwolono Mu i to zapewne
nie jeden raz, pełnić funkcję lektora w synagodze (Łk 4,16). Znał przepisy
prawa i ustną tradycję wyrosłą wokół prawa Mojżeszowego, dotyczącą
między innymi zachowania czystości rytualnej. Ewangelie świadczą, że
Jezus odnosił się z szacunkiem do przepisów prawa i starał się je wypełniać.
Ale ewangelie zgodnie świadczą, że uzdrawiał także w sabat (np. Mk 3,1-6;
Łk 13,10-17; 14,1-6), zezwalał swoim uczniom jeść niemytymi rękami (Mk
7,1-5) i pozwalał się dotykać jawnogrzesznicy (Łk 7,39). Jaki więc właściwie
był stosunek Jezusa do prawa oraz instytucji usankcjonowanych przez księgi Starego Testamentu?
Pierwsza ewangelia w kanonie Nowego Testamentu, Ewangelia według
św. Mateusza, przeznaczona dla Kościołów judeochrześcijańskich, zawiera
szereg wątków, które pozwalają nam wysnuć wnioski w omawianej kwestii. Ewangelista Mateusz zanotował logia Nauczyciela z Nazaretu, w których bezpośrednio jest mowa o stosunku Jezusa do przepisów prawa (Mt 5,
17-20). Wynika z nich, że Jezus był pozytywnie ustosunkowany do prawa,
w ogóle do Starego Testamentu.
Pod uwagę przede wszystkim należy wziąć słowa Jezusa, które Mateusz
przekazał nam w tzw. Kazaniu na górze: „Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna
kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym
będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie
nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Mt 5,17-20). Łukasz nie zna tych
logiów i nawet im podobnych nie spotkamy w jego wersji Kazania na górze
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Jezusa, a więc w tzw. Kazaniu na równinie (por. Łk 6,17nn). Zaledwie echo
tych słów można usłyszeć w logionie: „Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu”. Jednak Łukasz dość sztucznie i nieporadnie wmontował go do mowy Jezusa skierowanej do faryzeuszów (Łk
16,14-18), chociaż uznaje się, że w porównaniu do Mk 13,30n oraz Mt 24,341,
logion ten posiada najbardziej pierwotne brzmienie. Zresztą cała perykopa
o polemice Jezusa z faryzeuszami jest dość luźnym zlepkiem wypowiedzi
Jezusa, mających różne Sitz im Leben. Jednakże z powyższego wynika, że
w tradycji ewangelicznej funkcjonowały pewne logia, w których Jezus ustosunkował się do Starego Testamentu, lecz wiele z nich poszło w zapomnienie.
Logion z Mt 5,17 wykazuje wyraźne pokrewieństwo z najstarszą warstwą tradycji ewangelicznej. Jezus powiedział: „Nie mniemajcie, że przyszedłem (h=lqon) rozwiązać zakon”. Słowo h=lqon należy wiązać z żywą dyskusją,
toczącą się już w czasach ziemskiego życia Jezusa oraz z pytaniem: Czy jest
On tym, który miał przyjść, czy też należy czekać na kogoś innego (por. Mt
11,3; por. Łk 7,19). Termin „ten, który miał przyjść” (evrco,menoς)2 posiada swoją
historię i zakotwiczenie w judaizmie. Pytanie zaś: „Czy Ty jesteś tym, który
ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego?”, jak zresztą cała perykopa o Janie
Chrzcicielu przebywającym w więzieniu i jego uczniach posłanych do Jezusa (Mt 11,2-6; Łk 7,18-35)3 zostały zaczerpnięte przez Mateusza i Łukasza ze
źródła Q.
Dla naszego pytania o stosunek Jezusa do Starego Testamentu dwa słowa z Mt 5,17 posiadają szczególne znaczenie, a mianowicie katalu/sai (aor.
inf. od katalu,w znieść, obalić, zniszczyć, rozwiązać) oraz plhrw/sai (aor. inf.
od pluro,w), które mieści w sobie różne treści. Uczeni w Piśmie zarzucili Jezusowi lekceważenie przepisów prawa Bożego. Jezus mówiąc: „Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon”, odpowiadał na zarzut stróżów prawowierności w Izraelu. Mamy tu prawdopodobnie do czynienia z autentycznym słowem Jezusa, chociaż obecny jego kontekst jest nieautentyczny.
Owego Sitz im Leben należy upatrywać w sporze faryzeuszów i uczonych
w Piśmie z Jezusem o charakter Jego działalności. Ewangelista Mateusz
wydobył logion Jezusa o wypełnieniu przez Niego Prawa i Proroków z jego
H. HÜBNER (Das Gesetz in der synoptischen Tradition) dostrzega w tych tekstach
wypowiedzi formalnie paralelne do Mt 5,17 oraz Łk 16,16.
1

2

O. CULLMANN, Die Christologie des Neuen Testaments, s. 24n.

3

A. SCHLATTER, Johannes der Täufer, s. 67n.
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pierwotnego kontekstu, połączył z dwoma innymi, budując z nich wstęp do
słynnych antytez (Mt 5,21-26; 27-32; 33-37; 38-42; 43-48), skierowanych według pierwszego ewangelisty nie do uczonych w Piśmie i faryzeuszów, lecz
do uczniów, jak to wynika ze słów kończących wypowiedzi Jezusa na temat
Jego stosunku do Starego Testamentu (por. Mt 5.20)1.
Jezus nie burzył Prawa i Proroków2, a więc Starego Testamentu i jego
instytucji. Prawo nadał bowiem sam Pan Bóg, który przemawiał także przez
proroków. Posłannictwo Jezusa zostało niewłaściwie odczytane przez uczonych w Piśmie. Jezus przyszedł wypełnić Stary Testament. Co to znaczy, że
Jezus przyszedł wypełnić Prawo i Proroków? Słowo pluro,w ma różne znaczenie3. Może ono znaczyć: uzupełniać, dopełniać. Jezus więc przyszedł,
aby uzupełnić prawo. Prawo według Jezusa byłoby wtedy czymś niedoskonałym, wymagającym uzupełnienia. Badania wykazują, że nadane przez
Mojżesza prawo, w ciągu dziejów Izraela było nieustannie na nowo interpretowane i uzupełniane. Tłumaczenie dopełnić jest więc do przyjęcia. Tłumaczenie to jest także możliwe dlatego, że uwydatnia pewne roszczenie
Jezusa i to nie jedyne, nie pierwsze i nie ostatnie, wywołujące oburzenie
wśród stróżów prawowierności w judaizmie. Pierwszego znaczenia nie
wykluczają dwa pozostałe logiony z Mt 5,18.19. Termin plhrw/sai może być
przełożony również przez słowo: wypełnić. W tym przypadku w Jezusie
miałoby się więc spełnić to wszystko, co zapowiadał Stary Testament. Jezus
przyszedł więc, aby niezmiennej woli Boga, zawartej w Prawie i Prorokach,
nadać pełną wartość przez wydobycie z przykazań pierwotnej i właściwej
woli Bożej. Pewna część egzegetów skłonna jest jednak zacieśnić znaczenie
słowa plhrw/sai do sprowadzenia wszystkich przykazań do jednego, do
przykazania miłości Boga i bliźniego.
Czy pierwsza interpretacja wyklucza drugą i odwrotnie? Jeśli w Jezusie
została wypełniona wola Boga, to Jezus przez swoje przyjście dopełnił Prawo i Proroków. Nie zachodzi więc potrzeba eliminowania jednej z dwóch

Logion: „Nie mniemajcie, żem przyszedł rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem
rozwiązać, lecz wypełnić” może być Mateuszową adaptacją słów Jezusa, wypowiedzianych w czasie jednej z wielu debat Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie
na temat przestrzegania przepisów prawa w kontekście kompetencji Jezusa (por.
Mk 2,6-8; 12,38-42 = Mk 8,11.12 = Łk 11,29-32).
1

2

Prawo i Prorocy = Pismo.

Pełną listę znaczenia słowa pluro,w podaje J. ŁACH, Błogosławiony, który przychodzi
w imię Pańskie, s. 99.
3
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interpretacji. Ponadto taka interpretacja nie pozostaje w jawnej sprzeczności
ze słowami Jezusa, które przekazał Łukasz: „Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem
wdziera. Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu” (Łk 16,16.17). Prawu i Prorokom w logionie o gwałtownikach przeciwstawione jest Królestwo Boże. Wraz z nastaniem panowania Bożego
doszło do kresu panowanie prawa1. Jezus jako zwiastun Królestwa i jako
Ten, w którym urzeczywistnia się panowanie Boga, i w którym dana jest
nowa droga zbawienia2, jest więc dopełnieniem Prawa i Proroków3.
Logia zawarte w Mt 5,18.19 uważa się powszechnie za ipsissima verba
Jesu, a to głównie ze względu na typowy dla Jezusa zwrot avmh,n ga,r le,gw
u`mi/n, wprowadzający szczególnie ważne i istotne pouczenie, a także ze
względu na ich hebrajskie tło. Uczeni żydowscy liczyli słowa w pismach
Starego Testamentu i dbali o to, by żadne słowo nie zostało pominięte przy
przepisywaniu zwojów Tory lub Proroków. Jota, to hebrajskie „jod”, najmniejsza samogłoska; kreska zaś to znak służący do rozróżnienia podobnych spółgłosek4. Prawo i Prorocy jako słowo Boga są niewzruszone. Ktokolwiek zmieni lub zniesie jedno przykazanie, nawet to najmniejsze, będzie
najmniejszym w Królestwie Bożym.
Dziwi tak bardzo konserwatywny stosunek Jezusa do Starego Testamentu. Ze względu na wrogość uczonych w Piśmie do Jezusa z powodu Jego
krytycznego stosunku do nauki starszych, często logia z Mt 5,17-20, zawierające zbyt ortodoksyjną naukę urzędowego judaizmu, uważane są za produkt Kościoła Mateuszowego. Jednakże, po pierwsze: Mateusz przepisuje
bez łagodzącego komentarza materiał z Ewangelii św. Marka, zawierający
relacje konfliktu Jezusa z faryzeuszami i zakonoznawcami. Dlaczego więc
Mateusz nie dostrzegł napięcia pomiędzy poglądem swojego Kościoła
a tkwiącym w tradycji ewangelicznej przekonaniem, że poglądy Jezusa na
temat Starego Testamentu były ostro atakowane przez uczonych w Piśmie?
A może chciał być wierny prawdzie historycznej? Po drugie: Zachowanie

1

GNILKA J., Jezus z Nazaretu, s. 252.

2

SCHÜRMANN H., Gottes Rech – Jesu Geschick, s. 31nn.

Ewangelia apostoła Pawła o wolności w Chrystusie nie jest więc zaprzeczeniem
ewangelicznego przekazu na temat stosunku Jezusa do Starego Testamentu i prawa, lecz jego konsekwentnym rozwinięciem.
3

4

GAECHTER P., Das Matthäus Evangelium, s. 165.
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Jezusa, Jego przywiązanie do zdrowej pobożności judaizmu dostatecznie
tłumaczą słowa: „Zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia,
ani jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie”. Po
trzecie: Jezus nigdy nie podważał autorytetu przykazań Bożych i wyrażonej
w nich woli Najwyższego, ale krytykował zdecydowanie legalizm uczonych w Piśmie oraz był krytycznie ustosunkowany do przepisów narosłych
wokół pisanej Tory. I po czwarte: Jak już zostało powiedziane, ewangelista
Łukasz znał logion, który można uznać za paralelny do Mt 5,18. W tradycji
funkcjonowały więc wypowiedzi Jezusa o Jego stosunku do Starego Testamentu i ewangelista Mateusz nie musiał tworzyć nowej tradycji.
Przyjąć należy, że interesujące nas logia Jezusa zostały przez ewangelistę
Mateusza poddane niewielkiej obróbce redakcyjnej, jednakże ogólna ich
wymowa jest czytelna i zawiera naukę Jezusa. A więc Stary Testament ma
moc obowiązującą. Nikt też nie jest upoważniony do jakiejkolwiek zmiany
tekstu Prawa i Proroków. Jezus zaś przyszedł, aby wypełnić to, co jest zawarte w księgach Starego Przymierza, ukazać wolę Bożą w jej prawdziwym
sensie. Wypełnienie Prawa i Proroków jest dziełem historiozbawczym.
Z powyższych uwag na temat stosunku Jezusa do prawa wynika, że
w relacjach ewangelistów, głównie relacji ewangelisty Mateusza, termin
prawo oznacza przede wszystkim żydowską Torę, jako część Starego Testamentu, a tym samym i Boże prawo, regulujące życie pobożnych Izraelitów.
Jezus jednak krytycznie odnosił się do narosłych wokół Mojżeszowego
prawa przepisów, które miały jedynie chronić czystość rytualną i stać na
straży kultu.

2.2.4. Prawo w rozumieniu apostoła Pawła
Zanim przejdziemy do przedstawienia poglądu apostoła Pawła na temat
prawa, należy wyjaśnić jaka treść zawarta jest w terminie prawo u Wielkiego
Apostoła. Paweł używał greckiego słowa no,moj, którego treść nie jest jednoznaczna.
Najczęściej słowo no,moj w listach Pawłowych jest ekwiwalentem hebrajskiego słowa tora, które nie obejmuje całego zakresu znaczeniowego
słowa tora1. Pierwotnie znaczyło ono pouczenie. W świecie myśli greckiej
i hebrajskiej te dwa pojęcia znacznie się od siebie różniły. No,moj był w pierw-

Już tłumacze LXX słowo hr`oT oddali przez powszechnie używany w grece hellenistycznej termin no,moj.
1
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szym rzędzie wielkością abstrakcyjną, a mianowicie mocą porządkującą
i panującą w kosmosie, której istnienie było dla ludzi oczywiste dzięki sensownej strukturze tego, co istnieje. Prawo gwarantowało sensowność ludzkiego istnienia. W judaizmie natomiast przy pomocy terminu tora określano
Pięcioksiąg Mojżesza oraz Boże prawo i narosłe wokół niego prawo podawane
w formie ustnej. Prawo (no,moj) jest więc zbiorem nakazów i zakazów Bożych,
a więc wyrazem woli Bożej. Użyte w tym sensie, jest terminem teologicznym.
Słowo no,moj w Corpus Paulinum może też oznaczać Pięcioksiąg. W połączeniu ze słowem oi` profh/tai oznacza święte Pisma judaizmu (np. Rz 3,19a.21;
1 Kor 14,21).
Słowo no,moj może też przyjąć ogólno-hellenistyczne znaczenie abstrakcyjnej normy lub pewnego rodzaju prawości (np. Rz 3,27; Ga 6,2).
Apostoł Paweł używa w swoich listach także terminu evntolh, (przykazanie). Pojawia się on w liczbie mnogiej (np. 1 Kor 7,19) lub w sformułowaniach uogólniających (np. Rz 7,8; 13,9).
Pawłowe rozumienie prawa wywodzi się z poniewolnego judaizmu,
przede wszystkim z kręgów faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Pobożny
Żyd dostrzegał w pojedynczych pouczeniach, nakazach i zakazach zawsze
wyraz całej tory. Dlatego dla apostoła Pawła prawo jest konkretną wielkością, czasami nawet nazwą własną działającego podmiotu jakim jest tora.
Wiadomo, że zanim apostoł Paweł został wyznawcą Chrystusa, podzielał poglądy judaizmu, z którego chrześcijaństwo się wyłoniło. Dotyczy to
także poglądów na temat prawa. Paweł po przeżyciach pod Damaszkiem
stał w ostrej opozycji wobec poglądów Żydów na temat prawa.
Prawo, które wcześniej było dla Pawła po prostu zbawczym darem Boga
dla Izraela, ukazało mu się jako moc przynosząca jedynie potępienie z powodu słabości i grzeszności człowieka, ujawnionej z całą ostrością w śmierci
Chrystusa na krzyżu. Konsekwencją tego, była radykalna zmiana myślenia
na temat prawa i jego zbawczego znaczenia, opisana w słowach:
„Wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie
mając własnej sprawiedliwości, opartej na Zakonie, lecz tę, która wywodzi się
z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary” (Flp
3,8n).
Po chrystofanii pod Damaszkiem, Paweł nie odrzucił w całości judaistycznych poglądów na temat prawa. Pozostało ono dla Pawła objawioną
wolą Bożą. Miało służyć zachowaniu i umocnieniu zbawiennej z Nim spo-
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łeczności. Jednakże według apostoła Pawła prawo nie osiągnęło celu wyznaczonego przez Boga.
Problematyka związana ze znaczeniem prawa, towarzyszyła Pawłowi
poprzez cały okres jego misyjnej działalności, głownie w czasie soboru apostolskiego (Ga 2,1-10) i w licznych jego zmaganiach o ustanowienie wolnego
od obrzezania poganochrześcijaństwa, w czasie konfliktu z judeochrześcijanami, którzy uważali, że droga do chrześcijaństwa wiedzie poprzez judaizm. Domagali się od nawróconych na chrześcijaństwo obrzezania, przestrzegania sabatu oraz przepisów dotyczących spożywania pokarmów.
Właściwie groziło to odrzuceniem wolności ewangelii i przejściem chrześcijan w Galacji z powrotem do judaizmu (Ga 1,6-9). Problematyka prawa,
towarzyszyła także przygotowaniom do spotkania z Kościołem w Rzymie1.
Dlatego List do Galacjan oraz List do Rzymian zawierają liczne wypowiedzi
apostoła Pawła na temat prawa.
W Liście do Galacjan
List do Galacjan chronologicznie poprzedza List do Rzymian. W Ga 3,17-25
znajduje się pod pewnymi względami odmienny pogląd Pawła niż w Rz
7,7-25a.
„Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany czterysta trzydzieści lat później, tak żeby obietnica
była unicestwiona. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie
z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia
potomka, którego dotyczy obietnica; a został on dany przez aniołów do rąk
pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej! Gdyby
bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby
istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby
to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym,
którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci
i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc
zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali
usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika” (Ga 3,17-25).
Z łatwością można zauważyć, że o pozytywnej ocenie prawa nie da się
tu wiele powiedzieć. Na pierwszym planie stoi raczej krytyczne do niego

1

J. ROLOFF, Neue Testament, s. 155.
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nastawienie, niemalże – według niektórych egzegetów – jego dezawuacja1,
którą da się wyjaśnić sytuacją jaka zaistniała w Kościołach galackich. Ale
nie należy mieszać z sobą krytycznego nastawienia Pawła do prawa, z krytycznymi argumentami Apostoła wytoczonymi przeciwko tym, którzy w Galacji pragną chrześcijan uzależnić od prawa.
Rolę prawa do czasów Jezusa określa apostoł Paweł w słowach:
„Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary
zostali usprawiedliwieni” (Ga 3,24).
Prawo jest pedagogiem (paidagwgo,j) aż do Chrystusa. Określenie to wywołuje nieporozumienia. Paidagwgo,j był niewolnikiem, zazwyczaj starym,
nieprzydatnym w pracy, w domu lub na polu. Jego zadaniem było prowadzenie ucznia do szkoły, ochrona przed licznymi niebezpieczeństwami.
Paidagwgo,j ograniczał wolność ucznia i kontrolował jego postępowanie, aż
do czasu osiągnięcia pewnego wieku. Paidagwgo,j nie był nauczycielem. Nie
chodzi więc o to, że prawo jest cierpliwym i doświadczonym nauczycielem
prowadzącym ludzi do Chrystusa, lecz raczej, że prawo jest wychowawcą
w karności, i że więzi człowieka aż do przyjścia Chrystusa w grzechu,
w postępowaniu przeciwnym Bogu, gdyż każda próba człowieka wypełniania prawa, musi siłą rzeczy stać się dowodem jego grzechu oraz, że
uczy go rozpoznania grzechu w swoim życiu. Prawo było opiekunem dla
Izraela aż do czasu przyjścia Chrystusa, który sam był poddany prawu (Ga
4,4). Izrael był narażony na liczne niebezpieczeństwa, dlatego potrzebował
ochrony, którą zapewniało mu z woli Bożej prawo.
W Liście do Rzymian
Wypowiedzi o istocie i pochodzeniu prawa w Rz 7,7-25a, mogą uchodzić
za co najmniej apologię prawa. Być może, że zarzucano Pawłowi całkowicie
negatywny stosunek do prawa i odmawianie prawu jakiejkolwiek mocy
zbawczej. Lektura Listu do Galacjan daje podstawy do takiego wniosku. Być
może więc, że za Rz 7,7nn kryje się właśnie zamiar Apostoła, by obalić podejrzenie judeochrześcijańskich przeciwników. Paweł w interesującym nas
fragmencie powtarza pewne prawdy głoszone przez judaizm. W Rz 7,7-25a
Apostoł Narodów pisze, że prawo jest święte. Zawarte w nim przykazanie
także jest „święte i sprawiedliwe, i dobre”. Prawo jest duchowe, co oznacza, że
w nim manifestuje się Duch Boży, Jego stwórcza moc i Jego stwórcza wola.
Prawo jest prawem Bożym. Paweł odrzuca jednak pewne judaistyczne prze-
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konania. Oczywiście inaczej niż uczeni w Piśmie ocenia działanie prawa.
Służy ono nie zbawieniu, ale potępieniu. Jednak nie wynika to z jego istoty
ani pochodzenia, lecz wyłącznie z sytuacji człowieka, której ono dotyka.
„Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym,
gdyby zakon nie mówił: Nie pożądaj! Lecz grzech przez przykazanie otrzymał
bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest
martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie,
grzech ożył, a ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być
ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech otrzymawszy podnietę przez
przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Tak więc zakon jest święty
i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało
się dla mnie śmiercią? Przenigdy! To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech
przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Wiemy bowiem, że zakon
jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię; gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon
jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie.
Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem
zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak; albowiem nie czynię
dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to,
czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe; bo
według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym.
A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu,
który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego
ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!
Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu” (Rz 7,7-25).
Powyższy fragment odpowiada na zasadnicze pytanie, które musiało się
zrodzić w związku z Pawłowym twierdzeniem, że człowiek nie może być
usprawiedliwiony z uczynków prawa, lecz jedynie z łaski przez wiarę
w Chrystusa (Rz 3,28; 8,3; por. Ga 2,16). Brzmi ono: Jaka jest sytuacja człowieka pod prawem, a jaka jest w Chrystusie Jezusie?
Jeśli dokładnie przeczytamy i przeanalizujemy List do Rzymian to zauważymy, że „mowa oskarżycielska Pawła jest… zorientowana zasadniczo na
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uczynki”1. Począwszy od pierwszego rozdziału, apostoł Paweł starał się
wykazać, że zarówno poganie, jak i Żydzi nie są bez grzechu. Paweł w Rz 1,
18 – 3,20 szeroko przedstawia winę zarówno pogan, jak i Żydów, ponieważ
chce udowodnić, że nie wypełnili wymagań prawa i dlatego są pod gniewem Bożym, i podpadli pod surowy sąd. Powodem, że żaden człowiek nie
będzie usprawiedliwiony z uczynków prawa (Rz 3,20), jest wykazana przez
Pawła prawda o człowieku: wszyscy zgrzeszyli! Wynika to nie z istoty prawa i jego wymagań, lecz z istoty człowieka. Prawo domagające się uczynków, nie jest fałszywą drogą, która oddala od możliwości urzeczywistnienia
zbawienia, ani zawarte w nim wymagania jako takie nie są nieodpowiednie
dla człowieka. Ponieważ człowiek zawodzi wobec wymagań prawa, a tym
samym wobec danej przez Boga możliwości zbawiennego życia w społeczności z Nim, prawo staje się niemiłosiernym oskarżycielem, który odsłaniając rzeczywiste nieposłuszeństwo, ukazuje położenie człowieka wobec Boga. Alternatywą w Rz 1,18 – 3,20 nie jest sprawiedliwość z uczynków przeciwko łasce, lecz Boże żądanie posłuszeństwa w prawie przeciwko rzeczywistemu ludzkiemu nieposłuszeństwu, ponieważ w Rz 2,6-20 mówi on zarówno o sądzie według uczynków, jak i o możliwości uzyskania zbawienia
na podstawie dobrych czynów.
Apostoł Paweł był głęboko przekonany, że nikt nie jest w stanie sprostać
wymaganiom prawa. Jeśli ktoś przestępuje jedno przykazanie, wówczas
grzeszy przeciw całemu prawu.
Z powyższych uwag na temat prawa wyraźnie dostrzec można brak
w różnych tradycjach teologicznych Nowego Testamentu jednomyślności
w rozumieniu prawa. Jednakże pod terminem no,moj zawsze rozumie się
prawo, a więc nakazy i zakazy Boże, które bezwzględnie obowiązują człowieka. Zarówno Jezus, jak i apostoł Paweł czyni wyraźną różnicę między
prawem a zwiastowaniem królestwa Bożego, a więc między prawem a ewangelią, czy też – jak jest u apostoła Pawła – obietnicą. Co prawda Jezus nie
dostrzegał w prawie mocy, która zniewala człowieka, ale był głęboko przekonany, że Jego posłannictwem jest głoszenie Królestwa Bożego. Z Kazania
na górze wynika, że Jezus poszukiwał ducha prawa. Prawo też miało służyć
człowiekowi, a nie zniewalać go, bowiem sabat i przepisy dotyczące sabatu
miały służyć człowiekowi, a nie odwrotnie (zob. Mk 2,27.28; Łk 6,1nn).

U. WILCKENS, Zur Entwicklung des paulinischen Gesetzesverständnisses, NTS 28, 1982,
s. 154-190.
1
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Apostoł Paweł rozumiał prawo jako zniewolenie człowieka, zaś łaska Boża
i ewangelia to zniewolenie znosiła.

2.2. Prawo w Liście św. Jakuba
Czy termin no,moj w Liście św. Jakuba znaczy prawo, czy też znaczy coś
innego, lub coś więcej aniżeli prawo? Pytanie jest ważne i nie może być ono
potraktowane jako nieistotne dla odpowiedzi na pytanie o sens Jakubowego
terminu prawo wolności.
W. Schrage w swoim komentarzu do Listu św. Jakuba1 jest przekonany, że
św. Jakub nie rozróżniał między prawem a ewangelią. A więc dla Jakuba
słowo prawo oraz słowo ewangelia jest po prostu słowem prawdy, przez które wierzący zostali zrodzeni (Jk 1,18)2.
F. Gryglewicz uważa, że prawo wolności w Liście św. Jakuba, to nauka
Jezusa Chrystusa, pisze bowiem: „Prawo doskonałe (zob. w. 4), to [Prawo]
wolności jest tym samym, co poprzednio nazywał słowem prawdy (w. 18),
a co jest nauką Chrystusa Pana, głoszoną wiernym w czasie nabożeństw
i katechumenom w czasie katechezy. Św. Jakub nazwał naukę Chrystusa
Pana Prawem dlatego, że Chrystus Pan nie zniósł Prawa Mojżeszowego, ale
przyjął je, nadając mu tylko własną doskonałą interpretację; jak również
z tego względu, że wierni, do których pisał, do Prawa Mojżeszowego byli
przywiązani. Nauka Chrystusa Pana więc to prawo, w porównaniu jednak
z Prawem Mojżeszowym jest ono prawem doskonałym. Udoskonala przecież Prawo Mojżeszowe (Mt 5, 17)”3.
W jednym i drugim wypadku brak pełnego dowodu uzasadniającego.
Twierdzenia te raczej mają charakter intuicji. To prawda, że Jakub nie zna
terminu ewangelia, ale to nie oznacza, że pod terminem prawo wolności kryje się treść, którą zawiera słowo ewangelia. Nie można znaleźć w Liście św.
Jakuba takiej wypowiedzi, w której użyty został termin prawo lub przykazanie, a mowa jest w niej o radosnej wieści o zbawieniu. Także wątpliwe jest
stwierdzenie, że słowo prawo w interesującym nas Liście znaczy nauka Jezusa.
W Liście św. Jakuba po prostu prawo znaczy prawo, a przykazanie znaczy
przykazanie. Mając na uwadze wypowiedź F. Gryglewicza, można przy-

1

W. SCHRAGE, Die katholischen Briefe, NTD 10, s. 24.

Podobny pogląd reprezentuje J. Kozyra (List św. Jakuba (NKN NT, t.XVI, Częstochowa 2011) s. 1140
2

3

F. GRYGLEWICZ, Listy katolickie, PŚNT XI, 73.
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pomnieć słowa Jezusa, znane tradycji (szkole) Janowej, że Jezus dał swoim
uczniom nowe przykazanie, aby się wzajemnie miłowali, ale to przykazanie
nie jest identyczne z całokształtem nauki Jezusa, zwiastowaniem zbawienia,
które dane jest w Jezusie Chrystusie. Ale poglądy szkoły Janowej nie muszą
pokrywać się z poglądem św. Jakuba.
Można jednak postawić znak równości między słowem prawdy a doskonałym prawem wolności. Wynika to ze słów: „Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością szczepione w was Słowo, które może zbawić
dusze wasze. A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny
jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu; bo
przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz
wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu” (Jk 1,23-25). Można
jednak i nawet należy postawić pytanie: Czy św. Jakub używając terminów
słowo prawdy oraz doskonałe prawo wolności nie mówi o dwóch różnych
aspektach tej samej rzeczywistości?
Najpierw należy zwrócić uwagę na to, że Jakub pojmuje prawo jako słowo. Prawo manifestuje się w słowie1. Prawo zawsze jest słowem Boga
i dlatego obowiązuje2. Hellenistyczne Kościoły odrzuciły prawo3. Czy św.
Jakub polemizuje z poglądem tych Kościołów?
Spróbujmy najpierw ustalić treść pojęcia słowo, słowo prawdy, przez które
odrodzone zostają dusze. Termin słowo prawdy jest zaczerpnięty ze starotestamentowej literatury mądrościowej, psalmista bowiem pisze: „Zaufałem
słowu twemu. Nie odejmuj też nigdy słowa prawdy od ust moich, gdy pokładam
nadzieję w prawach twoich!” (Ps 119,42b.43; por. Ps 119,141.160). Według św.
Jakuba słowo jest narzędziem Boga, przez które ze swojej suwerennej woli
zrodził adresatów Listu: „Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje
z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego
zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako
pierwszym zarodkiem jego stworzeń” (Jk 1,17.18). Zbawcza rola słowa prawdy
jest tutaj wyraźnie zasygnalizowana.

1

L. GOPPELT, Theologie des Neuen Testaments, 2, s. 534.

2

A. SCHLATTER, Der Brief des Jakobus, s. 155.

3

Tamże.

2. Prawo wolności

71

Termin słowo prawdy znany jest nie tylko św. Jakubowi, ale w ogóle kilku
tradycjom Nowego Testamentu, gdzie przybrało ono specyficznie chrześcijańskie znaczenie. Tak jest u apostoła Pawła oraz w literaturze deuteroPawłowej (2 Kor 5,6; Ef 1,13; Kol 1,5; 2 Tm 2,15). Zbawcza funkcja słowa
w tych tekstach jest wyraźnie widoczna, ale także – jak już to powiedzieliśmy – w Liście św. Jakuba.
Co Bóg daje przez słowo prawdy nie jest na wieki. Dary Boże należy zachować przez przestrzeganie tego słowa. Człowiek też stale musi poznawać
jakim jest bez tego słowa, a więc grzeszny, zły, niesprawiedliwy. Poznanie
stanu duszy możliwe jest przez przeglądanie się w prawie wolności, głównie w królewskim prawie, a więc w przykazaniu miłości. Dlatego św. Jakub
pisze: „Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu” (Jk 1,25). Wydaje się, że wpływ na takie myślenie miał autor cytowanego powyżej psalmu 119. Prawo wolności – według św. Jakuba – w tym sensie może być nazwane słowem prawdy, o ile daje ono poznanie stanu duszy
ludzkiej. Tak zresztą jest w należącym do tradycji sapiencjalnej Starego Testamentu psalmie 119. (ww. 7.15.18.59), który św. Jakub zdaje się mieć nieustannie przed swoimi oczyma.
Czy można jednoznacznie stwierdzić, że słowo prawdy jest w pełnym tego
słowa znaczeniu synonimem prawa wolności?
U Jakuba słowo prawo znaczy prawo, a termin słowo prawdy ma specyficznie chrześcijańską treść. Niestety – i to należy zaakceptować – św. Jakub
w zakresie terminologii nie tylko, że nie przychodzi nam z pomocą, wyjaśniając treść używanych przez siebie terminów – ale zdaje się być nieprecyzyjny, nie zawsze dobrze poruszający się w różnorodności nowotestamentowych tradycji. Św. Jakub nie kreśli ostrych granic między używanymi
przez siebie terminami.
Przyjmując pogląd, że słowo prawdy jest synonimem doskonałego prawa wolności, należy jednak dostrzec pewne niuanse znaczeniowe zawarte
w tych terminach. Jakub mówi o słowie prawdy, kiedy chce zaakcentować
zbawczą funkcję prawa wolności, o prawie wolności zaś, kiedy pisze o prawie, jako o darze danym przez Boga.
Przed terminem no,moj te,leioj th/j evleuqeri,aj brak jest rodzajnika, co jednak nie świadczy, że Jakub rozumie prawo jako pewnego rodzaju abstrakt,
wszak dla Żyda czasów apostolskich prawo było zawsze prawem Bożym,
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niebieskim lub ziemskim1. Prawo wolności jest prawem doskonałym. Wydaje się, że Jakub nazywa prawo wolności doskonałym prawem dlatego, że
w tradycji synoptycznej – a o czym była mowa powyżej – Chrystus nie
przyszedł, aby znieść prawo, lecz aby je wypełnić. Prawo wypełnione jest
prawem doskonałym2.

2.2. Wolność
Św. Jakub prawo nazywa prawem wolności. Zaskakuje w tym terminie
połączenie dwóch pojęć: prawo i wolność. Konieczne jest więc spojrzenie na
pojęcie wolności podobnie jak uczyniliśmy to w przypadku występującego
w Biblii terminu prawo.

2.2.1. Wolność w rozumieniu Starego Testamentu
Z pojęciem wolności spotykamy się na kartach Biblii wielokrotnie, zarówno na kartach Starego, jak i Nowego Testamentu. Stary Testament zna
słowa utworzone od rdzenia vpj (w pi. uwolnić)3. W Starym Testamencie
przede wszystkim wolnym jest Bóg. Wszystkie Boże decyzje są wolne, niczym nie zdeterminowane. Bóg czyni to, co chce i kiedy chce. Suwerenność
Boga w Starym Testamencie jest wolnością decyzji i działania.
Jednakże na tym miejscu powinniśmy odpowiedzieć na pytanie o sferę
wolności w przestrzeni życia człowieka, chodzi bowiem o ustalenie treści
terminu prawo wolności, prawo bowiem dotyczy obszaru życia, a więc myśli
i działania człowieka.
W Starym Testamencie często mówi się o wolności Izraela, rozumianej
jako dar Jahwe dla swojego ludu. O wolności w księgach Starego Przymierza możemy mówić jako o darze Bożym dla narodu izraelskiego. Niewola
jest stanem śmierci, wolność zaś zbawczym darem Jahwe4. Dlatego człowiek, który z jakichś powodów utracił wolność, np. z powodu niespłaconego długu, tą wolność powinien po pewnym czasie odzyskać. Prawo izraelskie, prawo o niewolnikach precyzuje dokładnie w jakich okolicznościach
1

F. MUßNER, Der Jakobusbrief, HTKNT XIII/1, s. 108.

2
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Kpł 19,20. W. GESENIUS, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte
Testament, s. 225.
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Izraelita powinien odzyskać utraconą wolność. Obchodzona corocznie Pascha była wspominaniem wolności darowanej potomkom Jakuba (Wj 13,
3.8.9). W Starym Testamencie wolność rozumiana jest przede wszystkim
w sensie politycznym i społeczno-prawnym. Wolność, jako istotny element
życia narodu wybranego, w kontekście historii zbawienia, jest również pojęciem soteriologicznym. Na kartach ksiąg Starego Przymierza pojęcie wolności nie zajmuje centralnego miejsca, to jednak występuje z równą siłą
obok przekonania o suwerennej woli świętego i wszechmocnego Boga (Prz
21,1; Ps 33, 15; Jr 18,6)1. Wolność darowana Izraelowi i suwerenność Jahwe
spotykają się na gruncie przekonania, że synowie Izraela są sługami Boga.
Dla pobożnego Izraelity służenie Najwyższemu nie było nieznośnym ciężarem, lecz zaszczytem i wyróżnieniem (Ps 40,9; 119,47).
Izrael w swoich dziejach wielokrotnie tracił wolność. Zbawcze interwencje Boże, jak na przykład wybawienie z niewoli egipskiej, były niczym
innym jak przywróceniem wybranemu ludowi wolności. Prorocy izraelscy,
głównie w czasie niewoli babilońskiej zapowiadali koniec niewoli, przywrócenie wolności i możność zamieszkania w ziemi ojców. Kiedy po latach
niewoli babilońskiej, na skutek upadku imperium babilońskiego, Cyrus,
król Persów i Medów wydał dekret, na mocy którego potomkowie deportowanej przez Nebukadnezara ludności izraelskiej otrzymali wolność, król
Cyrus nazwany został pomazańcem Bożym (2 Krn 36,22.23; Iz 44,8; 45,1-7).

2.2.2. Wolność w hellenizmie i w Nowym Testamencie
Pojęcie wolności w Nowym Testamencie należy widzieć w kontekście
Starego Testamentu, ale także myśli greckiej.
Grekom znane było pojęcie wolności (evleuqeri,a) i miało w dziejach myśli
mieszkańców słonecznej Hellady bardzo długą historię2. Grek widział realizację swojej osobistej wolności w ramach demokratycznie zorganizowanego
miasta. Wraz z upadkiem demokracji i okupacją rzymską, pytano, jak i czy
obywatel może być wolnym człowiekiem, utraciwszy swoją wolność polityczną i społeczną. Różne szkoły filozoficzne proponowały rozwiązania,
które dawały Grekowi kochającemu wolność poczucie niezależności i wolności, niezależnie od jego pozycji społecznej. Wolność została wyprowa-

1

W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, Berlin 1961, B.2-3, s. 120.
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H. SCHLIER, vEleu,qeroj, TWNT, II, s. 848-500.
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dzona z kręgu idei społeczno-politycznych i poszukiwano dla niej realizacji
we wnętrzu myślącej jednostki.
Religie misteryjne obiecywały zbawienie, niezależność i wolność jedynie
wtajemniczonym, biorącym udział w kulcie, gnoza zaś tym, którzy poznali
jej tajemnice.
W kręgu kultury hellenistycznej wolność była rozumiana jako efekt wysiłku gnozeologiczno-religijnego. W Nowym Testamencie evleuqeri,a jest łaskawym darem Boga w Chrystusie Jezusie. Grek poszukiwał wolności,
chrześcijanin ją otrzymywał z ręki Bożej i za nią Bogu dziękował. Nie można jednak zapomnieć, że kontekstem dla nowotestamentowej myśli o wolności jest świat myśli, pojęć i wyobrażeń kultury hellenistycznej.
Personalny wymiar wolności, będący zdobyczą myśli greckiej, zaszczepiony został nowotestamentowej refleksji antropologiczno-soteriologicznej.
Szczególnie wyraźnie dostrzec to można w tradycji Janowej, w której spotykamy się z następującymi słowami Jezusa: „Jeżeli wytrwacie w słowie moim,
prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy
u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu” (J 8,31-34).
U apostoła Pawła temat wolności – podobnie jak w Ewangelii św. Jana –
powiązany jest z osobą Jezusa Chrystusa. Wolność jest darem Chrystusa.
Człowiek staje się wolnym dzięki przyjęciu ewangelii o krzyżu Chrystusa.
Apostoł Paweł zwiastował wolność od prawa oraz mocy grzechu i śmierci. Bóg w Chrystusie obdarza wierzącego wolnością, która dla niego nie tylko jest łaskawym darem Bożym, ale także zadaniem.
Wraz z przyjściem Chrystusa, a więc z chwilą nadejścia wiary, którą
Duch Boży nieustannie budzi w sercach przez ewangelię, człowiek przestał
być pod opieką prawa (Ga 3,25). Przyjście Syna Bożego, poddanego również prawu (Ga 4,4), spowodowało wyjście wierzącego w moc zbawczej
ofiary Chrystusa spod kurateli prawa (Rz 7,1-6). Tego nie mógł uczynić
człowiek o własnych siłach. Wyzwolenie dokonało się przez wydarzenie
historyczne, na Golgocie, między grzesznikami, lecz z inicjatywy Boga.
Chrystus wziął na siebie ciężar gniewu Bożego. Chrystus „wykupił nas od
przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem” (Ga 3,13). „Chrystus
wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli” (Ga 5,1). On jest końcem prawa (Rz
10,4), a więc kresem, eschatologiczną granicą, wyznaczającą panowanie
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prawa1. Wraz z przyjściem Chrystusa nadeszła era wolności od prawa.
Człowiek sam nie wysłużył sobie wolności. Została mu ona darowana przez
Boga z łaski okazanej w Chrystusie Jezusie.
Wolność od prawa nie jest pobłażaniem grzechowi i namiętnościom ciała, a więc wyuzdaniem i rozpasaniem moralnym. Apostoł Paweł zdecydowanie wystąpił przeciwko libertynom korynckim, dla których wolność
od prawa znaczyła tyle, co wolność do grzechu i lekceważenie wszelkich
norm etycznych. Korynt, słynny z wielkiej liczby nierządnic i wszeteczników, stanowił zagrożenie dla chrześcijan, którzy nie dość gorliwie życie
swoje poświęcili Chrystusowi. Chrześcijanie wciągnięci w wir rozpusty,
nieczystości i nierządu, usprawiedliwiali swoje postępowanie źle rozumianą wolnością chrześcijańską. Paweł, piętnując takie postępowanie, zdecydowanie oświadczył: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne.
Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić” (1 Kor 6, 12). Pa,nta moi
e;xestin zdaje się być obiegową maksymą w Koryncie, może autorstwa samego Pawła, jednak nadużywaną przez pewną grupę Koryntian dla uzasadnienia i usprawiedliwienia swojej nieobyczajowości. Z dalszych wywodów
Pawła zdaje się również wynikać, że libertyni korynccy hołdowali poglądowi, że pornei,a| jest tym dla ciała, co brw,mata dla żołądka (1 Kor. 6, 13 nn).

2.2.3. Wolność w Liście św. Jakuba
W Liście św. Jakuba wolność nie została zdefiniowana. Św. Jakub pisze
o prawie wolności, nie pisze jednak od czego prawo uwalnia. Na podstawie
niektórych wypowiedzi można jednak wnioskować, że wykonywanie prawa wolności uwalnia od grzechu. Kto przegląda się w zwierciadle prawa,
może poznać samego siebie i swoją sytuację przed Bogiem. „Jeśli ktoś jest
słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który
w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu; bo przypatrzył się sobie
i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności
i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą” (Jk 1,23-25a).
Człowiek zaś, który poznał samego siebie, błogosławiony jest w swoim
działaniu (Jk 1,25b). Prawo prowadzi więc do działania, wyzwala człowieka
z gnuśności, aktywizuje. „Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem
jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat” (Jk 1,27). Jeśli słowo prawdy jest synonimem doskonałego prawa wolności, prawo wolności stwarza człowieka, czyni go odno-

1

E. DĄBROWSKI, Listy do Koryntian, s. 190.
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wionym i gotowym do działania, przynoszenia dobrych owoców. „Jeśli wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliźniego
swego jak siebie samego, dobrze czynicie” (Jk 2,8).
Prawo wolności chroni człowieka od pożądliwości, która gdy pocznie
rodzi grzech. Zbawcza funkcja prawa jest tutaj pojmowana podobnie jak
w judaizmie.
Należy zwrócić jeszcze uwagę na pewną aporię, która występuje w Liście
św. Jakuba. Jakub nazywa siebie sługą Jezusa Chrystusa (Jk 1,1)1. Przestrzeganie prawa zaś prowadzi do wolności. Na gruncie Listu św. Jakuba trudno
tą aporię i paradoks wyjaśnić i rozwiązać. Jakub przekonany jest, że jest
sługą Chrystusa, ale zapewne czuje się także sługą prawa, ponieważ do
przestrzegania prawa odbiorów swojego Listu zachęca. Będąc poddany
Chrystusowi, może się uważać za wolnego, dzięki przestrzeganiu prawa.
Służba Jezusowi Chrystusowi nie wyklucza służby prawu. Zarówno Chrystus jak i prawo pośredniczy między Bogiem a człowiekiem2.

2.3. Podsumowanie
Św. Jakub nazywa prawo prawem wolności, św. Paweł zaś prawem niewoli, gniewu, śmierci i grzechu. Jeśli prawo wolności, jest synonimem słowa prawdy, wówczas według Jakuba prawo zbawia. Wielki Apostoł zaś
twierdzi, że prawo potępia. Św. Paweł głosi wolność od prawa, św. Jakub
zaś naucza, że wolność dana jest człowiekowi przez prawo i w prawie3.
W posumowaniu rozdziału należy zapytać, jakie jest źródło terminu
prawo wolności. Nie jest nim ani Stary, ani Nowy Testament. Ortodoksyjny
judaizm pozwala jednak na nazwanie prawa, prawem wolności. Rabbi Israel nauczał, że droga do wolności prowadzi przez prawo4.
Powiedziane zostało powyżej, że chociaż św. Jakub rozkochany był w ojczystym prawie, to jednak jego język wskazuje, że dobrze musiał znać kulturę hellenistyczną. I nie popełnimy błędu – a taki pogląd wyraża wielu
komentatorów Listu św. Jakuba – że termin prawo wolności ma także zwią-

1

A. SCHLATTER, Der Brief des Jakobus, s. 152.

2

Tamże, s. 155.

3

W. SCHRAGE, Die katholischen Briefe, s. 24.

4

A. SCHLATTER, Der Brief des Jakobus, s. 153.

2. Prawo wolności

77

zek ze stoicką filozofią, która w czasach apostolskich była popularna i uznawana.
Według nauczycieli stoików prawa natury działają we wszechświecie jako opatrzność boska, która przejawia się w istnieniu ładu, porządku i dla
dobra części składowych wszechrzeczy1. Życie zgodne z naturą jest cnotą.
Prawo natury w człowieku przejawia się jako prawo naturalne. Prawo naturalne, jako forma prawa natury, działa również fatalistycznie i niezależnie
od woli człowieka. W związku z tym stawiano zarzut stoikom, że nie przyznają ludziom wolnej woli. Ale stoicy rozumieli wolę jako zgodność działania rozumnego człowieka z prawem natury. Rozumny człowiek poddaje się
prawom natury, wszak w ich ramach znajduje swoją wolność. „Fatum chętnych prowadzi swobodnie, a opornych przemocą” (Seneka). Ten stoicki
pogląd był krytykowane przez starożytne szkoły filozoficzne, jednakże stoicy nigdy tego poglądu się nie wyrzekli.
Człowiek nie jest zdolny do panowania nad biegiem wydarzeń świata
zewnętrznego, jednak może panować nad własnymi wewnętrznymi aktami,
nad swoimi pragnieniami oraz nad swoimi reakcjami emocjonalnymi na
doświadczenia wewnętrzne. Epiktet pisał: „Z wszystkich rzeczy jedne są od
nas zależne, drugie zaś niezależne. Zależne są od nas: sądy, popędy, pragnienia, odrazy i jednym słowem – to wszystko, co jest naszym dziełem.
Niezależne natomiast są od nas: ciało, mienie, sława, godności i jednym
słowem – to wszystko, co nie jest naszym dziełem. I dlatego te rzeczy, które
od nas zależą, z natury są wolne i nie podlegają żadnym zakazom ani przeszkodom, te natomiast, które od nas nie zależą, nie przedstawiają żadnej
wartości, spełniają służebną rolę i stanowią cudzą własność”2. Pomimo fatalistycznych poglądów stoików, to jednak według nich człowiek może się
czuć wolnym w ramach prawa3.
Filon z Aleksandrii, Żyd, również rozmiłowany w ojczystych zwyczajach
pisze: „Kto żyje według prawa [Mojżeszowego] jest wolny”4.

1

Stary Testament nie zna pojęcia prawa natury. Prawo nadane jest przez Boga.

2

Diatryby (przkł. L. Jachimowicz, Warszawa 1961, s. 455.

Zob. G. REALE, Storia della filosofia antica, III, (Przekład polski E. I. Zieliński, Historia filozofii starożytnej. Tom III. Systemy epoki hellenistycznej, Lublin 1999, s. 316nn;
F. COPLESTON, A History of Philosophy, I, Greece and Rome, (przekł. polski H. Bednarek, Historia filozofii, I, Grecja i Rzym, Warszawa 1998, s. 436nn.
3

4

Za F. HAUCK, Der Brief des Jakobus, NTD IV, s. 13.
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Należy także postawić pytanie, dlaczego św. Jakub nazywa Boże prawo
prawem królewskim. W pismach, które nie weszły do palestyńskiego kanonu Starego Testamentu, prawo, które Bóg dał swojemu ludowi zostało nazwane prawem królewskim. W 2. Księdze Machabejskiej czytamy: „Heliodor
powołał się na królewskie rozkazy i wyraźnie powiedział, że musi to być
oddane do królewskiego skarbca. W wyznaczonym dniu wszedł, aby przygotować spis tych skarbów. Niemały zaś w całym mieście był niepokój. Kapłani upadłszy w kapłańskich szatach przed ołtarzem wołali do Nieba, do
Tego, który ustanowił prawo o depozycie, aby te skarby nienaruszone zachował dla tych, którzy je złożyli w depozyt” (2 Mch 3,13-15; por. 1 Ezd
8,24)1. Nie chodzi o część prawa, jak np. we wczesnym katolicyzmie2, ale
o całe prawo. Termin prawo królewskie jest więc synonimem terminu prawo
wolności. Prawo wolności jest prawem królewskim, bowiem nadane zostało
przez Króla Niebios.

1

Zob. W. SCHRAGE, Ethik des Neuen Testaments, s. 272.

2

L. GOPPELT, Theologie des Neuen Testaments, 2, s. 536.
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3.1. Elementy pozytywnego wizerunku
3.1.1. Wiara
Wierzący w Jezusa Chrystusa po raz pierwszy zostali nazwani chrześcijanami w Antiochii Syryjskiej, gdzie przeniosło się na skutek prześladowań
w Jerozolimie i na terenie Palestyny wielu tzw. hellenistów, pośród których
znamienitym mężem był Szczepan, pierwszy męczennik za wiarę w Chrystusa. W Antiochii powstał prężnie działający Kościół, który był zdolny wysyłać apostołów1 i prowadzić na szeroką skalę działalność misyjną. Autor
Dziejów apostolskich pisze, że w Antiochii wyznawców Chrystusa nazwano
Cristianou,j, co znaczy mesjaniści (Dz 11,26; por. Rz. 16,7; 1 Kor 11,10). Nadany wyznawcom Jezusa tytuł wskazuje na istotną treść wiary chrześcijańskiej. Być chrześcijaninem, znaczy wierzyć w Jezusa jako Mesjasza (Chrystusa) i Pana. Chrześcijańską egzystencję charakteryzuje wiara. Zasadne jest
więc zawsze pytanie: Czym jest wiara?

Chodzi o apostołów, posłańców Kościoła, których zadaniem było głoszenie ewangelii i zakładanie nowych Kościołów. Urząd apostoła w pierwotnym chrześcijaństwie ma swój odpowiednik w judaizmie czasów Jezusa. Spotykamy się w nim
z tzw. <yh!Wlv= (posłańcy) (zob. K. H. RENGSTORF, h^yl!v=, TWNT I, s. 413nn). Jednakże owi posłańcy byli wysłannikami synagogi i zawsze mieli do spełnienia zadanie wynikające z prawa. Apostołowie byli posłańcami Bożymi i uważali się za
zwiastunów ewangelii. W Corpus Paulinum, powołującym na urząd apostoła jest
zawsze Bóg (por. Ga 1,15.16; 1 Kor 1,1). Bóg jest inicjatorem wszelkiego powołania
(Rz 9,24; 1 Kor 1,9; 7,15.17; Ga 1,15; 1 Tes 2,12 i inne). Podobnie było w Starym Testamencie (por. Iz 42,6; 48,15; 49,1; 61,2 i inne).
1

W języku greckim słowo avpo,stoloj pierwotnie oznaczało ekspedycję morską, flotę
wysłaną dla wykonania konkretnego zadania. W tym znaczeniu zostało ono przyjęte przez tłumaczy Septuaginty (por. Iz 18,2). W Nowym Testamencie apostołem
nazwany jest posłaniec Kościoła (por. 2 Kor 8,23 Flp 2,25), wędrowny zwiastun
ewangelii (Rz 16,7) oraz powołani przez Chrystusa historyczni apostołowie (por.
Mt 10,2; Łk 22,14; Dz 1,26; Obj 21,14).
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W klasycznej grece słowo pi,stij nie należało do słownictwa religijnego1.
Inaczej jest w grece okresu hellenistycznego. Wybitnie religijnego charakteru nabrały słowa pi,stij, pi,steu,w w greckim przekładzie Starego Testamentu,
w Septuagincie, gdzie są one ekwiwalentami hebrajskiego rdzenia /ma – być
mocnym, być godnym zaufania. W przyczynowo-czynnej koniugacji (hifil),
czasownik ten może być oddany przez zwrot: czuć się bezpiecznie, ufać, wierzyć2.
Jak rozumiano wiarę w Starym Testamencie, poznać można na przykładzie biblijnej relacji o Abrahamie. Abraham, Ojciec narodu izraelskiego,
uwierzył dlatego, że poznał, iż Bóg wobec niego i jego potomków posiada
konkretne plany (Rdz 12,1-3; 15,6). Zbawcze działanie Jahwe sprawiło, że
cały lud izraelski uwierzył w Boga (Wj 14,31). Wiara Abrahama była zaufaniem, bowiem ojciec wiary otrzymał obietnice, które miały się dopiero zrealizować w bliżej nie określonej przyszłości. Izrael uwierzył dlatego, że widział dzieła Boże i poznał wierność Boga przymierza. Wierzyć znaczy zaufać, zawierzyć, polegać na Bogu. W wierze zawarte jest więc pewne ryzyko,
które musi podjąć człowiek. Wiara Abrahama była ryzykiem na jego drodze
życia, począwszy od Haranu aż po wzgórze Moria.
Stary Testament często mówi o konieczności poznania Boga (Prz 7,9; 8,3;
Ps 76,2; Iz 1,3; Oz 2,22; Jr 7,28). Deutero-Izajasz powiązał z sobą wiarę i poznanie. Wydaje się, że w jego zwiastowaniu poznanie Boga jest warunkiem
zbawienia (Iz 43,10). Bez poznania Boga nie jest możliwe zawierzenie Bogu.
Także Deutero-Izajasz w swoim zwiastowaniu związał słuchanie słowa
z bojaźnią. „Kto wśród was boi się Pana, niech słucha głosu jego sługi” (Iz 50,10)
Z tej wypowiedzi czasów niewoli wynika, że bojaźń Boża wypływa z gotowości słuchania Sługi Pana, a więc posłuszeństwa Jego słowu. Bojaźń jest
uczuciem zależności od Boga, jest tym, co Stary Testament określa słowem
/ymaj, a więc wiarą.
W Nowym Testamencie pojęcie wiary zostało pogłębione. Dostrzegamy
to szczególnie w zwiastowaniu Jezusa i w listach apostoła Pawła. Teologię
wiary rozwinął wielki apostoł Paweł. Jedynie wiara decyduje o związku
człowieka z Bogiem. Wiara jest zaufaniem, jak pokazuje to na przykładzie
Abrahama Wielki Apostoł (por. Rz 4,1nn). Przez nią człowiek jest blisko
swojego Boga i otrzymuje wszystkie dary krzyża Chrystusowego. Bóg
usprawiedliwia grzesznika ze względu na Chrystusa. Wiara nie jest zasługą
1

O. MICHEL, Glaube, TBLNT, I, 565.

2

H. WILDBERGER, udy, THAT I, 177-209.
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i nie wchodzi w miejsce prawa, gdyż wiara jest ze słuchania słowa Bożego,
prawo zaś daje poznanie grzechu. Wiara ogarnia wszystkie sfery życia nowego człowieka. Wiara jako otwarcie się dla Boga powoduje również zwrócenie się człowieka ku jego bliźniemu. Wiara jest czynna w miłości. Paweł
nie zna innej wiary, jak tylko usługującej, dlatego nie musi pisać jak Jakub,
że wiara bez uczynków jest martwa (Jk 2,17).
Na gruncie biblijnym wiara nie potrzebowała żadnego wsparcia z zewnątrz. Ludzka mądrość często była jej przeciwna. Tak było w przypadku
centrum wiary, jakim jest ukrzyżowany Chrystus. Apostoł Paweł pisał, że
zwiastowanie o krzyżu dla Greków jest głupstwem, ale dla tych, którzy
mają być zbawieni, jest mocą Bożą ku zbawieniu (por. 1 Kor 1,18). Jednakże
dokładna analiza listów apostoła Pawła wskazuje, że wiara pierwszych
chrześcijan, nie jest ślepym zaufaniem, ale łączy się z wyrażeniem i opisaniem swojej treści. To nie jest wiara w Jezusa i Jego cudotwórczą moc, ale
wiara w Jezusa, który jest Panem i Chrystusem. Zaufanie Chrystusowi wiąże się w apostolskim Kościele z niezmiernie głęboką refleksją i nieustannym
wysiłkiem, mającym na celu możliwie pełne i wyczerpujące poznanie rzeczywistości. Poznanie czyni wolnym. Podąża ku pełni. Wiara, poszukująca
wiary, wyklucza niewiedzę o czynie Boga w Chrystusie.
W Starym Testamencie mówi się o wierze Izraela. Ale prorocy nie tylko
wzywali do nawrócenia się Izraela z błędnej drogi, lecz wskazywali na indywidualny, osobowy charakter wiary. W Nowym Testamencie wiara zdecydowanie ma charakter osobowy, a więc u każdego człowieka wiara przejawia się inaczej, bowiem zaufanie nie jest czymś abstrakcyjnym, lecz konkretnym. Chociaż wiara posiada wymiar personalny, to jednak jest zaufaniem Bogu, który w Chrystusie umiłował świat, całą społeczność ludzką.
Wiara żywi się słowem Bożym, które niesie zbawcze treści, ale posiada
kształt i formę (np. Rz 12,3). W opakowaniu słowa ludzkiego trafia do wierzącego słowo Boże, a to pierwsze przenika zawsze przez zmysły i działa na
intelekt, zanim poruszy serce. Poruszenie jest od Boga. Ale Bóg nie chce
poruszać koła młyńskiego, lecz żywą istotę, którą obdarzył życiem, zmysłami i rozumem.
Bardzo duży wpływ na treść i kształt wiary społeczności chrześcijańskiej
ma wiara przewodnika tej społeczności. Listy apostoła Pawła pokazują
nam, jak Wielki Apostoł dbał o wiarę członków założonych przez siebie
Kościołów. Na kształt wiary Pawłowych Kościołów, miały też wpływ zewnętrzne uwarunkowania. Nie mogło też być inaczej w jerozolimskim Kościele Bożym i w Kościołach rozsianych w całej Palestynie.
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Pytanie o wiarę i wizerunek członków Kościoła Bożego w Jerozolimie,
należy więc poprzedzić pytaniem o wiarę Przywódcy tego Kościoła. Jeśli
jest nim Autor interesującego nas Listu, to wówczas jest to właśnie pytanie
o wiarę Autora Listu.
3.1.1.1. Wiara Autora Listu św. Jakuba
Myśli, uczucia i wiarę Autora Listu św. Jakuba poznajemy przez jego słowa, które skierował w swoim Liście do dwunastu pokoleń izraelskich, które
żyły w rozproszeniu (Jk 1,1.2). Oczy Autora patrzą na nas poprzez jego List,
a w każdym słowie Listu słychać bicie jego wierzącego serca, wierzącego
nieco inaczej, aniżeli apostoł Paweł, czy też uczniowie Pawła.
W Izraelu po utracie niepodległości w 63 roku przed Chr., kiedy Pompejusz zdobył Jerozolimę i wszedł do świątyni, a nawet do miejsca najświętszego, pobożność Żydów, związana głównie ze świątynnym kultem znalazła się w fazie kryzysu. Nowy impuls znalazła w istniejących i powstających stowarzyszeniach, społecznościach, skupiających się wokół pewnych idei, nie zawsze wokół przywódców o wyraźnej osobowości. Na
określenie tych społeczności używano różnych terminów. We wspólnoty
zorganizowani byli faryzeusze i qumrańczycy. Członków wspólnoty łączyła
wspólna wiara i styl życia. Reguły postępowania, cechujące każde z tych
stowarzyszeń, stanowiły o specyficznej duchowości poszczególnych grup1.
Czy wyznawcy Chrystusa w Jerozolimie uważali siebie za jedną z takich
wspólnot, w której mogli wyrazić odrębność swojej pobożności? Jeśli przypomnimy, że uważali się za la lhq, to odpowiedź powinna być twierdząca. Taka odpowiedź pozwala nam zorientować się w wierze i duchowości
Autora Listu, jak też jego adresatów. Autor Listu czuł się odpowiedzialny za
społeczność, która uważała siebie za zgromadzenie świętych czasów ostatecznych2, społeczność, która oczekiwała przyjścia Mesjasza. Tego przyjścia
się doczekała w osobie Jezusa z Nazaretu.

1

J. MAIER, Między Starym a Nowym Testamentem, s. 284nn.

Społeczność oczekujących przyjścia Mesjasza była starsza niż jerozolimski Kościół
pod przewodnictwem Brata Pańskiego. Potwierdzeniem tego w Nowym Testamencie może być historia dzieciństwa Jezusa w Ewangelii św. Łukasza, w której spotykamy się z dwoma znaczącymi i charakterystycznymi postaciami, a mianowicie
starcem Symeonem i Anną, prorokinią, córką Fanuela, z plemienia Aser (Łk 2,25.
36.38).
2
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Być może, że pierwotna grupa świętych czasów ostatecznych w Jerozolimie po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa się podzieliła, a mianowicie na
tych, którzy uważali, że Mesjasz już przyszedł w osobie Jezusa z Nazaretu
i na tych, którzy takiego poglądu nie mogli zaakceptować, wszak z Nazaretu nic dobrego pochodzić nie może (zob. J 1,46)1. List św. Jakuba zawiera
dość ubogie dane na temat chrystologicznych poglądów jego Autora i grupy, której przewodził, są tam właściwie dwa zdania2, które jednakże pozwalają nam twierdzić, iż Autor Listu jest przekonany, że Jezus z Nazaretu
jest Mesjaszem, na którego oczekiwano. Upewniają nas w tym także te miejsca w Nowym Testamencie, w których jest mowa o kontaktach apostoła
Pawła z jerozolimskim Kościołem Bożym. Paweł po chrystofanii pod Damaszkiem całkowicie zerwał ze stowarzyszeniem faryzeuszy. Nigdy więc
nie utrzymywałby kontaktów z jakąś inną grupą społeczno-religijną, która
nie akceptowała jego przekonania, że Jezus jest Panem i Chrystusem.
Na podstawie Listu św. Jakuba trudno zorientować się, jakie dokładnie
były chrystologiczne poglądy Autora Listu i Kościoła w Jerozolimie. Nie
wydaje się, aby cała uwaga członków Kościoła Bożego koncentrowała się
głównie na osobie Jezusa, chociaż – jak to zostało już powiedziane – Autorowi Listu znane były pewne elementy tradycji o Chrystusie. Zresztą tzw.
źródło Q, które weszło w skład Ewangelii św. Mateusza oraz Ewangelii św.
Łukasza, prawie w całości było poświęcone osobie i nauczaniu Jezusa3.
Autor Listu uważa siebie za sługę Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Czy w tytule Pan zawarta jest ta sama treść, co w listach św. Pawła? Mając na uwadze surowy monoteizm Autora, wyrażony między innymi w słowach: „Ty
wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą” (Jk
2,19) oraz „Jeden jest zakonodawca i sędzia, Ten, który może zbawić i zatracić. Ty
zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego?” (Jk 4,12) należy sądzić, że chrystologiczne poglądy Jakuba i Pawła różniły się, chociaż Nowy Testament tego expresis verbis nie stwierdza. Ale wyznanie, że Jezus jest Panem niewątpliwie

Wydaje się, że genealogie umieszczone w Mt i Łk są świadectwem polemiki i ścierających się poglądów wśród pobożnych czasów ostatecznych na temat przyjścia
Mesjasza w Jerozolimie.
1

„Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją
w rozproszeniu” (Jk 1,1); „Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały” (Jk 2,1).

2

3

Zob. np. K. ROMANIUK, Co to jest źródło Q, s.104nn.

84

4. Wizerunek wierzącego w Chrystusa

wywodzi się z jerozolimskiego Kościoła, o czym świadczy aramejska prośba: „maranatha” (Przyjdź Panie!).
Autor List św. Jakuba – jak zostało wyżej zasygnalizowane – jest monoteistą. Nie może to być zaskoczeniem – język grecki autora jest wyjątkowo
piękny i poprawny, co może wskazywać na jego związek z kulturą hellenistyczną – bowiem jego myśl głęboko zakorzeniona jest w Starym Testamencie i judaizmie. Jego pobożność charakteryzuje wierność prawu i etycznym
wskazaniom Ksiąg Starego Przymierza. Duchowość ma związek ze starotestamentową i judaistyczną mądrościową tradycją, którą pragnie wszczepić
w serca adresatów swojego Listu.
Bóg Jakuba jest Panem Zastępów1 („Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżęli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana
Zastępów” – Jk 5,4). Tytuł ten zaczerpnięty jest ze Starego Testamentu.
Tytuł Jahwe Zastępów (toab*x= hw*hy=)2 nie występuje w Starym Testamencie, począwszy od Księgi Rodzaju aż do Księgi Sędziów. Pojawia się dopiero w Księgach Samuela, a to w związku z sanktuarium w Sylo3. Występuje
głównie w tekstach mówiących o świętych wojnach prowadzonych przez
Izrael4. W Pentateuchu spotykamy się jednak z tekstami, które sławią Jahwe
jako wojownika. Zapewne mają one pewien związek z późniejszą tradycją,
stawiającą Jahwe na czele izraelskich zastępów. W Sylo za czasów Heliego
i Samuela przechowywana była w przybytku Pańskim skrzynia przymie-

Tytuł ten występuje także w Rz 9,29 w cytacie zaczerpniętym ze Starego Testamentu (LXX, Iz 1,9). Przez Jakuba tytuł ten został zaczerpnięty z Septuaginty, bowiem brzmi identycznie jak w greckim przekładzie Starego Testamentu. Imię Jahwe zastąpione zostało tytułem ku,rioj, zaś drugi człon tego imienia posiada
brzmienie hebrajskie (Sabaw,q).
1

toab*x= jest liczbą mnogą abstrakcyjną. Jahwe Zastępów występuje w Starym Testamencie 267 razy. Znana jest też forma dłuższa – Jahwe Elohe Sewaot, występująca
jedynie 18 razy. Zob. A. S. van der WOUDE, abx, THAT II, k. 505.
2

Tytuł Jahwe Zastępów związany jest z tradycją kapłańską (Sylo, Syjon). W piśmiennictwie z okresu niewoli, tytuł ten niemalże zanika, ale powraca w literaturze
poniewolnej.
3

Na temat pieśni wojennych w Pięcioksięgu – zob. J. NAWROT, Pieśni wojny w Pięcioksięgu Biblii Hebrajskiej, [w:] Verbo Domini Servire, Poznań 2000, s. 23-36. Zob. tam
także: M. CZAJKOWSKI, Czy Bóg jest złakniony ludzkiej krwi?, s. 37–41.

4
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rza, w której znajdowały się tablice kamienne z przykazaniami (1 Sm 3,3)1.
Skrzynię Bożą, uwieńczoną dwoma cherubami, wynosili kapłani z przybytku Pańskiego na pole bitwy (por. 1 Sm 4,4)2. Była ona symbolem obecności
Jahwe.
Tytułu Jahwe Zastępów często używali prorocy3. W literaturze profetycznej jest kojarzony z militarną siłą Jahwe (por. Iz 1,24; 10,26; 13,4; 17,3;
Jr 46,10). Wielokrotnie też rozumiany jest jako imię Boga izraelskiego (por.
Iz 47,4; 48,2; 51,15; 54,5; Jr 10,16; 32,18; 48,15; 51,19.51). Występuje on również w połączeniu z tytułem żywy Bóg (por. Jr 23,36).
Jahwe Zastępów jest Panem całej ziemi (Iz 19,25; 37,25; 54,45 i inne).
W zwiastowaniu proroków, jako władca i sędzia wszystkich ludów, wyciąga swoją karzącą dłoń i smaga zarówno lud Boży (Iz 3,1; 9,12; Jr 2,19; 6,6;
9,6.14; 11,17.22; 19,3.15 i inne), jak też i inne narody (Iz 19,16; Jr 28,2; 29,17nn
i inne). Ale Jahwe Zastępów przychodzi również z pomocą swojemu ludowi (Iz 1,9; 10,24; 37,32; 54,5; Jr 7,3; 29,10.11; 30,8 i inne), jest bowiem jego
stworzycielem i wybawicielem (Iz 54,5).
Tytuł Jahwe Zastępów występuje również dość często w psalmach. Tu
zdaje się mieć podobne znaczenie jak w innych miejscach w Starym Testamencie. Jako Król chwały, silny i potężny w boju (Ps 24,8), którego ramię
silniejsze jest niż zbrojny lud (Ps 44,4), upodobał sobie za stolicę Syjon,
a arka (skrzynia przymierza) jest podnóżkiem u stóp Jego (Ps 132,7.8). Wynika z tego, że tradycja kapłańska z Sylo została przeniesiona po zdobyciu
przez Dawida Jerozolimy do sanktuarium na Syjonie.
Wątpliwe jest, aby Jakub uważał, że Bóg był bogiem wojny, jak to jest
w niektórych tradycjach Starego Testamentu. Raczej wiąże z tym tytułem
myśl o chwale i potędze Boga, o Jego sprawiedliwości jako sędziego. Występuje On bowiem w kontekście zapowiedzi sądu nad bogaczami, którzy
wyzyskują ubogich. „A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczę-

O związku pomiędzy Jahwe Zastępów a skrzynią przymierza – zob. T. BRZEGOWY,
Miasto Boże w psalmach, s. 110n.
1

Być może stara tradycja o Jahwe jako wojowniku została w Sylo zaadaptowana
i wzbogacona. Stało się to zapewne na skutek rywalizacji między uznanymi w Izraelu sanktuariami.
2

W księgach prorockich tytuł ten występuje najczęściej, łączy on bowiem dawne
tradycje z sytuacją permanentnego zagrożenia ze strony wielkich mocarstw w dobie profetyzmu klasycznego oraz podkreśla transcendencję Boga.
3
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ściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły.
Złoto wasze i srebro zaśniedziało a śniedź ich świadczyć będzie przeciwko wam
i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku
końcowi” (Jk 5,1-3) – pisze św. Jakub.
Bóg Jakuba jest Panem. Za tym tytułem kryje się niewątpliwie imię Boże
Jahwe. Trzykrotnie Autor interesującego nas Listu nazywa Boga Ojcem.
„Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat” (Jk
1,27); „Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi,
stworzonych na podobieństwo” (Jk 3,8.9); „Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia” (Jk 1,17).
Już w Starym Testamencie Bóg został nazwany Ojcem. Ojcostwo Boga
jest tam jednak zawsze odnoszone do całego Izraela, dlatego Izrael nazwany jest synem Jahwe. Boga nazywano najczęściej ojcem w literaturze profetycznej okresu niewoli babilońskiej. Charakterystyczne jest to, że Bóg jest
nazywany ojcem w partiach literatury profetycznej, które są modlitwą, błaganiem ludu lub proroka, czy też nawiązują do modlitwy (Jr 3,4.5.19.20; Iz
63,15n; 64,7.8).
W literaturze okresu między Starym a Nowym Testamentem, w judaizmie palestyńskim w Bogu widziano ojca całego ludu, jak też pojedynczego Żyda, jednakże zwracano się do Niego: „nasz Ojcze” (Wnyb!a*) i to głównie
w liturgii synagogalnej1.
Autor Listu św. Jakuba pisze o Bogu jako Ojcu bardzo ogólnie, nigdy w relacji do członka Kościoła Bożego. Nie nazywa on Boga naszym Ojcem.
Można domniemywać, że wypowiedzi Jakuba mieszczą się w granicach
judaistycznej myśli o Bogu jako Ojcu. Nie możemy w interesującym nas
Liście dostrzec wpływu zwiastowania Jezusa w kwestii ojcostwa Boga,
zresztą nigdzie w Liście nie spotykamy formuły, która by wskazywała na
Boga, jako Ojca Jezusa Chrystusa, jak to jest w teologii synoptyków, tradycji
Janowej i teologii apostoła Pawła i jego uczniów. Myśl o jakiejkolwiek relacji
między Bogiem a Chrystusem nie występuje w Liście św. Jakuba, potwierdza
to spostrzeżenie wielu egzegetów począwszy od czasów Reformacji, że
w interesującym nas Liście nie ma chrystologii.

1

J. WARZECHA, Ojcostwo Boga w Piśmie św., Com II (1980), nr 1. s. 43.
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Teocentryzm spotykamy nie tylko w Liście św. Jakuba. Pod słowami Jakuba: „Wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz…” mogą się podpisać wszyscy autorzy ksiąg Nowego Testamentu, jednakże w Liście św. Jakuba nie jest
niczym „przyprawiony”, brak w nim – jak to już zostało kilkakrotnie powiedziane – chrystologii. Także poza Listem św. Jakuba, Bóg jest ukazywany
jako źródło i cel zbawienia. W Liście św. Jakuba ta nowotestamentowa nauka
się nie pojawia. Brak nawet wzmianki o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa,
które stanowią samo serce pierwotnego kerygmatu, głoszonego przez apostołów i ich uczniów. W związku z tym Joachim Gnilka stawia dwa pytania:
„Czy to tylko sprawa przypadku? Czy śmierć i zmartwychwstanie zakłada
się jako coś, co jest zrozumiałe samo z siebie?” I odpowiada na nie: „Trzeba
to przyjąć jako pewnik, niemniej jednak prawdą jest, że w ten sposób
otrzymujemy niemal przedchrześcijański, żydowski obraz Boga”1.
List św. Jakuba pozbawiony jest chrystologiczno-etycznej treści wszędzie
tam, gdzie Autor Listu nawołuje do etycznego, pobożnego życia. Nigdzie
Chrystus nie jest stawiany jako wzór chrześcijańskiego życia, jak jest to we
w tradycji synoptycznej, Janowej i Pawłowej. Wzorem dla adresatów Listu
jest Bóg2. Wpatrzeni w Boga adresaci mają kształtować swe życie, kroczyć
drogą, którą Bóg wytycza człowiekowi. Życie ich ma być uwielbianiem Boga (Jk 3,9). Powinni być podporządkowani Jego woli (Jk 4,7), a plany i zamiary układać w Jego obecności (Jk 4,15). Kościół Jakubowy ma oczekiwać
Jego przyjścia (Jk 5,7n), ponieważ On jest surowym sędzią (Jk 4,12), ale
też okazuje miłosierdzie (Jk 5,11). W Liście św. Jakuba można znaleźć także słowa: „Miłosierdzie góruje nad sądem” (Jk 2,13).
Powyższe wskazania żydowski uczony w Piśmie tamtych czasów
mógłby skierować do swoich uczniów, czy słuchaczy. Zakotwiczone są
one w teologicznym myśleniu judaizmu, co jednak nie znaczy, że nie
pasują do Nowego Testamentu i nie są chrześcijańskie.
Obraz Boga św. Jakuba jest żydowski, ale zarazem chrześcijański.
Bóg jest dawcą wszelkiego dobra. „Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani na-

1

J. GNILKA, Teologia Nowego Testamentu, s. 582.

W Liście do Efezjan znajduje się wezwanie do naśladowania Boga, jednakże Autor
Listu do Efezjan rozumie naśladowanie Boga jako naśladowanie Chrystusa. Zob. Ef
5,1.2.
2
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wet chwilowego zaćmienia” (Jk 1,17). Dobre dary otrzymujemy z ręki Bożej1,
bowiem jest On Ojcem światłości. Jako dawca dobrych i doskonałych
darów, jest przede wszystkim inicjatorem i dawcą zbawienia2. Tylko
w Jego mocy jest zbawić, ale też jako surowy i sprawiedliwy sędzia potępić człowieka (Jk 4,12). Autor interesującego nas Listu głównie jednak
skupia się na darze mądrości, która przychodzi z góry. Ganiąc kłótliwość
adresatów swojego Listu, pisze: „Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje,
lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna” (Jk 3,15).
3.1.1.2. Wiara a uczynki
Problem wiary i uczynków i aporii pomiędzy Jakubowym a Pawłowym
rozumieniem usprawiedliwienia został zasygnalizowany w 1. rozdziale
niniejszej pracy, a mianowicie w punkcie 1.6 (Środowisko Listu św. Jakuba
a św. Paweł). Jednak tam to zagadnienie zostało jedynie zasygnalizowane.
Nie mogło też tam być w pełni rozwiązane, ze względu na to, że dopiero
w 3. rozdziale poruszony został temat wiary w Liście św. Jakuba.
Czy możliwe jest rozwiązanie zasygnalizowanego problemu?
Jest głęboka różnica w rozumieniu usprawiedliwienia w listach św. Pawła (Ga, Rz) a w Liście św. Jakuba. Jakakolwiek próba jej zniwelowania wydaje
się być przedsięwzięciem, które nie rokuje nadziei, bowiem dotychczas
każda próba harmonizacji niesie w sobie wiele nowych pytań. Potrzebna
jest jednak próba wyjaśnienia tej różnicy.
Św. Jakub w swoim Liście pisze: „Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi,
że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra
nie mają się w Co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego
ciało potrzebuje, Cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest
sama w sobie. Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę
swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg
jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać,
nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?” (Jk 2,14-20). Apostoł
Paweł zaś głosił prawdę o usprawiedliwieniu wierzącego z łaski Bożej przez

Św. Jakub zależny od literatury mądrościowej, znał zapewne słowa Syracydy:
„Dlatego od początku byłem o tym przekonany, przemyślałem i na piśmie zostawiłem: wszystkie dzieła Pana są dobre, w odpowiedniej chwili dostarcza On wszystkiego, czego potrzeba” (Syr 39,32.33).
1

2

Zob. M. DIEBELIUS, Der Brief des Jakobus, s. 130n.
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wiarę: „Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków
zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa
uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków
zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek… Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie
z wiary” (Ga 2,16) oraz „Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony
przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu” (Rz 3,28). Ci dwaj mężowie czasów I wieku po Chr. odmiennie interpretowali tekst z 1. Księgi Mojżeszowej
„[Abraham] uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu” (15,6).
Paweł jako egzegeta ze szkoły egzegetycznej Hillela1 uważał, że Abraham
został usprawiedliwiony, bowiem uwierzył Bożej obietnicy. Pisze bowiem:
„Jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale
nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to
zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się
za łaskę, lecz za należność; gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego,
który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość”
(Rz 4,2-5). W przekonaniu, że Abraham został usprawiedliwiony z wiary
utwierdzało go słowo z proroctwa Habakuka: „…sprawiedliwy z wiary żyć
będzie” (Ha 2,4).
Jakub odczytuje słowa: „[Abraham] uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku
usprawiedliwieniu” odmiennie: „Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że
wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało
ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga” (Jk 2,21-24).
Słowa: „[Abraham] uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu” wiąże Jakub z ofiarowaniem Izaaka, tymczasem mają one związek
z objawieniem się Boga Abrahamowi i daną mu obietnicą, że potomstwo
jego rozmnoży się na ziemi jak gwiazdy na niebie2.
Aporia między poglądami Jakuba i Pawła jest wyraźna.

1

Zob. np.: E. DĄBROWSKI, Dzieje Pawła z Tarsu, s. 63nn.

„Wówczas doszło go słowo Pana: Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie
pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór
i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć! I rzekł do niego: Tak liczne
będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu” (Rdz 15,4-6).
2
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Czy Jakub znał poglądy apostoła Pawła? Czy jego wywód na temat wiary i uczynków jest polemiką z Pawłem? Trudno na to pytanie odpowiedzieć
jednoznacznie. Ton wypowiedzi Jakuba i powoływanie się na te starotestamentowe teksty, sugeruje pogląd, że Jakub znał poglądy Pawła i że z nimi
polemizował (zob. 2 P 3,15.15). Słowa Jakuba: „Widzicie, że człowiek bywa
usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary” (Jk 2,24) brzmią jak antyteza Pawłowej nauki o usprawiedliwieniu. Ponadto słowa „Lecz powie ktoś:
Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich” (Jk 2,18) brzmią tak, jakby rzeczywiście ich Autor miał na myśli konkretną osobę, chociaż nie chce wymienić jej imienia.
Ale czy św. Jakub ośmieliłby się nazwać apostoła Pawła nędznym człowiekiem (zob. Jk 2,20)? A może chodzi o kogoś innego, nie o Wielkiego Apostoła? Ale wtedy należy postawić pytanie: O kogo chodzi?
W tej chwili nie jest istotne, czy mamy tu do czynienia z polemiką, lecz
ważne jest, że związek wiary z uczynkami został tu postawiony i to w dość
osobliwy sposób. Należy więc dokonać interpretacji Jakubowego rozumienia związku wiary z uczynkami.
Po stwierdzeniu, że pomiędzy Jakubem a Pawłem w sprawie usprawiedliwienia dostrzec można głęboką aporię, należy zapytać, co właściwie chce
powiedzieć Autor interesującego nas Listu, bowiem może się okazać, że ta
aporia nie jest zaś aż tak głęboka.
Czym dla św. Jakuba jest wiara?
Nigdzie w Liście św. Jakuba nie jest powiedziane czym jest wiara. Brak
w nim definicji wiary. Jakubowe pojmowanie wiary możemy poznać jedynie dzięki analizie Listu, wypowiedzi na temat wiary i kontekstu tych wypowiedzi.
Jakub rozumie przez wiarę w pierwszym rzędzie wiarę w jednego Boga.
Wiara ta jest przekonaniem, że Bóg jest jeden, że jest sędzią, ale też miłosiernym Bogiem, stającym po stronie biednych, a karzący bogatych. Autor
Listu akcentuje więc treść wiary. Kiedy mówi o wierze, to ma na myśli to,
w co się wierzy.
Tak pojmowana wiara jest czymś, co jest wspólne dla całej wspólnoty.
Ona łączy i spaja z sobą członków społeczności Kościoła Bożego. Wokół niej
Kościół się skupia i buduje. Określa przynależność wiernych do społeczności Kościoła Bożego i jest kamieniem probierczym ludu czasów ostatecznych.
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Św. Jakub wzywając do wytrwałości w wierze, pragnie powiedzieć, że
nie może się w niej zachwiać żaden wierzący. Wiara jest więc wyznaniem,
które ma się uzewnętrznić w doświadczeniu, prześladowaniu, trudnych
sytuacjach wierzącego i całej społeczności. Wiara jako czynnik skupiający
wierzących w Kościele i jako wyznanie wobec świata, w Liście św. Jakuba jest
wysuwa się na pierwszy plan. Jeśli ma się na uwadze ten charakter wiary,
to z łatwością można zrozumieć, dlaczego Autor interesującego nas Listu
pisze: „wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie”. Wiara ma się
manifestować w uczynkach1. Ale problem, o którym mówimy w niniejszym
podrozdziale, jeszcze nie jest rozwiązany.
Często nie zauważa się, że w Jakubowym rozumieniu wiary znajduje się
jeszcze jeden element. Wiara dla Jakuba nie jest tylko poglądem i wyznaniem, ale znacznie czymś więcej. Jakub pisząc o wierze, myśli nie tylko
o tym w co się wierzy, ale także – na wielu miejscach – jak się wierzy. Obok
intelektualnego wymiaru wiary w Liście św. Jakuba znajduje się także wymiar egzystencjalny, który czyni wierzącego w pełni wierzącym.
Na samym początku swojego Listu św. Jakub pisze: „A jeśli komu z was
brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem
wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj
nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy,
chwiejny w całym swoim postępowaniu” (Jk 1,5-8). Jakub ma na myśli modlitwę o mądrość, której dawcą jest Bóg, który wysłuchuje i zważa na „jakość” modlitwy. Modlitwa wątpiącego zaś nie zostaje wysłuchana. Elementem modlitwy, która zostanie wysłuchana, jest pewność, że Bóg słyszy prośbę, wysłuchuje modlącego się i daje to, o co modlący prosi.
Istotnym elementem wiary jest więc zaufanie pokładane w Bogu i pewność, że dobry Bóg, daje dobre rzeczy wierzącemu.
Jeśli na początku Listu św. Jakuba poznajemy, że dla Autora Listu, ważnym elementem składowym wiary jest pewność wiary i zaufanie pokładane
w Bogu, to na końcu Listu dowiadujemy się jeszcze o jednym elemencie
składowym wiary w rozumieniu św. Jakuba. Jakub bowiem pisze: „Cierpi
kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto
między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego
i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone: Wy1

W. SCHRAGE, Ethik des Neuen Testaments, s. 269.
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znawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli
uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5,13-16)1.
W powyższych słowach chodzi o modlitwę wiary, a więc także o pewność wysłuchania, lecz nie tylko. Jakub zdaje się mówić o skuteczności modlitwy, a więc roli wiary w uratowaniu chorego. Nie akt namaszczenia
przywraca zdrowie, lecz modlitwa. Jakub nie ma tu na myśli żadnego magicznego działania2. Uwypuklona jest tutaj sprawcza moc modlitwy, a więc
wiary, bowiem modlitwa bez wiary jest pustosłowiem. Wiara przynosi ratunek. Wiara czyni cuda. Wiara uzdrawia.
W Jakubowym pojmowaniu wiary mieści się więc zarówno to, w co się
wierzy i jak się wierzy3. Mieści się w niej zarówno czynnik poznawczy, treściowy, jak i egzystencjalny. Klamrą spinającą te dwa elementy są słowa
znajdujące się już na wstępie Listu: „Doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość” (Jk 1,3).
Zaczyna się więc jeszcze bardziej komplikować pytanie o aporię między
Pawłową a Jakubową tezą, dotyczącą usprawiedliwienia, więcej, w samym
stwierdzeniu św. Jakuba: „wiara bez uczynków jest martwa” tkwi aporia,
przynajmniej pewne niepokojące napięcie.
Monoteistyczne wyznanie wiary: „Bóg jest jeden” znajduje się w rozdziale, w którym jest mowa o wierze i uczynkach (Jk 2,14-26). Czy Jakub ma
tu na myśli jedynie treść wiary, czy też wiarę jako zaufanie i posłuszeństwo Bogu?
Inną rzeczą jest, do kogo skierowany jest List św. Jakuba, a inną do kogo
Autor Listu zwraca się w konkretnej części swojego pisma. Z 1. wiersza Listu wynika, że do dwunastu pokoleń, które żyją w rozproszeniu, konkretnie: do Kościołów Bożych w Palestynie i Syrii. Należący do tego Kościoła,
nie są poganami, ani też nierozpoznawalną społecznością. To jest społeczność ludzi, którzy zostali odrodzeni: „[Bóg], gdy zechciał, zrodził nas przez
Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń” (Jk 1,18).
Zwraca się więc do wierzących, chrześcijan, ludzi odrodzonych z woli Bo-

1

Zob. Syr 38,9.

2

W. SCHRAGE, Die katholischen Briefe, NTD 10, s. 57.

Późniejsza teologia rozprawiając o wierze, mówiła, że wiara jest zawsze uczuciem
i zapatrywaniem, zaufaniem i uznaniem treści wiary. Zob. M. UGLORZ, Od świadomości do świadectwa wiary, s. 82nn.
3
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ga, którym dana jest obietnica zbawienia i którzy zobowiązani są do chrześcijańskiego, bogobojnego, świętego życia.
Z Listu wynika, że nie wszyscy członkowie społeczności, do której kieruje Jakub swój List, spełniają wymogi chrześcijańskiego życia. Gdyby było
inaczej, niepotrzebne byłyby napomnienia i zalecenia. Prawdopodobnie do
społeczności tej należeli także ludzie, którzy sądzili, że do usprawiedliwienia wystarcza wiara bez zaangażowania. Być może, że do tej grupy należeli
bogacze, którym był obojętny nie tylko los braci i sióstr, ale którzy także
uciskali swoich współwyznawców. Mniemali, że wystarcza im ich monoteistyczna wiara. Jakub krytykuje intelektualno-teologiczne pojmowanie wiary1. To tłumaczy, dlaczego w rozdziale 2. znajduje się monoteistyczne wyznanie: Bóg jest jeden. Zdają się to także potwierdzać słowa Jakuba: „Nędzny człowieku”, które przecież w pewnym stopniu korespondują ze słowami
Jezusa z przypowieści o gospodarzu, któremu pola obfity plon wydały.
Czytamy w niej: „Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś,
czyje będzie?” (Łk 12,20).
Podobną – w pewnym stopniu – sytuację spotykamy, o której dowiadujemy się z listów do Koryntian apostoła Pawła. W korynckim Kościele byli
ludzie, dla których wolność od prawa znaczyła tyle, co wolność do grzechu
i lekceważenie wszelkich norm etycznych. Korynt, słynny z wielkiej liczby
nierządnic i wszeteczników, stanowił zagrożenie dla chrześcijan, którzy nie
dość gorliwie swoje życie poświęcili Chrystusowi. Chrześcijanie wciągnięci
w wir rozpusty, nieczystości, nierządu, usprawiedliwiali swoje postępowanie źle rozumianą wolnością chrześcijańską2. Paweł, piętnując takie postępowanie, zdecydowanie oświadczył: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest
pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić” (1 Kor 6,
12). Prawdopodobnie w Kościołach, w których skupieni byli adresaci Listu
Św. Jakuba, znajdowali się ludzie, którzy co prawda nie uważali jak libertyni
korynccy, że wolność od prawa zezwala na rozwiązłe życie bez jakichkolwiek konsekwencji, ale że sama wiara w Boga i przynależność do społeczności świętych czasów ostatecznych wystarczy do zbawienia, że niepo-

1

W. SCHRAGE, Ethik des Neuen Testaments, s. 268.

Pa,nta moi e;xestin zdaje się być obiegową maksymą w Koryncie, może autorstwa
samego Pawła, jednak nadużywaną przez pewną grupę Koryntian dla uzasadnienia i usprawiedliwienia swojej nieobyczajowości. Wydaje się, że libertyni korynccy
hołdowali poglądowi, że pornei,a| jest tym dla ciała, co brw,mata dla żołądka (1 Kor 6,
13nn). Zob. W. SCHRAGE, Der erste Brief an die Korinther, EKK VII/2, s. 20.
2
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trzebna jest troska o bliźnich. Ostra krytyka zachowań bogatych, zapowiedź
kary zdaje się taki pogląd potwierdzać. Jeśli tak było – a nic nas nie uprawnia do tego, aby taki pogląd przyjąć, wówczas polemiczne wypowiedzi św.
Jakuba z 2. rozdziału, nie są skierowane przeciwko apostołowi Pawłowi
i jego uczniom, lecz przeciwko grupie ludzi, którzy byli wewnątrz Jakubowych Kościołów. To tłumaczy dlaczego w kontekście tej polemiki brak pogłębionej analizy wiary, a występuje tylko monoteistyczne wyznanie, że
Bóg jest jeden, i że św. Jakub domaga się uczynków miłości. Nie wzywa do
pobożności wyobcowanej z codziennego życia, ale do niesienia pomocy
biednym, ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. O istnieniu takiej grupy
ludzi w Kościołach, do których św. Jakub kieruje swój List, między innymi
przemawiają słowa: „Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka
swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom
w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat” (Jk 1,26.27).
Opieranie chrześcijańskiego życia jedynie na wierze, która wie, że Bóg
jest jeden, jest błędem. Chrześcijańskie życie nie na takiej wierze się opiera.
Dlatego św. Jakub pisze: „Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie
mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego
ciało potrzebuje, Cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest
sama w sobie”.
Według Listu św. Jakuba do wiary należy także jej uzewnętrznianie się,
wyjście poza sferę wewnętrznego życia, z kręgu upojenia i zauroczenia się
przekonaniem, że Bóg jest jeden, do w pełni aktywnego życia w społeczności wierzących, a więc do przynoszenia w pierwszym rzędzie uczynków
miłości bliźniego, do okazywania miłosierdzia. Wierzący, którego życie nie
obfituje w uczynki miłości, pomoc dla bliźniego, co prawda żyje swoją wiarą, ale jego wiara jest martwa, rzec można – niepełna1. „Wiara współdziałała
z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała” (Jk 2,22).

W czasach proroków Starego Testamentu, wielu żyło w przekonaniu, że nic złego
nie może stać się Jerozolimie, jest w niej bowiem świątynia Pańska. Zapomniano, że
Bóg domaga się życia sprawiedliwego, gotowości służenia bliźnim. Tymczasem
zaufanie pokładane w świątyni, nie szło w parze z okazywaniem miłosierdzia, więcej wielu żyło bezbożnie i bez miłosierdzia w sercu. Dlatego prorocy nawoływali do
upamiętania i odnowienia życia, bowiem w przeciwnym wypadku, Izrael spotka
karząca ręka Boga.
1
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Ta nierozłączność wiary i uczynków, w sensie potwierdzania i ożywiania wiary, była czymś oczywistym w judaizmie i Jakub nie wymyślił nic
nowego. Właściwie apostoł Paweł tą myśl znał i propagował, z tym, że kiedy Paweł pisał o wierze, miał na myśli wiarę pełną, a więc treść wiary i akt
wiary, jakość wiary jako zaufanie i posłuszeństwo Bogu. Dlatego apostoł
Paweł nie pisał, że wiara potrzebuje ożywienia, że konieczne są uczynki, ale
że wiara wyraża się w uczynkach miłości. „W Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości”
(pi,stij diV avga,phj evnergoume,nh) (Ga 5,6).
W słowach apostoła Pawła pi,stij diV avga,phj evnergoume,nh mamy do czynienia z participium medium lub participium passivum od czasownika evnergei/n.
Jeśli uzna się, że w Ga 5,6 słowo evnergoume,nh występuje w formie pasywnej (participium passivum) od czasownika evnergei/n, to wiara staje się dopiero
pełną wiarą, kiedy w miłości będzie się mogła uaktywnić. Czyli wiara musi
być jakby uzupełniona przez miłość. Skuteczna staje się w miłości.
W Rz 7,5; 2 Kor 1,6; 4,12; 1 Tes 2,13, a także w pismach przypisywanych
Pawłowi: Ef 3,20; Kol 1,29; 2 Tes 3,7 słowo evnergoume,nh jest formą medialną.
Ponadto, jeśli Paweł dowodzi, że usprawiedliwieni jesteśmy z łaski przez
wiarę w Jezusa Chrystusa (por. Ga 2,16; 3,24), to – gdyby wiara w miłości
musiała się dopełnić – wówczas jego oponenci mogli mu zarzucić brak konsekwencji w twierdzeniu, że z prawa nie ma usprawiedliwienia, aby bowiem być usprawiedliwionym, trzeba wykonywać uczynki miłości, które
nakazuje prawo. Tymczasem Paweł pisze wyraźnie: „Człowiek dostępuje
usprawiedliwienia nie z uczynków Prawa, lecz tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali uznani za usprawiedliwionych z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków Prawa, ponieważ z uczynków
Prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek” (Ga 2,16). A więc wiara wyraża się w miłości. Jeśli brak uczynków miłości, nie można mówić o wierze,
oczywiście w rozumieniu apostoła Pawła.
W istocie – jeśli weźmie się pod uwagę intencje wypowiedzi apostoła
Pawła i św. Jakuba – to nie ma między nimi większej różnicy. Nie wykluczają się one wzajemnie. Jest jednak jeden problem, który tkwi w wypowiedzi Autora Listu św. Jakuba. Znajduje się w niej zdanie: „Widzicie, że człowiek
bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary” (Jk 2,24).
Może się wydawać, że w zdaniu tym św. Jakub rzeczywiście polemizuje
z apostołem Pawłem, który głosił ewangelię, według której człowiek bywa
usprawiedliwiony z wiary, a nie z uczynków prawa. Nie wyrokując, czy jest
to polemika z Pawłem, czy nie, należy wziąć pod uwagę intencję Autora
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powyższej wypowiedzi i postawić ją w kontekście, o którym była mowa
powyżej1.
W powyższych słowach uczynki wyraźnie zostają odłączone od wiary.
Przeciwstawione są sobie wiara bez uczynków i wiara poświadczona
uczynkami. Uczynił to Jakub już w słowach „Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich” (Jk 2,18). Jeśli w tych słowach chodzi jedynie o cel duszpasterski, to w słowach: „Widzicie, że człowiek bywa
usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary” chodzi o coś znacznie więcej. Można powiedzieć – i nie popełnimy błędu – że słowa z 24. wiersza mają wyraźnie wydźwięk dogmatyczny. Jest w nich sformułowana zasada
wiary: usprawiedliwienia nie osiąga się jedynie z wiary, ale także z uczynków. Jednak nie wydaje się, aby – aby według św. Jakuba – usprawiedliwienie z uczynków wykluczało usprawiedliwienie z wiary. Św. Jakub ciągle – pomimo słów: „Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków,
a nie jedynie z wiary” – uważa, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z wiary, która obfituje w owoce miłości.
Dlaczego więc nagle w wywodzie św. Jakuba spotykamy tak kontrowersyjne zdanie i tak mocne sformułowanie, które musi dzisiaj każdego egzegetę wprowadzić w zakłopotanie?
Słowa: „Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary” mają na celu wyjaśnienie, że jedynie liczy się doskonała wiara,
potwierdzana uczynkami, a więc spojona z miłością. Cel ten jest duszpasterski, pastoralny, a nie dogmatyczny. Taką doskonałą wiarę – według
św. Pawła – miał Abraham. Dlatego został uznany za sprawiedliwego. Podobnie też – argumentuje św. Jakub i uprzytomnia to tym, którzy w Kościołach judeochrześcijańskich głosili pogląd, że uczynki nie mają żadnego znaczenia. Człowiek jest usprawiedliwiony na podstawie uczynków, a nie
przez samą wiarę, a więc usprawiedliwiony jest na podstawie doskonałej,
pełnej wiary, poświadczanej uczynkami.
Na jakim gruncie mogła zrodzić się taka argumentacja, skierowana przeciwko ludziom, którzy zauroczeni byli samą treścią wiary, oderwaną od
życia?
Pareneza Jakuba powiązana jest z zapowiedzią bliskiego sądu. „A teraz
wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało

1

W. MARXEN, „Christliche“ und christliche Ethik im Neuen Testament, s. 227.
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a śniedź ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżęli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana Zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście
serca wasze na dzień uboju. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego; nie opiera się wam” (Jk 5,1-6). Brak w tych słowach wyraźnej aluzji do
konkretnych słów Jezusa, ale słychać w nich echo słów Jezusa, który mówił
o sądzie na podstawie uczynków. Wystarczy tu wspomnieć słowa z przypowieści o sądzie: „I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy
jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów… Wtedy powie tym po lewicy:
Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.
Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem
przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym
i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci? Wtedy im odpowie tymi
słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych, i mnie nie uczyniliście” (Mt 25,32.41-45)1.
Takie postawienie kwestii i wzajemnej relacji między wiarą a uczynkami
u św. Jakuba jest uprawomocnione, jeśli się weźmie pod uwagę to, co zostało już wyżej powiedziane, a mianowicie, że słowa św. Jakuba skierowane są
do tych, którzy mienią się być wyznawcami Chrystusa i sądzą, że należą do
Kościoła Bożego, bo zostali odrodzeni przez słowo. Ponadto trzeba wziąć
pod uwagę także i to, że w Liście św. Jakuba usprawiedliwienie jest z uczynków pochodzących z wiary, a nie z prawa, a jeśli nawet uznamy, że z prawa, to chodzi nie o uczynki prawa, związane z przepisami kultowymi,
lecz o „doskonałe prawo wolności” (Jk1,25; por. 2,8.12), które domaga się
uczynków miłości bliźniego.
Apostoł Paweł mówiąc o usprawiedliwieniu z wiary, ma na myśli nie
tylko grzesznika bez Chrystusa, który przez wiarę poznaje wartość Chrystusowego krzyża, jego zbawczą moc, ale także wierzących, którzy byli
grzesznikami i nadal upadają (zob. Rz 7,1nn), bowiem w przeciwnym wy-

Apostoł Paweł także mówi o sądzie według uczynków: „Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia
sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego: Tym, którzy przez
trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny”
(Rz 2,5-7; por. 1 P 1,17).
1
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padku cała argumentacja apostoła Pawła w Liście do Galacjan nie miałaby
sensu. Jeśli Jakub pragnie osiągnąć cel pastoralny, to apostoł Paweł polemizuje – w kwestii usprawiedliwienia – z tymi, którzy głoszą inną ewangelię, odmienną od tej, którą słyszeli wyznawcy Chrystusa z Kościołów
w Galacji z ust Pawła. Z czysto merytorycznych więc względów nie należy
dążyć do zharmonizowania poglądów i wypowiedzi apostoła Pawła z parenezą św. Jakuba1.
Wypowiedzi apostoła Pawła o usprawiedliwieniu są ostre, klarowne,
oparte na egzegezie Starego Testamentu. Także cel, któremu mają służyć,
jest czytelny, natomiast wypowiedzi św. Jakuba w kwestii wiary, uczynków i usprawiedliwienia są znacznie mniej spójne i klarowne. Paweł, chociaż był misjonarzem, był też wytrawnym egzegetą, uczonym w Piśmie,
wyedukowanym u stóp Gamaliela, uczonego w Piśmie, św. Jakub zaś –
wydaje się – był duszpasterzem, nauczycielem ogarniętym troską o czystość życia chrześcijańskiego.
3.1.1.3. Wytrwałość w wierze odbiorców Listu
W Liście św. Jakuba brak bezpośredniego wezwania do wytrwałości
w wierze, jak jest to w innych pismach Nowego Testamentu. Autor interesującego nas Listu, wspominając doświadczenie wiary2 społeczności Kościoła Bożego pisze, że doświadczenie wiary sprawia wytrwałość, zaś wytrwałość zaś prowadzi do dzieła doskonałego (Jk 1,3.4).
Temat wytrwałości w doświadczeniu wiary należy do parenezy i duszpasterskich nowotestamentowych napomnień. Wskazać tu należy przynajmniej na dwa teksty: Rz 5,3-5 oraz 1 P 1,6.7. Ich wzajemna zależność jest
wątpliwa. Ich źródłem są typowe w literaturze żydowskiej napomnienia,
będące wyrazem troski o wytrwałość w wierze wyznawców judaizmu3.
Z treści Listu św. Jakuba trudno wywnioskować o jakie doświadczenie
wiary chodzi jego Autorowi. Zapewne nie chodzi tu jedynie o doświadczenie wiary, które jest wynikiem pokus, na które w świecie są narażeni wierzący, ani też nie chodzi o grzechy, w które popadają wyznawcy Chrystusa.
Nie pozwala na to kontekst, chociaż nieco dalej św. Jakub pisze wyraźnie

1

J. GNILKA, Teologia Nowego Testamentu, s. 585n.

Ginw,skontej o[ti to. doki,mion u`mw/n th/j pi,stewj katerga,zetai u`pomonh,n. Kodeks B opuścił słowo: wiara. Jednakże należy je uznać za autentyczne, bowiem występuje
w dużej liczbie świadectw nowotestamentowego tekstu.
2

3

M. DIBELIUS, Der Brief des Jakobus, KEK XV, s. 104n
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jedynie o pokusach, z którymi muszą zmagać się chrześcijanie. Przecież
Autor Listu cieszy się z tego, że wiara adresatów jego Listu narażona jest na
doświadczenia. Doświadczenia te są rozmaite (Jk 1,2). Zapewne także pochodzą z zewnątrz. Są dopustem Bożym, mającym na celu wyrobienie wytrwałości w wierze. Opór wobec wewnętrznych pokus z jednej strony
umacnia we wierze, z drugiej zaś jest świadectwem istnienia w sercu wiary
doświadczonej, która jest w stanie oprzeć się wszelkim pokusom, doświadczeniom i cierpieniom.
Jeśli przyjmiemy, że doświadczenia wiary przychodzą z zewnątrz, to
należy raczej mniemać, że nie chodzi o jakieś planowe prześladowania
członków Kościołów Bożych, bowiem z dalszych części Listu nie dowiadujemy się o tego rodzaju doświadczeniach, ale chodzi o różnego rodzaju niedogodności życia, które również są doświadczeniami wiary. Jakkolwiek
będziemy rozumieli zwrot „doświadczenie wiary”, to jasne jest, że św. Jakub uważa, iż doświadczenia prowadzą do wytrwałości. Doświadczenia są
szkołą wytrwałości wiary. Wytrwałość wierze zaś prowadzi do doskonałości. „Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś
niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków” (Jk 1,3.4).
Mowa o radości z doświadczeń wiary, które rodzą wytrwałość, jest
duszpasterskim zabiegiem, działającym na psychikę odbiorów Listu, aby się
nie smucili, kiedy spotykają ich doświadczenia, ale się radowali. Podobny
efekt mają osiągnąć słowa: „Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy
wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują” (Jk 1,12). Św. Piotr w swoim Liście wprost nakazuje się weselić wyznawcom Jezusa z Pontu, Galacji i Kapadocji: „Weselcie się z tego, mimo że teraz na
krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus” (1 P 1,6.7).
Powyższe uwagi na temat doświadczenia we wierze, mają na celu uzupełnienie rozważań na temat pojęcia i treści wiary w Liście św. Jakuba. Temat
doświadczenia wymaga jednak pogłębienia, chociaż u Jakuba żadnego,
w tym również teologicznego pogłębienia nie spotykamy.
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3.1.2. Wytrwałość w doświadczeniu
3.1.2.1. Doświadczenie
Św. Jakub pisząc o doświadczeniu w 2. i 3. wierszu 1. rozdziału używa
dwóch słów, a mianowicie: peirasmo,j i doki,mion. Pierwsze słowo może mieć
dość różnorodną treść. Może znaczyć jakiekolwiek doświadczenie, ale też
próbę mającą na celu doświadczyć kogoś, aby osiągnąć konkretny cel. Może
też znaczyć pokuszenie. Drugie zaś rzadko występuje w Nowym Testamencie i mówi raczej o konkretnej próbie, np. próbie wiary.
Jak już zostało wyżej powiedziane, Jakub ma na myśli różnorodne doświadczenia (w. 2). W wierszu 3. ma na myśli doświadczenie, próbę wiary.
W Septuagincie słowa: do,kimoj oraz doki,mioj występują zawsze w kontekście
akceptacji wartości tego, co zostało wypróbowane1.
W kontekście pojęcia doświadczona wiara, znajduje się wywód św. Jakuba
na temat pokus, które muszą znosić adresaci jego Listu: „Błogosławiony mąż,
który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany
przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie
mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego
ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które
go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech
dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry
i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej
odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo
prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń” (Jk 1,12-18).
Św. Jakub w powyższym fragmencie nawiązuje do wiersza 2. i 3. rozdziału 1. Używa bowiem tych samych słów, co w. 2 i 3. wierszu2. Dokonuje
w nim jednak pogłębienia dotychczasowych myśli na temat doświadczenia
i próby. Chociaż w perykopie poprzedzającej zacytowany fragment, Jakub
mówi o bogaczach i głosi ich bliski koniec, to jednak zwrot: maka,rioj avnh,r
(błogosławiony mąż, szczęśliwy człowiek3) wskazuje, że chodzi o doświadczenie
nie tylko biednego, uciskanego przez bogacza człowieka, lecz o każdego
człowieka. Nie każdy jednak wytrwa w doświadczeniu, zwycięsko przej-

1

F. GRYGLEWICZ, Listy katolickie, PŚNT XI, s. 53.

2

M. DIEBELIUS, Der Brief des Jakobus, KEK XV, s. 118.
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Jakub stosuje zamiennie słowa: avnh,r i a;nqrwpoj. Por. Jk 1,8.
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dzie przez próbę wiary. Kto wytrwa jest błogosławiony (maka,rioj)1 i otrzyma
wieniec życia (to.n ste,fanon th/j zwh/j)2. Zdanie poboczne w Jk 1,12 rozpoczyna się od o[ti, co znaczy, że chrześcijaninowi przysługuje tytuł błogosławionego wówczas, kiedy wytrwa w próbie. Kto wytrwa w próbie jest błogosławiony i otrzyma wieniec życia.
Wytrwałość i zwycięstwo w próbie wiary posiada wspaniałą obietnicę –
wieniec życia3. Wieniec, korona jest symbolem zwycięstwa i darowanego
zbawienia (por. np. 1 Kor 9,25, 2 Tm 2,5; 4,8; Ap 6,2, 9,7; 12,1; 14,14). Wieniec życia jest obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Miłość jest więc
powiązana w słowach Jakuba z próbą wiary. Miłujący Boga przezwyciężają
wszelkie próby. Miłość jest orężem w walce z doświadczeniami, o których
wspomina Autor interesującego nas Listu.
Jeśli wieniec życia jest obiecany wytrwałym w wierze, przeto należy zapytać do jakiej obietnicy odwołuje się św. Jakub. Jakub nie wskazuje na
żadną konkretną obietnicę. Żaden tekst Starego Testamentu nie stwierdza
wprost, że Bóg obiecuje wieniec życia tym, którzy Go miłują. Ale w grę
może wchodzić obietnica wiecznej nagrody dla sprawiedliwych, zawarta
w Księdze mądrości (Mdr 5,16). Podobna obietnica zawarta jest w Apokalipsie
św. Jana ( Ap 2,10), jednakże – prawdopodobnie – Apokalipsa jest młodsza od
Listu św. Jakuba. Może też Autor interesującego nas Listu, miał na myśli jakąś
wypowiedź Jezusa, która nie weszła do ewangelii. Sądzić należy, że Jakub
nie miał na myśli żadnego konkretnego tekstu ze Starego Testamentu ani

Z makaryzmami spotykamy się nie tylko w Mt 5,1nn, lecz także w 1 P 3,14. Występują one w literaturze judaistycznej 4 Mch 7,22; Hensłow. 66,6 (zob. H. STRECK –
P. BILLERBECK, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, III, s. 753)
oraz w literaturze starochrześcijańskiej, np. Pasterz Hermasa, II, 2,7.
1

Wątpliwe jest nawiązanie do misteriów hellenistycznych (tak W. BOUSSET, Die
Religion des Judentums im späthellenistischen Zeitalter, HNT 21, s. 319). Jakub raczej
sięga do apokaliptyki żydowskiej. W Testamencie Lewiego mowa jest o wieńcu sprawiedliwości (8,3. 9), w Testamencie Benjamina zaś o wieńcu chwały (4,1). Zob.
M. DIEBELIUS, Der Brief des Jakobus, KEK XV, s. 119; St. PISAREK, Cierpliwa wytrwałość
w Nowym Testamencie, s. 222.
2

Za metaforą „wieńca” kryje się idea nagrody. Jakub pisze o wieńcu życia (to.n
ste,fanon th/j zwh/j). W zwh/j (genetivus) kryje się bliższe opisanie owej nagrody
w postaci wieńca. Nagrodą jest życie. Jakub nie pisze dokładnie o jakie życie chodzi. Jednakże z innych nowotestamentowych tekstów, szczególnie tych, które należą do tradycji Janowej wynika, że chodzi o życie wieczne.
3
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też z ewangelii. Stary Testament i ewangelia Jezusa Chrystusa jest obietnicą.
Na to szczególnie uwagę zwracał apostoł Paweł1. Ale Jakub mógł mieć też
na myśli 11. wiersz rozdziału 6. Księgi Zachariasza, w którym mowa jest
o sporządzeniu wieńca (korony) i uwieńczeniu nim głowy arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka.
„Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem
kuszony”. Jakub wie, że są ludzie, którzy mówią, że kuszeni są przez Boga2.
Czy są to ci sami, którzy uważali, że wiara bez uczynków wystarczy do
usprawiedliwienia? Czy stwierdzenie, jestem kuszony przez Boga ma być
usprawiedliwieniem dla kogoś, kto hołduje pożądliwościom, kto daje się
omotać mamidłom świata? Wydaje się, że tak pojmowane usprawiedliwienie pasuje do tych, którzy uważali, że wiara wystarczy, tym bardziej, że
chodziło o wiarę w jedynego Boga. Surowy monoteizm uważał, że wszystko, co się dzieje, dzieje się z woli Boga. W odpowiedzi na głosy, że Bóg kusi,
Jakub odpowiada: „Bóg nie jest podatny na pokusy do złego ani sam nikogo nie
kusi”. W Bogu więc nie ma złego. Bóg nie ulega pokusie, ani też nikogo nie
kusi. Jakub używa terminu avpei,rasto,j. Autor Listu pisze o doświadczeniu
wiary, część ludzi, którzy należeli do Kościołów Bożych w Palestynie postrzegali doświadczenie jako pokusę. Bóg doświadcza, ale nie jest źródłem
pokus, które mieszkają w człowieku.
„Bóg nie jest podatny na pokusy do złego ani sam nikogo nie kusi”. Słowa te
stają w opozycji do prośby z modlitwy Pańskiej: „I nie wódź nas na pokuszenie” (kai. mh. eivsene,gkh|j h`ma/j eivj peirasmo,n – Mt 6,13). Problem jest trudny.
Rozwiązaniem nie może być stwierdzenie: Jakub nie znał Modlitwy Pańskiej.
To raczej jest niemożliwe. W modlitwie Jezusa chodzi o to, aby Bóg nie dopuścił do sytuacji, w której możliwe jest pokuszenie. Modlący się słowami
Ojczenasza prosi Boga, aby jako Bóg wszechmocny, miłujący i zbawiający,
chronił od pokus, które są ze świata, mieszkają w człowieku i prowadzą do
grzechu3.

1

J. ROLOFF, Neuen Testament, s. 167nn.

Być może, że przekonanie, iż Bóg kusi do złego ukształtowało się pośród niektórych chrześcijan pod wpływem kultury greckiej (np. Iliada 19,86n; Odyseja, 1,32-34).
Utrwaliło się się ono dlatego, że nie rozróżniano ostro między kuszeniem a doświadczeniem. Zob. E. SZYMANEK, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, s. 451.
2

Marcin Luter w Małym katechizmie daje następujące rozwiązanie: „Bóg nikogo
wprawdzie nie kusi, lecz prosimy w tej modlitwie, aby nas Bóg raczył ustrzec
i zachować, żeby nas szatan i ciało nasze nie oszukiwały, ani też nie uwodziły
3
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Jakub w swoim Liście pokazuje, jaki jest mechanizm powstawania grzechu począwszy od pokusy: „Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości,
które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy
grzech dojrzeje, rodzi śmierć”. Grzeszne życie jest wynikiem nieustannego
ulegania własnym pokusom i pożądliwościom1. Pożądliwość (evpiqemi,a) według Nowego Testamentu jest czymś złym, prowadzącym do grzechu
i śmierci, chociaż evpiqu,mhma oraz evpiqemi,a w przekonaniu Greków oznacza
pożądanie zarówno złego, jak i dobrego2.
Omówiony fragment Listu św. Jakuba ma charakter polemiczny i jest
uzupełnieniem stwierdzenia, że kto wytrwa w doświadczeniu, ten jest błogosławiony i otrzyma wieniec życia.
3.1.2.2. Doświadczenie, prowadzące do doskonałości i nienaganności
Jeśli wiara doświadczona zostaje również przez wewnętrzną walkę z pożądliwościami i grzechami, to doświadczenie wiary odbywa się na różnych
poziomach życia, zarówno życia zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Wróg
atakuje wyznawcę Jezusa Chrystusa z zewnątrz, jak i wewnątrz, jego serce
jako siedlisko myśli, woli i uczuć. Każde doświadczenie ma prowadzić do
wyznaczonego celu, a mianowicie do doskonałości. Czy doświadczona
i wypróbowana wiara jest już celem? Czy jest doskonałością? Według św.
Piotra jest czymś drogocennym, wartościowszym od złota i srebra (1 P 1,7),
a więc przewyższa wszystkie wartości, które oferuje świat. Ale chrześcijanin jest ciągle w drodze, ciągle ma przed sobą cel, który jest mu wyznaczony. Doskonałość ciągle jest przed wierzącym i dlatego św. Jakub poucza, że
trzeba modlić się o mądrość (Jk 1,5), powściągać swój język (Jk 1,26), pomagać bliźniemu (Jk 1,27) itd.
Co składa się na doskonałość? Tego Autor interesującego nas Listu nie
pisze. Jeśli jednak daje szereg rad, to w tych radach wskazuje na drogę do
doskonałości. Wydaje się, że św. Jakub najbardziej ceni mądrość, dzięki któ-

w błędną wiarę, rozpacz i inne wielkie sromoty i występki, a gdybyśmy kuszeni
byli, abyśmy ostatecznie przemogli i przy zwycięstwie się utrzymali” KWKL s. 48
(Mały katechizm).
Według Jakuba, pożądliwość nie jest więc grzechem, lecz prowadzi do grzechu,
u apostoła Pawła jest inaczej, pożądliwość należy do grzeszności człowieka (Zob.
Rz 7, 1nn).
1

Zob. Z. ABRAMOWICZÓWNA, Słownik grecko-polski, II, s. 234; W. BAUER, Wörterbuch
zum Neuen Testament, k. 487n; F. BÜCHSEL, evpiqemi,a, TWNT III, 168n.

2
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rej możliwe staje się panowanie nad językiem i wykonywanie przykazania
miłości. Mądrość, o którą ma zabiegać wierzący, pochodzi z góry. Doskonałym jest człowiek mądry, który czyni dobrze, potrafi opanować swoje namiętności. Bóg jest źródłem mądrości i dlatego doskonałość nie jest wynikiem samokształcenia, jedynie ludzkich wysiłków, ale odrodzenia przez
słowo prawdy, które zaszczepione może zbawić wierzącego (Jk 1,21). Zaszczepione słowo Boga jest początkiem wiary. Najwartościowsza wiara jest
wiarą doświadczoną.
Doświadczona, wypróbowana wiara ma wartość i tylko taka wiara prowadzi do doskonałości. Dla św. Piotra wypróbowana wiara jest cenniejsza
aniżeli złoto i srebro w ogniu wypróbowane (1 P 1,7). Tylko taka wiara ma
wartość przed Bogiem.
Wiara bywa doświadczana, aby wierzący osiągnął doskonałość. Nie inaczej jest u apostoła Pawła, który pisze: „A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany” (Rz 5,3-5). Mamy tu pewien ciąg sytuacji, stanów i wartości, który także u Wielkiego Apostoła
prowadzi do myśli o doskonałości: nadzieja nie zawodzi.
Jakub – jak widzimy – mieści się w ramach tradycji Starego Testamentu,
judaizmu i chrześcijaństwa. Celem jest doskonałość wiary i życia. Pan Jezus
powiedział: „Bądźcie tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt
5,48). Jeśli św. Jakub nakazuje naśladować Boga, a nie Chrystusa – jak czyni
to np. apostoł Paweł, albo sam Jezus, który mówi o kroczeniu Jego śladami
– to właśnie chyba ma na myśli wyżej zacytowane słowa z Kazania na górze.
3.1.2.3. Wytrwałość i cierpliwość
Doświadczona wiara sprawia wytrwałość (u`pomonh,) (Jk 1,3). Wytrwałość
zaś łączy się z cierpliwością (makroqumi,a). Zarówno wytrwałość, jak i cierpliwość – według św. Jakuba, a także innych nowotestamentowych tradycji
– powiązana jest z wiarą i codziennym życiem chrześcijanina. Chrześcijanin
powinien być wytrwały w wierze, cierpliwie znosić wszelkie trudny i niedogodności życia w świecie, wrogo usposobionego do tych, którzy są Chrystusowi. Słowa: u`pomonh, i makroqumi,a bardzo często występują w parenetycznych partiach Nowego Testamentu i stanowią istotny element obrazu
chrześcijańskiego życia.
Wytrwałość ma prowadzić do dzieła doskonałego (Jk1,4).
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W życiu chrześcijanina wytrwałość łączy się z cierpliwością. Bez cierpliwości wytrwałość jest bezużyteczna. ‘Upomonh, i makroqumi,a można nawet
uznać za synonimy. Możliwe są także zwroty: wytrwałość cierpliwa, wytrwać w cierpliwości, lub wytrwała cierpliwość.
Apostoł Paweł zaliczył cierpliwość do owoców Ducha Świętego (Ga 5,
22).
Cierpliwość (makroqumi,a) jest przede wszystkim atrybutem Boga (por. Rz
2,4; 9,22; 1 P 3,20; 2 P3,9.15). W Liście do Rzymian apostoł Paweł pyta: „Może
lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na
to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi?” (Rz 2,4). Nieco dalej również
pyta: „A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej
cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę” (Rz 9,22). Cierpliwość
powstrzymuje więc gniew Boży nad grzesznym rodem ludzkim. Cierpliwość jest także przymiotem Chrystusa. Autor 1. Listu do Tymoteusza pisze:
„Miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką
cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu” (1 Tm 1,16).
Dar cierpliwości uzdolnia człowieka do naśladowania Boga i Chrystusa.
Okazywać cierpliwość, znaczy znosić wady i przywary bliźnich oraz własne doświadczenia i krzyże. Apostoł Paweł powiada, że miłość jest cierpliwa (1 Kor 13,4). W Liście do Kolosan czytamy: „Przyobleczcie się jako wybrani
Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność
i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma
powód do skargi przeciw komu” (Kol 3,12.13).
Apostoł Jakub pisze o cierpliwości w kontekście oczekiwania na powtórne przyjście Pańskie: „Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto
rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy
deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie” (Jk 5,7.8). W powyższych słowach chodzi o cierpliwe oczekiwanie na
paruzję. Wzorem dla wierzących powinien być rolnik, który cierpliwie
oczekuje na deszcz i plony swojej pracy. Jednakże – jak na to wskazuje kontekst – nie chodzi jedynie o cierpliwe oczekiwanie na przyjście Pańskie, lecz
także o cierpliwość w kontaktach międzyludzkich, słowem – mówiąc słowami apostoła Pawła – o cierpliwą miłość, którą powinien okazywać chrześcijanin w swoim życiu: „Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie
byli sądzeni; oto sędzia już u drzwi stoi” (Jk 5,9).
W 5. rozdziale Listu św. Jakuba od 7. do 11. wiersza, mowa jest zarówno
o wytrwałości, jak i o cierpliwości. W Jk 5,7.8 trzy razy powtarza się cza-
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sownik makroqume,w. W Jk 5,11 występuje zarówno rzeczownik u`pomonh,, jak
i czasownik u`pome,nw. Dwa razy w całej perykopie jest mowa o „paruzji Pana”1. Św. Jakub pisze więc o wytrwałości i cierpliwości w perspektywie
eschatologicznej. Przede wszystkim dominuje w niej tryb rozkazujący: „bądźcie cierpliwi”, „umocnijcie serca swoje”, „nie narzekajcie”, „weźcie sobie za przykład”2.
Aby lepiej zrozumieć napomnienia do wytrwałości i cierpliwości, należy
zapytać o kontekst Jakubowej wypowiedzi. Z Jk 5,9 wynika, że w Kościołach Bożych istniały jakieś niesnaski, pretensje i wzajemne utyskiwania na
siebie. Ale prawdziwie chrześcijańska postawa, nacechowana cierpliwością, powinna wyeliminować wzajemne pretensje i oskarżenia. Trudno
odpowiedzieć na pytanie o podłoże tych wzajemnych oskarżeń. Być może,
że chodziło o brak wzajemności w okazywaniu miłości, czy też może chodziło o obmowę, skoro św. Jakub gani adresatów swojego Listu i zarzuca
im właśnie nadmierną gadatliwość, grzeszenie językiem i brak miłości
wzajemnej. Nie należy się skarżyć, lecz trzeba być cierpliwym, bowiem
kiedy Pan przyjdzie wszyscy staną przed trybunałem najwyższego Sędziego, który już stoi w drzwiach.
W Liście św. Jakuba spotykamy się z licznymi metaforami i z obrazowym
językiem. Jakub wzywając do cierpliwości, wskazuje na rolnika, który obsiał
swoje pole i czeka cierpliwie aż nadejdzie czas żniwa i zbierze owoce swej
pracy. „Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny
i późniejszy deszcz”. Ten przykład wzięty z życia wiejskiego, zostaje przez
Autora interesującego nas Listu pogłębiony przykładami wyjętymi z Biblii
Starego Testamentu. „Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy
tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie,
które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan” (Jk 5,10.110)3.
Autor Listu nie stawia za wzór Jezusa, lecz proroków i Hioba. Nie wiadomo dlaczego nie nakazuje naśladować Chrystusa. Nie znamy motywów
takiego stanowiska. Jeśli chodzi o proroków, to prawdopodobnie – wzorem
urzędowego judaizmu czasów Autora Listu – termin prorocy rozumie

Tytuł Pan (kuvrioj) w Liście św. Jakuba przysługuje zarówno Bogu, jak i Chrystusowi. W omawianej perykopie chodzi o Chrystusa, o Jego powtórne przyjście.

1

2

F. MUßNER, Der Jakobusbrief, HTKNT XIII/1, s.225n.

3

Tamże, s. 205.
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w szerokim znaczeniu. Mieszczą się w nim nie tylko prorocy piszący, ale
też Eliasz i Elizeusz, a także Mojżesz i Dawid. Żydowska tradycja widziała
w prorokach świadków wiary1. Byli oni prześladowani, cierpieli jednakże
św. Jakub nie wskazuje na żaden konkretny przykład. Być może, że ma na
myśli te przykłady, o których bardzo ogólnie pisze Nowy Testament2. Prorocy głosząc orędzie Pańskie narażeni byli na liczne szykany, cierpieli i znosili zniewagi3.
Niewiele więcej pisze św. Jakub o Hiobie. „Słyszeliście o wytrwałości Joba
i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest
Pan” Jk 5,11b)4. Z jednej strony wspomina wytrwałość Hioba, której poświęcona jest cała Księga Hioba5, z drugiej zaś poleca adresatom Listu postawić sobie przed oczy koniec doświadczenia i cierpienia Hioba, którym
kres położył sam litościwy Bóg.
Św. Jakub pisze o „zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan”. Nie chodzi tu o paruzję Pana, ale o szczęśliwy koniec, który zgotował Hiobowi miłosierny i litościwy Jahwe. Słowa św. Jakuba należy
widzieć w świetle słów, znajdujących się w Hi 42,10-176. Mają one za zadanie w szczególny sposób usposobić odbiorców Listu do cierpliwości i wytrwałości. Mogą oni, jeśli będą cierpliwi i wytrwali, także oczekiwać szczęśliwego końca doświadczeń, które ich spotykają.
W Księdze Hioba postać jej bohatera nie jest jednolita. Można mówić
o Hiobie prologu i epilogu oraz Hiobie części poetyckiej. W prologu i epilogu, a więc w częściach dołączonych później do zasadniczego korpusu

1

Zob. N. BROX, Zeuge und Martyrer, München 1961.

2

Zob. Mt 5,12; 23,29-35; Mk 12,1-9; Dz 7,52; Rz. 11,3; 1 Tes 2,15; Hbr 11,35-38.

Było to zarówno cierpienie, które przychodziło z zewnątrz, ale także – jak w wypadku Jeremiasza – cierpienie duchowe, wewnątrz serca, o którym prorok pisał we
fragmentach, mających charakter osobistego wyznania. Zob. np. M. UGLORZ, Kryzys
wiary i duchowy tragizm proroka Jeremiasza, Kalendarz ewangelicki 1976, s. 93-96.
3

4

Jest to jedyne miejsce w Nowym Testamencie, w którym pojawia się postać Hioba.

Na temat Księgi Hioba, jej kompozycji i myśli przewodniej zob. np. W. H. SCHMIDT,
Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 278nn; Cz. JAKUBIEC, Księga Hioba, PŚST VII-1,
s. 27nn.
5

„A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe, tak iż miał czternaście
tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc par wołów i tysiąc oślic. Miał także siedmiu
synów i trzy córki” (Hi 42,12.13)
6
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Księgi, postać Hioba jawi się nam w innym świetle, aniżeli w części poetyckiej. W części poetyckiej Hiob gwałtownie występuje przeciwko mowom
jego przyjaciół, rzuca nawet wyzwanie samemu Bogu i domaga się sprawiedliwości. Ten Hiob nie wygląda na wzór cierpliwości1, bowiem w tej
części Księgi Hioba, Autora raczej interesuje sens cierpienia i suwerenność
Boga. W prologu i epilogu Hiob przedstawiony jest jako cierpiętnik, z pokorą i cierpliwością znoszący los, który go spotkał2. Pełen rezygnacji wyznaje:
„Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech
będzie imię Pańskie błogosławione” (Hi 1,21). I taki Hiob utrwalił się w późniejszej biblijnej refleksji i został uznany za prototyp cierpliwości. I właśnie
takiego Hioba miał na myśli św. Jakub, bowiem pisze on o końcu jaki zgotował Hiobowi sam Bóg.
Powyżej zostało już powiedziane, że Jakub nie stawia odbiorcom swojego Listu za wzór Chrystusa, jak jest to w innych tradycjach Nowego Testamentu. Jednakże u Jakuba u`pomonh, posiada te same cechy jak u synoptyków
i apostoła Pawła. W Liście św. Jakuba nabiera jednak szczególnego zabarwienia. Chodzi nie tylko o cierpliwość w znoszeniu ucisków, które przychodzą
z zewnątrz, o cierpliwość w doznawanym prześladowaniu, w zniewagach,
ale także o cierpliwość w zmaganiu się z samym sobą, ze swoimi namiętnościami i pokusami, a więc w ucisku, w którym wierzący zostaje poddany
próbie w relacji do Boga, Jego wymagań i świętości.

3.1.3. Posłuszeństwo słowu
W Liście św. Jakuba spotykamy się z następującymi terminami, które mają
związek z sobą: słowo (lo,goj), słowo prawdy (lo,goj avlhqei,aj), prawo wolności (no,moj th/j evleuqeri,aj), prawo królewskie (no,moj basiliko,n). Pierwszy rozdział niniejszej pracy poświęcony został pojęciu prawa wolności i dlatego

1

St. PISAREK, Cierpliwa wytrwałość w Nowym Testamencie, s. 226.

W greckiej wersji Księgi Hioba (Septuaginata) występuje jeden raz forma rzeczownika u`pomonh,, natomiast trzynaście razy czasownik u`pome,nw. W żadnym z tych
miejsc hebrajski odpowiednik nie posiada znaczenia znosić z cierpliwością. W połowie przypadków w Biblii greckiej czasownik u`pomone,w wyraża sens stawiać opór
(fizycznie lub moralnie). Zaledwie w dwóch przypadkach (Hi 6,11 i Hi 22,21) słowo to określa cierpliwą postawę Hioba wobec nieszczęścia. Pojęcie u`pomonh, nie
odegrało zatem większej roli na zmianę obrazu Hioba, który w religijności judaizmu stał się wzorem cierpliwości w cierpieniu. Zob. St. PISAREK, Cierpliwa wytrwałość w Nowym Testamencie, s. 227.
2
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nie zachodzi potrzeba powtarzania tego, co zostało napisane powyżej. Na
tym miejscu mowa będzie raczej o teologii słowa, czy teologii prawa wolności. Tu znajdziemy odpowiedź na pytanie o funkcję słowa w rozumieniu
św. Jakuba i o potrzebę poddania się słowu Boga, a więc o posłuszeństwo
słowu.
Niewiele jest w Liście św. Jakuba wypowiedzi na zasygnalizowany temat.
Ale z całą pewnością w Liście św. Jakuba się one znajdują. Jednakże Jakub nie
pomaga nam też w rozpoznaniu i zrozumieniu treści poszczególnych terminów i wypowiedzi, w których znajdują się terminy: słowo, słowo prawdy,
prawo wolności, bowiem są to wypowiedzi sporadyczne, wręcz przygodne,
znajdujące się jakby na marginesie parenezy Listu św. Jakuba.
Na czoło wysuwają się dwie wypowiedzi: „Gdy zechciał, zrodził nas przez
Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń” (Jk 1, 18)
oraz „Odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze” (Jk 1,21).
W 18. wierszu 1. rozdziału podmiotem jest Bóg. To z Jego suwerennej
woli (boulhqei,j)1 adresaci Listu zostali odrodzeni przez słowo prawdy. Bóg
jest sprawcą odrodzenia, które dokonało się przez słowo. A więc dysponentem słowa prawdy jest Wszechmocny2.
Termin słowo prawdy jest terminem, który dość często występuje w najmłodszej literaturze Nowego Testamentu. Ten termin charakterystyczny
jest dla szkoły po-Pawłowej (Ef 1,13; Kol 1,5; 2 Tm 2,15), ale występuje także
w 1. Liście św. Piotra (1 P 1,23-25), który ma wiele wspólnego z nauczaniem
uczniów Wielkiego Apostoła Narodów, św. Pawła. Słowem prawdy jest
ewangelia głoszona przez Jezusa i Jego uczniów. Jeśli św. Jakub używa tego
terminu, to może to też oznaczać, że List św. Jakuba należy datować na czas
drugiego pokolenia chrześcijan.
Słowo prawdy – jak zostało to powiedziane w 1. rozdziale – może być
uważane za synonim prawa wolności, a tym samym także prawa królewskiego. Słowo prawdy jako narzędzie w rękach Bożych spełnia funkcję
zbawczą. Przez słowo prawdy wszechmogący i łaskawy Bóg zrodził adresa-

W Nowym Testamencie, kiedy mowa jest o woli Bożej, zazwyczaj użyty jest rzeczownik qe,lwn.
1

2

F. MUßNER, Der Jakobusbrief, HTKNT XIII/1, s. 93.
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tów Listu, aby stali się pierwszym zarodkiem Jego stworzenia (eivj to. ei=nai
h`ma/j avparch,n tina tw/n auvtou/ ktisma,twn)1.
U zarania dziejów Izraela Jahwe, „zrodził” potomków Abrahama jako naród (Pwt 32,18) 2. Jakub sięgając do starotestamentowej metafory, mówiącej
o początku Izraela jako narodu wybranego, nawiązał do starotestamentowej
teologii wyboru potomków Abrahama. Św. Jakub uważa Żydów nawróconych na chrześcijaństwo również za pierwociny Bożych stworzeń (Biblia
warszawska: pierwszym zarodkiem)3, czyli wszystkich przyszłych wierzących
w Chrystusa4. Wierzący w Chrystusa, jako zrodzeni przez słowo prawdy
należą z woli Boga do ludu Bożego. I właśnie dlatego członkowie Kościołów w Palestynie w czasach apostolskich, uważali siebie za lud czasów ostatecznych, a swoje społeczności nazywali Kościołami Bożymi. Myśl o nowym zrodzeniu często spotykamy w Nowym Testamencie (1 P 1, 3; J 1,13;
3,3-10; Ga 4,19 i inne)5.
Św. Jakub do wyrażenia tej myśli o zrodzeniu użył słowa avpoku,ew zamiast genna,w używanego przez św. Jana (J 1,13; 3,3), lub avnage,nnha,w występującego w 1. Liście św. Piotra (1 P 1, 3. 23). W Liście do Kolosan użyte zostało
słowo suzwopoie,w. Wszystkie wypowiedzi z tymi teologicznymi terminami
mają związek z chrztem i akceptacją ewangelii, jako słowa o zbawieniu.
Biorąc pod uwagę nowotestamentową i starochrześcijańską naukę o chrzcie,
przede wszystkim występujący w Liście św. Jakuba zwrot: eivj to. ei=nai h`ma/j
avparch,n tina tw/n auvtou/ ktisma,twn, należy z bardzo dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że św. Jakub pisząc o zrodzeniu przez słowo prawdy, ma na
myśli chrzest, tym bardziej, że słowo avpekue,w zostało użyte w aoryście6.

1

Tamże.

Zob. St. ŁACH, Księga powtórzonego prawa, PŚST II-3, s. 305nn; G. von RAD, Das Gottesvolk im Deuteronomium, Stuttgart 1929.
2

3

Nawiązanie do Starego Testamentu (zob. Wy 22,29n; Pwt Pr 18,4).

Prorok Jeremiasz uważał Izrael za pierwociny wszystkich narodów (Jr 2,3). Apostoł Paweł uważał chrześcijan w Koryncie za pierwociny Achai (1 Kor 16,15; por. Rz
16,5).

4

Myśl tę spotykamy również w misteriach pogańskich, jednakże wydaje się bardzo
mało prawdopodobne, aby św. Jakub zaczerpnął je z soteriologicznej myśli hellenistycznych misteriów, wszak dla Żyda wszystko co miało związek z wielobóstwem,
było odrażające.
5

6

F. MUßNER, Der Jakobusbrief, HTKNT XIII/1, s. 93.
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Autor interesującego nas Listu ma więc na myśli jednorazowy akt, który
dokonał się w przeszłości.
Zwrócić należy także uwagę na to, że słowo prawdy zostało wszczepione w adresatów Listu, jednakże pomimo tego należy je przyjąć z łagodnością. Chodzi o kontynuację tego, co w chrzcie zostało zapoczątkowane. Egzystencja chrześcijanina polega na stałym przyjmowaniu tego, co zostało
dane i rozwijaniu tego, co zostało zapoczątkowane. Myśl ta w szczególny
sposób została uwydatniona w poleceniu: „Odrzućcie wszelki brud i nadmiar
złości”. Stare musi by odrzucone, zdjęte z serca wierzącego, jak zdejmuje się
poplamioną szatę, natomiast ma być przyjęte nowe życie, ukształtowana
przez słowo. Słowo prawdy ma by przyjęte z łagodnością, a więc nie
w gniewie i buncie, ale z otwartością, w posłuszeństwie, z przekonaniem, że
służy ono ku dobremu1.
Jeśli w słowach: „Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli
niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń” (Jk 1, 18) św. Jakub zwraca uwagę
na początek zbawczego czynu Boga, to słowa: „Odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze” (Jk 1,21) mówią o konsekwencji tego dzieła, a mianowicie
o zbawieniu. Jakub przypisuje słowu zbawczą funkcję. W istocie to Bóg
zbawia przez słowo prawdy2.
W wypowiedzi Jakuba: „Słowo… może zbawić dusze wasze” słowo ma sens
funkcjonalny, a nie ontologiczny, jak np. w prologu Ewangelii św. Jana. Mamy tu do czynienia z nawiązaniem do starotestamentowej teologii słowa,
która szczególnie wyraźnie występuje w księgach prorockich oraz w literaturze mądrościowej. Wystarczy tu wspomnieć słowa z Księgi Izajasza: „Jak
deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją
urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest
z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wyko-

Jest to temat aktualny końca I wieku po Chr. Por. „Odrzuciwszy więc wszelką złość
i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę jako nowonarodzone niemowlęta,
zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu,
ponieważ żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan” (1 P 2,1-3) oraz „Dlatego okiełznajcie
umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest
dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej” (1 P 1,13.14).
1

Por. „Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże,
które żyje i trwa” (1 P 1,23).

2
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nuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem” (Iz 55,10.11)1 oraz
psalm 118, gdzie wielokrotnie jest mowa o prawie i słowie, które w życiu
człowieka działa zbawczo2. O soteriologicznej funkcji słowa Bożego, ewangelii, nauczaniu o Chrystusie mówi apostoł Paweł. W Liście do Rzymian czytamy: „Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku
zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka” (Rz 1,16). Podobna
myśl zawarta jest w 1. Liście do Koryntian: „Przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą
zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba
że nadaremnie uwierzyliście” ( Kor 15,1.2).
Jeśli św. Jakub jest kontynuatorem biblijnej myśli o zbawczej funkcji słowa, nie rozróżniając między ewangelią a prawem, to apostoł Paweł zdecydowanie funkcję zbawczą przypisuje ewangelii. Ona jest mocą do zbawienia i przez nią wierzący mogą być zbawieni. Oczywiście sprawcą zbawienia
jest Bóg, słowo, ewangelia pełnią pośredniczącą funkcję.
List św. Jakuba zawiera głównie parenezę. Autor Listu formułuje pod adresem adresatów liczne pouczenia, w tym również wezwanie do posłuszeństwa słowu, do wykonywania prawa wolności: „A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle
przygląda się swemu naturalnemu obliczu; bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa
w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu” (Jk 1,22-25).
Jak wiara – według św. Jakuba bez uczynków jest martwa – tak też nie
wystarczy samo słuchanie słowa Bożego. Jakub poucza, że nie wystarczy
być słuchaczem słowa, lecz należy je przyjąć z łagodnością i być jego wykonawcą, a więc wykonywać to, co Bóg przez swoje słowa nakazuje wierzącym, odrodzonym przez słowo prawdy. Kto słucha jedynie słowa, a nie
wykonuje tego, co ono wymaga, ten sam siebie oszukuje. Być może, że niektórym członkom Kościoła Bożego wydawało się, że sama przynależność
do ludu czasów ostatecznych wystarczy, przeto wystarczy być słuchaczem
słowa, jak też wystarczy wierzyć, że Bóg jest jeden.

1

Zob. L. STACHOWIAK, Księga Izajasza II, III, PŚST IX-2, s. 243.

Zob. St. ŁACH, Księga psalmów, PŚST VII-2, s. 497nn; H.-J. KRUAS, Psalmem 2,
s. 810nn.
2
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Św. Jakub przyrównuje człowieka jedynie słuchającego słowa prawdy,
ale nie wykonującego go, do męża, który przygląda się przed lustrem swojemu obliczu, ale kiedy odchodzi, już nie pamięta jakim jest1. Być może, że
Jakub metaforę tą zaczerpnął z żydowskiej literatury sapiencjalnej (Mdr 7,
26; Syr 12,11), wszak jego duszpasterskie pouczenie zamyka się w kręgu
mądrości, którą wysoko ceni i nakazuje się o nią modlić. Ale metafora lustra, służąca do opisania rzeczywistości sfery duchowej występuje także
w świeckiej literaturze czasów apostolskich, głównie u rzymskiego stoika
Seneki. Apostoł Paweł zaś pisze, że przyszłość widzimy jak w zagadce,
w lustrze (1 Kor 13,12).
Tymczasem człowiek, który jest słuchaczem prawa wolności, wejrzał
weń i trwa w nim, nie jest już słuchaczem zapominającym. Kluczowe są tu
słowa: wejrzał (paraku,faj od para, oraz ku,ptw) i trwa (paramei,naj od para,
oraz me,nw). Pierwsze słowo sugeruje, że nad prawem należy się pochylać,
wnikać w nie, skłaniać się ku niemu, drugie zaś, że przy prawie wolności
należy pozostać, trwać w nim na stałe2. Żydowski uczony w piśmie pochylał się nad prawem Pana, zobowiązany był je studiować i wykonywać zawarte w nim polecenia. Wierzący w Chrystusa, jak uczony w Piśmie, nieustannie powinien się wczytywać, wsłuchiwać w słowo prawdy, w doskonałe prawo wolności i wykonywać je. Obowiązek wsłuchiwania się
i trwania w słowie prawdy związany jest z obietnicą: „ten będzie błogosławiony w swoim działaniu”. Pisząc te słowa św. Jakub znajduje się w kręgu literatury mądrościowej. Taką obietnicę znajdujemy w Syr 50,24, przede wszystkim w psalmie 1, który zalicza się do literatury tradycji sapiencjalnej3.
Św. Jakub wymaga bezwzględnego wypełniania prawa: „Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo
Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu” (JK 2,10.11).

W Kazaniu na górze spotykamy się z nieco inną metaforą: „Każdy, kto słucha tych
słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował
swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na
ów dom, i runął, a upadek jego był wielki” (Mt 7,26.27).

1

2

Por. Pwt 27,26; J 8,31; 1 Kor 16,6).

3

Zob. St. ŁACH, Księga psalmów, PŚST VII-2, s. 103nn.
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3.1.4. Pobożność
3. rozdział niniejszej pracy mógłby być zatytułowany: „Wizerunek pobożnego”, ale dlatego, że List św. Jakuba jest pewnego rodzaju zbiorem sentencji, nie powiązanych z sobą logicznie, dlatego temat pobożności omawiamy pośród innych, takich jak sprawiedliwość, mądrość itp.
Przez pobożność rozumie się religijną postawę, wyrażającą się w konkretnej treści wiary1. Nie ogranicza się ona jedynie do uczestniczenia w kulcie, do samych gestów związanych z kultem, lecz rzutuje na codzienne życie, postępowanie, stosunek do bliźniego i do otaczającego świata.
Nowy Testament zasadniczo używa trzech terminów greckich na opisanie pobożności: eu`la,beia, eu`se,beia oraz osio,thj. Św. Jakub pisząc o pobożności, używa słowa: qrhskei,a2. W polskich przekładach przywykło się go oddawać przez termin pobożność3. Na specyficzną treść terminu qrhskei,a zwraca uwagę w swoim komentarzu do Listu św. Jakuba M. Diebelius4.
Pojęcie pobożności zawiera w sobie różnoraką treść. Można mówić o pobożności, na którą składają się gesty, religijne praktyki, wynikające zarówno
z przepisów kultowych, jak też etycznych, ale także – i tak jest głównie
w Nowym Testamencie – subiektywne, osobiste, wewnętrzne przeżycia
wywołane przez słuchanie słowa Bożego, ewangelii, pouczeń itp. Tych
dwóch składników nie da się od siebie oddzielić, chociaż można sobie wyobrazić, że za religijnymi gestami nie kryje się żadne wewnętrzne przeżywanie prawdy.
Św. Jakub pisze: „Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną
pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich
niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat” (Jk 1,26.27).
Użyty w zacytowanym fragmencie Listu św. Jakuba termin qrhskei,a zdecydowanie wskazuje na to, że Autor Listu, zapewne ze względu na istniejące w Kościołach judeochrześcijańskich błędne przekonania, pragnie po-

Zob. X. LEON-DOUFOUR, Słownik Nowego Testamentu, s. 487; B. WIDŁA, Słownik antropologii Nowego Testamentu, s. 185.
1

2

Występuje także w Dz 26,5 oraz Kol2,18.

R. POPOWSKI oraz M. WOJCIECHOWSKI użyli terminu: religijność. Zob. Grecko-polski
Nowy Testament, s. 1086.
3

4

M. DIEBELIUS, Der Brief des Jakobus, KEK XV, s. 153.
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uczyć, że prawdziwa pobożność nie polega na jakichś zewnętrznych gestach religijnych, o których nie pisze, ale na właściwych zachowaniach
w stosunkach międzyludzkich, ale także na wewnętrznych przeżyciach.
Przekonuje nas o tym wprowadzenie do pouczenia: „Jeśli ktoś sądzi”. A więc
jest w kręgach, do których św. Jakub pisze swój List grupa ludzi, która ma
jakieś własne poglądy i przekonania, z którymi jawnie się obnosi, i nie respektuje chrześcijańskiego nauczania.
Prawdziwa pobożność – według św. Jakuba – polega na:
− powściąganiu języka,
− niesieniu pomocy sierotom i wdowom w ich niedoli,
− zachowaniu siebie nie splamionym przez świat.
O niewłaściwym używaniu języka, a więc mowy, która jest darem Bożym, św. Jakub pisze w swoim Liście wielokrotnie. Ze względu na to, że
pouczenia Autora Listu na temat właściwego używania języka zostaną
omówione nieco dalej, zadowalamy się na tym miejscu jedynie stwierdzeniem, że prawdziwa pobożność przed Bogiem polega na powściąganiu
swojego języka, bowiem język – pisze Jakub – „jest wśród naszych członków
swoistym światem nieprawości; kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc
rozpalony przez piekło” (Jk 3,6). I jest też dla Autora interesującego nas Listu
oczywiste, że „jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który
i całe ciało może utrzymać na wodzy” (Jk 3,2). Te dwa cytaty wystarczająco
przekonują nas, dlaczego na pierwszym miejscu św. Jakub wymienia powściąganie, hamowanie języka, jeśli ktoś chce być pobożny.
Prawdziwa pobożność polega także na niesieniu pomocy sierotom i wdowom w ich niedoli1. Jakub kilka razy napomina adresatów swojego Listu,
aby dostrzegali potrzeby swoich bliźnich i przychodzili im z pomocą. Jeśli
wiara bez uczynków jest martwa, to oznacza to, że prawdziwa pobożność
wyraża się w wierze, która jest czynna w miłości. Można więc postawić
znak równości między pobożnością a wiarą, która wyraża się w gestach,
w niesieniu pomocy wdowom i sierotom2.

1

vEpiske,ptesqai (nieść pomoc, pomagać) wskazuje na stałą troskę o los sierot i wdów.

M. Luter w swoim traktacie pt.: O wolności chrześcijańskiej wyraża pogląd, że
prawdziwą pobożnością jest ufająca wiara i pisze: „Chrześcijanin nie żyje sam
w sobie lecz żyje w Chrystusie i w swym bliźnim, w przeciwnym razie nie jest
chrześcijaninem. W Chrystusie żyje on przez wiarę, w bliźnim przez miłość. Przez
wiarę zostaje porwany w górę, ponad siebie, do Boga, przez miłość zaś zniża się
poniżej siebie - do bliźniego, pozostawiając jednak zawsze w Bogu i w Jego miłości,
2
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Według św. Jakuba elementem składowym pobożności jest zachowanie
czystości, dystansu do świata, bowiem o to właśnie chodzi, kiedy pisze:
„Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: …zachowywać
siebie nie splamionym przez świat”.
Słowo świat nie odnosi się do stworzonego przez Boga kosmosu, lecz do
pewnej grupy ludzi i sfery, do której przynależą, ludzi wrogo ustosunkowanych – jak to jest u ewangelisty Jana – do Chrystusa i Jego uczniów
(J 15,18; 17,14). Pobożność powinna się przejawiać w zachowaniu siebie
w czystości, odrzuceniu tego co może splamić, a czego źródłem jest wroga
sfera świata. Zwrot „zachowywać siebie nie splamionym przez świat” jest tak
ogólny i niesprecyzowany, że trudno odpowiedzieć na pytanie o jakim poplamieniu rzeczami świata tu chodzi. Z niewielką pomocą przychodzi nam
tutaj inna wypowiedź św. Jakuba: „Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze
światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje
się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie
chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie?” (Jk 4,4.5).
Przyjaźń z Bogiem jest nieprzyjaźnią ze światem i na odwrót (Jk 4,4). Ci,
którzy przyjaźnią się ze światem nazwani są wiarołomcami, a właściwie
cudzołożnikami (moicali,dej)1. Słowo moicali,dej ma tutaj przenośne znaczenie, nawiązuje bowiem do Starego Testamentu2. Związek pomiędzy Izraelem a Bogiem był przedstawiany w księgach Starego Przymierza jako
związek małżeński3. Oddawanie przez Izraelitów czci bożkom pogańskim
uważano za cudzołóstwo wobec Jahwe (Oz 2, 2; 9, 1 itp.)4. Zrozumiały jest
więc w pełni przekład (Biblii warszawskiej) wiarołomcy.

to Chrystus mówi: «Zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów
Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego» (J 1,51)”.
Niektórym kopistom wydawało się, że nie może chodzić jedynie o kobiety, dlatego przepisywali: moicoi. kai. moicali,dej. (Ac, Y). Zob. M. DIEBELIUS, Der Brief des Jakobus, KEK XV, s. 263.
1

F. HAUCK, Moiceu/w, TWNT, IV, s. 737-743; J. JEREMIAS, Der Prophet Hosea, ATD
24/1, a. 24nn.
2

Zob. Oz 1,1 – 2,1nn; Ez 16,1nn; 23,1nn I inne. Metafora małżeństwa, obrazująca
związek wierzącego z Bogiem i odwrotnie, występuje również w Nowym Testamencie (2 Kor 11,2; Ef 5,22-24; Rz 7,3n; Ap 19,7; 21,9).
3

W ewangeliach ludzie, którzy nie chcieli słuchać zwiastowania o Królestwie Bożym nazwani są rodem cudzołożnym (Mt 12,39; 16,4; Mk 8,38).
4
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Użycie słowa moicali,dej w Jk 4,4 może sugerować, że zachować siebie
niesplamionym przez świat, znaczy bezwzględnie unikać jakichkolwiek
związków z kultem bożków i związaną z tym obyczajowością. Umieszczenie w „definicji” pobożności przez św. Jakuba słowa moicali,dej jest uzasadnione, wszak chrześcijanie na co dzień spotykali się z pogańskim kultem,
a biorący udział w tym kulcie wrogo byli usposobieni do wyznawców
Chrystusa.
Chrześcijanie nie biorący udziału w pogańskich kultach, posądzani byli
nieobyczajność. Otoczenie, w którym żyli wyznawcy Chrystusa nie miało
pojęcia o głębi życia chrześcijańskiego. Zdają się to sugerować polecenia
Autora 1. Listu św. Piotra: „Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci,
którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom,
wysławiali Boga w dzień nawiedzenia” (1 P 2,12). A więc chrześcijanie powinni się liczyć z wolą świętego Boga, bowiem posłuszni jej, zamkną usta
tym, którzy posądzają wierzących o niegodziwe czyny. Posądzenia te
wynikają – jak to można wywnioskować ze słów: „zamykali usta niewiedzy
ludzi głupich” z niewiedzy ludzi głupich. Poganie nie mają żadnej wiedzy na
temat chrześcijaństwa i zasad postępowania wierzących. Brak tej wiedzy
stawia pogan w rzędzie ludzi głupich, nierozumnych, chociaż może posiadających pewną wiedzę filozoficzną, wszak współcześni autorowi ludzie –
wzorem Ateńczyków – chętnie zajmowali się poszukiwaniem wiedzy
o świecie. Autor Listu jest przekonany i do tego przekonania pragnie doprowadzić także adresatów swojego Listu – że chrześcijanie zamkną
w końcu usta swoim prześladowcom i oszczercom, zmuszą ich do milczenia i zawstydzenia.

3.1.5. Sprawiedliwość
Na kilku miejscach w Liście św. Jakuba spotykamy się z „pokrewnymi”
sobie terminami: usprawiedliwienie, sprawiedliwość, sprawiedliwy. Występują
one w Jk 1,19.20; 2,21-25; 3,17.18; Jk 5.5.6; 5,15.16. Niełatwo jest ustalić ich
treść. O znaczeniu musi zawsze decydować kontekst.
W 1. rozdziale św. Jakub pisze o sprawiedliwości Bożej (dikaiosunh, qeou/):
„Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory
do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga”1 (Jk
1,19.20). Termin sprawiedliwość Boża występuje także u apostoła Pawła
Biblia warszawska termin dikaiosunh, qeou/ oddaje przez zwrot: sprawiedliwe u Boga.

1
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(np. Rz 3,5 – dikaiosunh, tou/ qeou/). Św. Paweł myśli o sprawiedliwości Boga,
Jakub zaś o sprawiedliwości, która ma określony charakter, a więc boski.
Jeśli człowiek jest nieskory do mówienia, a skory do słuchania, wtedy czyni
to, co jest sprawiedliwe u Boga. Niekoniecznie musi chodzić zawsze o słuchanie słowa prawdy, ale w ogóle chodzi o słuchanie. Gotowość słuchania
jest wielokrotnie chwalona w judaistycznej literaturze sapiencjalnej, ale także biblijnej (np. Syr 5,15; 20,5-8; Prz 29,20.22; Koh 3,7; 4,17; 5,1, 7,10).
O sprawiedliwości jest także mowa we fragmencie, który już został powyżej omówiony: „Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony
z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara
współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło
się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku
usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa
usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab,
nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów
i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez
uczynków jest martwa” (Jk 2,21-25).
Św. Jakub stawia tezę, że Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, a nie z samej tylko wiary. Wiara współdziała z uczynkami i przez
uczynki staje się doskonała. Słyszymy tu o usprawiedliwieniu, ale nic nie
słyszymy o darowanej sprawiedliwości, jak u apostoła Pawła. Sprawiedliwym jest więc człowiek wierzący, który czyni dobrze.
Autor interesującego nas Listu charakteryzując mądrość, która jest z góry, pisząc, że „jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna,
ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna” (Jk
3,17). W 18. wierszu pisze, że owoc sprawiedliwości bywa zasiany w pokoju, przez tych, którzy pokój czynią (Jk 3,18). Wypowiedź ta nie do końca jest
jasna i przejrzysta. Wymaga uważnego przeczytania i wyjaśnienia. W 17.
wierszu św. Jakub charakteryzuje najpierw mądrość, a następnie pisze, że
jest ona pełna owoców. W 18. wierszu sprawiedliwość jest nazwana owocem, który bywa zasiewany w pokoju. Wniosek wydaje się być następujący.
Jakub pisze o wielu owocach, które wydaje mądrość, a z których jednym
jest sprawiedliwość1. Nie jest to więc sprawiedliwość Boża, dar dany wierzącemu, lecz owoc mądrości, oczywiście nie ziemskiej, ale tej danej z góry.

1

Zob. Hbr 12,11.
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Sprawiedliwość jest tu więc przymiotem człowieka mądrego1. Ale mądrość
dana jest z góry.
W 5. rozdziale w wierszu 6. mowa jest o zabiciu sprawiedliwego. „Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju.
Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego; nie opiera się wam” (Jk
5.5.6). Chociaż w Nowym Testamencie Chrystus jest nazwany sprawiedliwym, to jednak nie chodzi tu o Chrystusa, chociaż i On jako sprawiedliwy
został zabity, lecz chodzi o biednych ludzi, którzy wyzyskiwani są przez
bogaczy, którzy nie dają biednym zarobionych przez nich pieniędzy. Stary
Testament (Prz 24,14n), przede wszystkim księgi apokryficzne, należące do
literatury sapiencjalnej mówią, że ten, który nie daje robotnikowi zarobionych pieniędzy, dopuszcza się zabójstwa. Biedny, pokrzywdzony człowiek
nazwany jest tu sprawiedliwym. List św. Jakuba jest pochwałą ludzi biednych i ubóstwo jest wysoko cenione przez jego Autora. Dla niego człowiek
ubogi jest sprawiedliwy. Nie jest on w stanie niczego uczynić, aby wyegzekwować należną mu zapłatę. Jest więc pokorny i cierpliwie oczekuje na
zarobiony kawałek chleba. Cechą sprawiedliwego jest pokora, cierpliwość,
zachowanie pokoju za wszelką cenę.
Modlitwa sprawiedliwego może też wiele zdziałać. „A modlitwa płynąca
z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą
mu odpuszczone: Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za
drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jk
5,15.16).
Sprawiedliwość jest owocem mądrości. Sprawiedliwym zaś jest człowiek, który jest nieskory do mówienia, lecz skory do słuchania, który
w swojej wierze przynosi dobre uczynki. Sprawiedliwy czyni pokój, jest
cierpliwy i pokornego serca. Sprawiedliwy modli się i zostaje wysłuchany,
bo prosi z wiarą. Sprawiedliwy podoba się Bogu.

3.1.6. Mądrość
Judaizm czasów Autora Listu św. Jakuba nie był jednolity. Od kilku wieków był mozaiką różnych poglądów, kierunków i form pobożności. Przynajmniej od trzech wieków na czoło wybijał się specyficzny nurt, którego

Apostoł Paweł nie dopuszcza istnienia takiej mądrości. Dla niego nie ma ani jednego sprawiedliwego (Rz. 3,23). Człowiek zostaje uznany przez Boga za sprawiedliwego.
1
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dążeniem było poszukiwanie mądrości. Oczywiście tą tendencję dostrzec
można już w niektórych księgach Starego Testamentu1, ale na przełomie
starej i nowej ery, w czasach ekspansji kultury hellenistycznej w szczególny
sposób się ona uwydatniła. Nie oznacza to, że hellenizm miał jakiś wybitny
wpływ na żydowską mądrość2. Sapiencjalny nurt myśli żydowskiej przez
wszystkie wieki zachował właściwy dla niej charakter. Był otwarty na nową
myśl, lecz zdecydowanie odrzucał wszystko, co nie mieściło się w kręgu
wiary w jednego, świętego Boga Izraela. Jednak przejęte zostały z hellenizmu niektóre myśli i terminy, które później zostały przejęte przez autorów
Nowego Testamentu (np. sunei,dhsij – sumienie).
Nurt mądrościowy w judaizmie nie był jednolity i to prawie od samego
jego zaistnienia3. Wystarczy porównać Księgę przypowieści z Księgą Koheleta.
Jeśli w Księdze przypowieści da się wyczuć powiew radości, chociaż pomieszany z troską o właściwy sens i formację życia, to Autor Księgi Koheleta patrzy na życie pesymistycznie i właściwie brak w jego księdze jakiejś nuty
nadziei. Wszystko – z wyjątkiem Boga – jest dla niego marnością.
Joachim Gnilka charakteryzując judaistyczny pogląd na mądrość, pisze:
„Dla Izraela jest oczywiście jasne, że źródłem, z którego wychodzi mądrość,
jest Jahwe. Pouczenia, które człowiek otrzymuje, pochodzą koniec końców
od Boga. «Cała mądrość od Boga pochodzi» (Syr 1,1). «Korzeniem mądrości
jest bojaźń Pańska» (1,20). Mądrość ta staje się wezwaniem Bożym. Jest ono
skierowane do jednostki i nawołuje ją do podjęcia decyzji (zob. Prz 1,1-9).
To zaplecze stanowi warunek utożsamiania mądrości z Torą. Na pierwszym planie znajduje się człowiek, jednostka. Akcentuje się osobistą odpowiedzialność jednostki. Każdy jest odpowiedzialny za swoje występki: «Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed
ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane» (Syr 15,16n).
Prawdopodobnie w Syr 2,12 po raz pierwszy pojawiło się sformułowanie,
mówiące o «dwu drogach», idea, która – jak się okazało – miała odegrać

1

G. von RAD, Weisheit in Israel, Neukirchen-Vluyn 1970.

2

T. JELONEK, Kultura grecka a Stary Testament, Kraków 2011.

Pewien związek ma starotestamentowa i judaistyczna mądrość z mądrością babilońską i egipską. Jednakże dla mądrości biblijnej i judaistycznej – w odróżnieniu od
egipskiej – charakterystyczne jest, że nie zajmuje się etosem dotyczącym konkretnego stanu czy zawodu. Nie interesuje się regułami postępowania mieszczan, dworzan, rzemieślników czy urzędników. Ma wyraźnie charakter ogólnikowy, a więc
da się ją zastosować do każdego człowieka lub każdej grupy.
3
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niemałą rolę w historii (zob. Ps 1; 3 Krl 18,21); oddziałała ona także na Kazanie na górze (Mt 7,13n) i na wczesne chrześcijaństwo (Didache 1,1)”1.
Nowy Testament jest zakorzeniony w sapiencjalnej tradycji judaizmu.
Przede wszystkim to zakorzenienie dostrzegamy w ewangeliach synoptycznych, głównie w nauczaniu Jezusa zawartym w Kazaniu na górze, czy
w interesującym nas Liście św. Jakuba.
W Liście św. Jakuba na temat mądrości spotykamy kilka wypowiedzi.
Jednakże cały List tchnie mądrościowym duchem i wszystko co pisze św.
Jakub mieści się w konwencji literatury sapiencjalnej. Zawiera rady, chociaż
nie zawsze z sobą powiązane. Uczy postępowania według z góry danej
mądrości. Nie jest to mądrość o wybitnym zabarwieniu chrześcijańskim,
lecz ogólnoludzka, pasująca do niejednej kultury i religii. Brak też w Liście
Jakuba ontologicznych rozważań na temat mądrości, jak jest to w późniejszej
literaturze sapiencjalnej Starego Testamentu, np. w pierwszych rozdziałach
Księgi przypowieści, które są znacznie młodsze aniżeli pozostała część Księgi2.
Z koncepcji mądrości w Liście św. Jakuba nie da się także wywieźć żadnej
koncepcji soteriologicznej. Mądrość jest zorientowana na działanie.
Św. Jakub niezmiernie wysoko ceni mądrość, bowiem jest ona darem
Bożym (Jk 3,15). A wszelki dobry i doskonały dar „zstępuje z góry od Ojca
światłości” (Jk 1,17). Jakub pisze też o innej mądrości, mądrości, która nie jest
darem Bożym: „Jeśli gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość,
która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna” (Jk 3,14.15)3. Boża
mądrość jest czysta, ziemska zaś należy wnioskować, nie jest czysta i nie jest
prawdziwa. Rozpoznajemy ją po „cierpkich” owocach, po kłótliwości i zazdrości. Prawdziwą mądrość rozpoznać można po tym, że człowiek mądry
skłonny jest do zgody i okazuje miłosierdzie. „Mądrość, która jest z góry, jest
przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców nie stronnicza, nie obłudna” (Jk 3,14). Jak wiara ujawnia się w dobrych uczynkach, jak po nich rozpoznajemy prawdziwą wiarę,
tak też prawdziwa mądrość rozpoznawalna jest tam, gdzie miłuje się pokój,
gdzie człowiek kieruje się łagodnością, ustępliwością, okazuje miłosierdzie,

1

J. GNILKA, Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła, s. 44.

2

Zob. np. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 268nn.

3

Zob. H. WINDISCH, Die katholischen Briefe, s. 25.
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nie jest stronniczy i nie postępuje obłudnie. Mądrość sprawdza się w czynach (Jk 3,15)1.
Wierzący człowiek potrzebuje mądrości. Bez niej będzie błądził na drodze Bożej, nie będzie czynił tego, czego wymaga „doskonały zakon wolności”.
O tym chce św. Jakub przekonać adresatów swojego Listu, kiedy pisze: „Jeśli
komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez
wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto
bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto
niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma człowiek o rozdwojonej
duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu” (Jk 1,5-8). Brak mądrości dyskwalifikuje chrześcijanina. Przeto konieczna jest modlitwa o mądrość. Musi
ona wypływać z wierzącego serca, być wypowiedziana z przekonaniem, że
Bóg słyszy i wysłucha. Brak wiary i przekonania o wysłuchaniu oznacza, że
człowiek z tym duchowym defektem ma rozdwojoną duszę, przeto nie może liczyć na Boże wysłuchanie.
Bez mądrości człowiek nie może być doskonały, bowiem nie potrafi
utrzymać na wodzy swojego języka, a kto tego nie potrafi, dopuszcza się
wielu uchybień. Mądrość pozwala utrzymać na wodzy ciało i pożądliwości, które prowadzą do grzechu. „Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu
uchybień; jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe
ciało może utrzymać na wodzy” (Jk 3,2).

3.1.7. Miłosierdzie i miłość
W Biblii przede wszystkim Bóg jest Bogiem miłosiernym. „Łaskawy, i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich,
a miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami” (Ps 145,8.9.)
Jeśli mamy mówić o miłosierdziu, to musimy na samym początku naszych rozważań uświadomić sobie, że biblijne pojęcie miłosierdzia nie odpowiada potocznemu znaczeniu tego słowa, które ukształtowało się głównie pod wpływem łacińskiego terminu misericordias i w średniowieczu służyło opisaniu stosunku pana feudalnego do poddanego, albo zwycięzcy do
zwyciężonego.
Hebrajski termin <ym]j&r^ [r^j&m]m], znajdujący się u podstawy wszelkiej
myśli o miłosierdziu, wyraża instynktowne, personalne przywiązanie czło-

1

Zob. F. MUßNER, Der Jakobusbrief, HTKNT XIII/1, s. 170nn.
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wieka do człowieka, głównie matki do swojego dziecka (1 Krl 3,26)1, a nawet wewnętrzne współuczestniczenie w losie drugiej osoby. Uczucie to jest
więc bardzo osobiste, związane nawet z bólem, głębokim wzruszeniem.
Mówiąc o miłosierdziu Bożym, myślimy o aktywnym przywiązaniu się
Boga do człowieka, o okazywaniu serdeczności i o działaniu dla dobra rodzaju ludzkiego.
Wpływ na biblijne rozumienie miłosierdzia miało także słowo ds#j#
[j#s#d]. Opisuje ono, podobnie jak <ym]j&r,^ relację człowiek – człowiek oraz
Bóg – człowiek. W relacji Bóg – człowiek, ds#j# oznacza Bożą postawę i działanie Najwyższego. Termin ds#j# oznacza relację nacechowaną czymś wykraczającym poza to, co nakazuje prawo i obowiązek, działanie, które nie wynika ze zobowiązania2. Pojęcie miłosierdzia jest bliskie pojęciu łaski, litości,
współczucia, życzliwości, dobroci, gotowości niesienia pomocy. Ale nie
mówi ono jedynie o dyspozycji i stanie, ale o rzeczywistym zwróceniu się
Boga ku człowiekowi, lub człowieka ku drugiemu człowiekowi i czynnym
okazywaniu dobroci, łaski i miłości.
Św. Jakub we wszystkich tekstach, w których mowa jest o miłosierdziu,
użył słowa e;leoj. Termin ten zawiera niemalże wszystkie odcienie biblijnego
rozumienia miłosierdzia, a to dzięki bogactwu starotestamentowych terminów, które opisywały stosunek Boga do człowieka.
Jeśli zaś chodzi o miłość, to św. Jakub używa słowa avga,ph, którego nie
zna pozabiblijna greka, lecz zna jedynie czasownik avgapa,w – przyjmować
kogoś z serdecznością. W literaturze biblijnej przyjęło ono, jak również urobiony od niego rzeczownik nowe znaczenie. Zawiera treść, w której zawarte
jest wszystko, czym Bóg jest i co Bóg dobrego czyni dla człowieka. W relacji
człowiek – człowiek mówi zaś o wyjątkowym, chrześcijańskim nastawieniu
i działaniu wierzącego do bliźniego. Myśl o miłosierdziu i miłości łączy
w sobie zdanie, w którym św. Jakub chce powiedzieć czym jest prawdziwa
mądrość: „Mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie
miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców nie stron-

<j#r# [r#j#m] znaczy łono matki. Jednakże – jak wykazały badania – dość wcześnie
słowo to posiada znaczenie przenośne. Zob. J. CZERSKI, Miłosierdzie w Ewangelii św.
Mateusza, s. 21.
1

Zob. H. J. STOEBE, Die Bedeutung des Wortes „häsäd” im Alten Testament, VT 2 (1952),
224nn.

2
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nicza, nie obłudna” (Jk 3,17). Ale to też oznacza, że mądrość wyraża się
w otwartości człowieka dla człowieka, w miłości i miłosierdziu1.
U św. Jakuba, zarówno w pojęciu miłosierdzia i miłości, zawarty jest
element, podkreślający czynne działanie, a nie tylko usposobienie. Szczególnie wyraźnie dostrzec to można w słowach, w których mowa jest o miłosierdziu w perspektywie sądu: „Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa
się sąd bez miłosierdzia” (Jk 2,13). Właściwie tłumaczenie to łagodzi ostrze
wypowiedzi św. Jakuba, wszak chodzi w niej o brak działania o charakterze
czynu miłosiernego (mh. poih,santi e;leoj). Stąd św. Jakub nieustannie apeluje
o niesienie pomocy wdowom i sierotom („Czystą i nieskalaną pobożnością
przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat” – Jk 1,27), o wiarę, która wyraża
się w dobrych uczynkach („wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama
w sobie” – Jk 2,17)2.
Św. Jakub formułując nakazy „całymi garściami” czerpie z mądrościowych i etyczno-praktycznych nakazów judaizmu. Ale można odnieść wrażenie, że podstawą i fundamentem nauczania św. Jakuba jest także nauka
Jezusa z Galilei. Wrażenie takie można odnieść po lekturze następującego
fragmentu: „Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czyż to nie Bóg wybrał ubogich
w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa, obiecanego
tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą
was i nie oni ciągną was do sądów? Czy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię,
które zostało nad wami wezwane? Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze
czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście
uznani przez zakon za przestępców” (Jk 2,5-9). Jednakże brak wyraźnego odniesienia do słów Jezusa o najważniejszym i pierwszym przykazaniu, nie
upoważnia nas do stanowczego twierdzenia, że Jakub miał na myśli rozmowę Jezusa z uczonym w Piśmie (Mt 22,35nn). Św. Jakub nie cytuje połączonych z sobą dwóch przykazań miłości, lecz cytuje tylko przykazanie,
które pochodzi z Księgi kapłańskiej 19,18.
W judaizmie czasów Jezusa i św. Jakuba pytano o kwintesencję prawa
i o takie przykazanie, w którym streszczona jest cała Tora. Rabbi Akiba

Język grecki zna jeszcze inne terminy na oznaczenie miłości. Zob. Np. A. NYGREN,
Eros und Agape, s. 11nn.
1

2

Zob. Tt 3,14.
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uważał, że streszczeniem całego prawa jest przykazanie miłości bliźniego.
Podobnie sądził rabbi Hillel, który na pytanie o treść prawa odpowiedział:
„Co jest tobie niemiłe, nie czyń twojemu bliźniemu. To jest cała Tora.
Wszystko inne jest jej wykładem”1. Reguła ta, zwana złotą, w formie negatywnej ujmuje treść prawa. Jest nią więc miłość. Jakub mógł więc powołać
się na tą dyskusję, a nie na samego Jezusa. Nie jest to jednak tak bardzo
ważne, na jakie źródła powoływał się Jakub. Istotne jest to, że w myśleniu
św. Jakuba przykazanie miłości bliźniego odgrywa bardzo ważną rolę. Jeśli
Jezus mówi o przykazaniu miłości jako najważniejszym przykazaniu, na
którym opiera się całe prawo, to Autor interesującego nas Listu nie waha się
go nazywać królewskim przykazaniem.
Św. Jakub pisząc swój List miał na myśli Kościoły Boże, które rozumie on
przede wszystkim jako wspólnotę ubogich. Ubogim poświęca najwięcej
miejsca. Gani bogatych za ich pychę i uciskanie biednych. To biedni potrzebują pomocy, im należy się wsparcie. Nie tylko należy okazywać im miłość,
ale należy im „czynić miłosierdzie”.

3.2. Elementy negatywnego wizerunku
3.2.1. Niestałość w wierze
Powyżej zostało powiedziane, co rozumie św. Jakub przez wiarę.
W Liście św. Jakuba – wbrew pozorom – spotykamy się z wszystkimi elementami prawdziwej wiary. Św. Jakub krytykuje wiarę bez uczynków i gani
ludzi, którzy uważają, że wystarczająca jest wiara, która ogranicza się tylko
do pewności, że Bóg jest jeden. Jakubowa wiara nie jest tylko poglądem
i wyznaniem, ale znacznie czymś więcej. Jakub pisząc o wierze, nie tylko
myśli o tym w co się wierzy, ale także jak się wierzy. Obok intelektualnego
wymiaru wiary, w Liście św. Jakuba znajduje się także wymiar egzystencjalny, który w pełni czyni wierzącego wierzącym.
Jakub z wiarą łączy moc, która czyni wierzącego skutecznym na różnych
płaszczyznach chrześcijańskiego życia. Brak wiary u człowieka należącego
do społeczności ubogich sprawia, że jego modlitwa nie odnosi żadnych
skutków. Brak wiary u modlącego się jest równoznaczny z pozbawieniem
modlitwy mocy.

1

Za: W. SCHRAGE, Ethik des Neuen Testaments, s. 70.
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Autor interesującego nas Listu przyrównuje człowieka wątpiącego, a więc
pozbawionego siły wiary i pewności, „do fali morskiej, przez wiatr tu i tam
miotanej” (Jk 1,6). To „człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim
postępowaniu” (Jk 1,8). Święty Jakub napominał tych, których wiara była
niestała, chwiejna, wątpiąca, wszak brak wiary nie prowadzi do mądrości,
która jest z góry. Do tych, którym było brak mądrości pisał: „A jeśli komu
z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania” (Jk 1,
5.6). Jeśli modlitwa nie została wysłuchana, to wina nie leży po stronie Boga, który chętnie wysłuchuje i obdarza swoimi darami, lecz modlącego się
bez wiary. Bóg wysłuchuje modlitwy tych, którzy wierzą, że Bóg słyszy
i może przyjść z pomocą. Człowiek nie może wymóc na Bogu wysłuchania.
Bóg jest suwerenny i daje jak chce i kiedy chce to, o co człowiek prosi. Jest
On Bogiem chętnie dającym, więc modlący się może mieć nadzieję
i pewność, że zostanie przez Najwyższego wysłuchany, jeśli prosi z wiarą
i bez powątpiewania.
Ale skuteczność modlitwy zależy nie tylko od wiary modlącego się, lecz
także od jego woli i zamiarów. Jeśli nie prosi, nie otrzymuje, ale też jeśli
prosi o coś, co może zostać później wykorzystane dla celów niegodnych
chrześcijanina, np. dla „zaspokojenia swoich namiętności” (Jk 4,2b), wówczas
Bóg, który jest wszechwidzący i wszechwiedzący, nie wysłuchuje modlitwy. „Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności” (Jk 4,2b.3).
Brak wiary jako przeszkody w wysłuchaniu modlitwy jeszcze bardziej
podkreślony został w słowach, co prawda wyrażonych w formie pozytywnej, ale bardzo czytelnych i jasnych: „Cierpi kto między wami? Niech się modli.
Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami? Niech przywoła
starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś
dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone: Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5,13-16).
Po powyższych słowach następuje w Liście św. Jakuba biblijny przykład
z historii starożytnego Izraela: „Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu; i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata
i sześć miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz, i ziemia wydała
swój plon” (Jk 5,17.18). Św. Jakub wybrał bardzo charakterystyczny i przemawiający przykład, aby podkreślić ważność wiary u modlącego się do
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wszechmogącego Boga, a tym samym wskazać, że brak wiary czyni modlitwę bezsilną.
Jeśli modlitwa jest zbliżeniem się człowieka do Boga, wówczas obok
wiary, jako warunku wysłuchania, w Liście św. Jakuba postawiony jest jeszcze jeden warunek: „Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce,
grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy” (Jk 4,8)1. Konieczne jest
oczyszczenie. Nie chodzi tu jedynie o rytualne obmycie rąk, jakie spotykamy w judaizmie, lecz o duchowe, wewnętrzne oczyszczenie, dlatego dodaje
do słów, „obmyjcie ręce” wezwanie: „oczyśćcie serca”. Grzesznik musi się
oczyścić, uświęcić, aby złożyć ręce do modlitwy i w modlitwie otworzyć
serce przed Bogiem2. Jest prawdopodobne, że w Kościołach Bożych w Palestynie stosowano rytualne obmywanie rąk3.

3.2.2. Brak owoców wiary
Bardzo ważnym elementem negatywnego wizerunku chrześcijanina jest
brak owoców wiary. Modlitwa bez wiary jest bezsilna, wiara bez owoców
miłości nie jest wiarą prawdziwą, lecz kaleką, nie uzewnętrzniającą się.
O doskonałości można mówić jedynie wtedy, kiedy są owoce wiary i miłosierdzia.
Zagadnienie wiary i dobrych uczynków, ich wzajemnej relacji, zostało
już omówione powyżej, dlatego nie zachodzi potrzeba powtarzania tego
wszystkiego, co już zostało powiedziane4.
Św. Jakub nie stawia zagadnienia wiary i uczynków następująco: wiara
lub uczynki, lecz wiara bez uczynków i wiara z uczynkami. „Powie ktoś: Ty
masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę
wiarę z uczynków moich” (Jk 2,18).
Człowiek chlubiący się wiarą w jednego Boga, nie jest doskonałym wyznawcą Chrystusa. Św. Jakub wiąże z wiarą uczynki, jako warunek, który –
jak już zostało powiedziane powyżej – musi być spełniony, aby być uspra-

1

Zob. J. KOZYRA, List św. Jakuba, NKB NT XVI, s. 219n.

M. DIEBELIUS, Der Brief des Jakobus, KEK XV, s. 270n. Zob. J. KOZYRA, List św. Jakuba, NKB NT XVI, s. 220n.
2

3

Zob. dyskusję faryzeuszy z Jezusem na temat umywania rąk (Mk 7,3-8).

4

Zob. 3.1.1.2.
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wiedliwionym. „Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie
jedynie z wiary” (Jk 2,24).
Św. Jakub w swoich rozważaniach na temat wiary i uczynków idzie bardzo daleko. Wiara bez uczynków nie jest czymś, co można tolerować, co dla
kondycji chrześcijańskiej pojedynczego człowieka i Kościoła jest obojętne
i bez znaczenia. Wiara bez uczynków jest poważnym defektem, co wyraża
Autor interesującego nas Listu w słowach: „Jak ciało bez ducha jest martwe, tak
i wiara bez uczynków jest martwa” (Jk 2,26). Martwy jest człowiek i martwy
jest Kościół bez wiary, która nie przynosi owoców w postaci uczynków miłosierdzia.
Wiary, która nie przynosi w życiu człowieka owoców i nie obfituje
w dobre uczynki, wskazuje na brak mądrości u tego człowieka, bowiem
mądrość także ujawnia się w czynieniu dobra: „Czy jest między wami ktoś
mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi,
nacechowanymi łagodnością i mądrością” (Jk 3,13). Człowiek mądry okazuje
miłość swoim bliźnim.
Św. Jakub fragment swojego Listu, w którym gani nadmierną chęć bogacenia się i brak wsparcia dla ubogich, kończy bardzo ważnym, istotnym dla
refleksji etycznej napomnieniem: „Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni,
dopuszcza się grzechu” (Jk 4, 17). Mowa tu jest o grzechu zaniechania, o którym czytamy także w innych tradycjach Nowego Testamentu1. Sentencja ta
nie odnosi się jedynie do kupców, ale jest podsumowaniem wcześniejszych
pouczeń i wezwań do okazywania miłosierdzia, jak np. w Jk 1, 12; 2, 13;
3,182.
Etyka Listu św. Jakuba jest etyką deontologiczną. Jej fundamentem jest
wiara czynna w miłości i mądrość, jednakże nie rozumiana tak, jak rozumie
się ją w filozofii. Chodzi o mądrość darowaną od Boga, praktyczną, gotową
do czynienia dobrze bliźnim.

3.2.3. Brak mądrości
Mądrość nie jest darem powszechnym. Nie wszyscy też posiadają mądrość, która pochodzi z góry. A przecież mądrość Boża jest niezbędna w życiu wierzącego.

1
2

Zob. Łk 12,47; J 9,41; 17,22.24; Rz. 3,20; 4,15; 5,20; 1 Kor 15,56; Ga 3,19.
Zob. F. GRYGLEWICZ, Listy katolickie, PŚNT XI, s. 121.
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U św. Jakuba brak wezwania do personalnej refleksji nad stanem swojej
mądrości. Jakub przyjmuje, że wielu – a wie to zapewne z obserwacji – nie
posiada mądrości. Wniosek o braku mądrości u tego, czy innego członka
Kościoła Bożego należy wywieźć z braku uczynków, bo jak brak dobra
w życiu wierzących jest defektem wiary, tak też brak uczynków miłosierdzia świadczy o braku prawdziwej, z góry pochodzącej mądrości: „Czy jest
między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie
uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością” (Jk 3,13). Ale św.
Jakub nie wygłasza żadnych teorii ani na nikogo nie wskazuje. Podchodzi
do oczywistego i dostrzegalnego faktu całkowicie po duszpastersku: „A jeśli
komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez
wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto
bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto
niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma człowiek o rozdwojonej
duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu” (Jk 1, 5-8).
Brak mądrości jest poważnym uchybieniem, zamazującym jasny obraz
chrześcijanina i należy mu zaradzić. Mądrość należy sobie wymodlić. Oczywiście chodzi o mądrość praktyczną, polegającą na umiejętności postępowania zgodnie z wolą świętego Boga. Nie można jej kupić, nie można się jej
nauczyć, lecz można i powinno się ją wyprosić u Boga. Modlący się o mądrość nie może jednak wątpić w wysłuchanie, ale być pewien tego, że Bóg,
który daje dobre rzeczy, wysłucha i obdarzy modlącego mądrością. Mądrość jest darem Bożym, a więc charyzmatem i tylko o takim charyzmacie
jest mowa w Liście św. Jakuba.

3.3. Podsumowanie
Rozdział 3. został podzielony na dwa podrozdziały, w których omówiony został wizerunek wierzącego według Listu św. Jakuba. Jakubowy chrześcijanin jest przede wszystkim człowiekiem wierzącym i mądrym. Zarówno
wiara, jak i mądrość powinny wyrażać się w dobrych uczynkach, w niesieniu pomocy biednym, wdowom i sierotom, a więc ludziom, którzy bez
wsparcia i pomocy bliźnich nie dadzą sobie rady w życiu. Jakub, nawołując
do dobroczynności, chce uaktywnić Kościół, którego członkowie mają być
na co dzień diakonami, dostrzegającymi potrzeby sióstr i braci w Chrystusie. Chociaż w Liście św. Jakuba brak terminu diakonia, to można powiedzieć,
że List ten jest w pewnym stopniu apelem o diakonię w Kościele. Jest wezwaniem do miłości wzajemnej i okazywania miłosierdzia.
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Chrześcijanie Kościołów Jakubowach mają być wytrwali i cierpliwi w doświadczeniu. Ich życie powinno być sprawiedliwe i pobożne. Powinni nieustannie dążyć do doskonałości. Doskonałość powinna się wyrażać w wierze i w mądrości, która owocuje w łagodność i miłosierdzie. Chrześcijanin
Kościołów Jakubowach jest aktywny, przynoszi owoce swojego odrodzenia
przez słowo prawdy.
Niestałość i brak wytrwałości w wierze, brak cierpliwości i stałości,
przede wszystkim brak mądrości i wiary, obfitującej w dzieła miłosierdzia,
składają się na negatywny wizerunek chrześcijanina. Stąd gorące apele św.
Jakuba o modlitwę o mądrość, o pewność w wierze, że łaskawy Bóg wysłucha wezwania do okazywania miłosierdzia i niesienia pomocy potrzebującym.
Jakubowy obraz chrześcijanina nie jest obrazem idealnym, ale nakreślonym na miarę możliwości człowieka, człowieka modlącego się, wierzącego,
działającego, aby bliźni zaopatrzony został w to wszystko, co jest potrzebne
do życia. A więc chrześcijanin Listu św. Jakuba dąży do doskonałości, jednak
dopóki żyje nie jest gotowym chrześcijaninem, stale jest w drodze i oczekuje
ukoronowania wieńcem „żywota, obiecanym przez Boga tym, którzy go miłują”
(Jk 1,12b).
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Św. Jakub w swoim Liście nie mówi o cnotach. Gdyby używał terminu
avreth,, to – należy sądzić – ten etyczny termin byłby niezrozumiały dla odbiorców Listu, którzy byli przecież chrześcijanami pochodzenia żydowskiego, chociaż może też w pewnej liczbie nieco zhellenizowani. Mowa jest
w Liście św. Jakuba o wadach, przywarach, sytuacjach występujących w Kościołach Bożych, o potrzebie odnowy, naprawy, zdecydowanego przeciwstawienia się złu. To wszystko się z sobą przeplata, nie jest uporządkowane,
ale wyraźnie i jasno postawione przed oczy adresatów Listu. Dalsze więc
nasze rozważania nie będą występowały w jakiejś logicznie uporządkowanej kolejności, lecz raczej w kolejności występowania napomnień w interesującym nas Liście.

4.1. Pożądanie i grzech
Grzech jest terminem występującym w całym Nowym Testamencie. Nie
jest on jednakowo rozumiany w różnych nowotestamentowych tradycjach.
Jakub pisze zarówno o grzechu (Jk 1,15; 2,9; 4,17; 5,15.16), jak i grzesznikach
(Jk 4,8; 5,20).
Św. Jakub używał terminu a`marti,a (grzech) oraz a`martwo,j (grzesznik). Przekonanie o grzeszności człowieka tkwiło głęboko w judaistycznej myśli mądrościowej, a więc także w hamartiologii judaizmu, to jednak jego hamartiologiczny język jest bardzo ubogi1. Właściwie ogranicza się do jednego
terminu, chociaż opisuje pewne ludzkie postawy, które nie nazywa wyraźnie grzechem, ale kwalifikuje je do sfery przewinienia wobec Boga i bliźniego.
Wystarczy pobieżne zaznajomienie się z wypowiedziami św. Jakuba na
temat grzechu, a poznamy, że istnieje wyraźna różnica pomiędzy hamartiologią św. Jakuba a hamartiologią apostoła Pawła. Podstawowa różnica po-

W języku hebrajskim występuje bardzo dużo terminów określających grzech.
Niektóre z nich określają grzech w sferze sacrum, inne w sferze profanum. Najczęściej używanym słowem określającym wykroczenie w różnych sferach ludzkiego
życia jest termin ha*f*j& [j&f*a*h]. Wywodzi się on od czasownika afj [jfa] (rdzeń
ten występuje we wszystkich językach semickich), który znaczy chybić celu. Odsłowny rzeczownik ha*f*j& i jego odmiany przełożyć więc można: uchybienie. Wyraża
więc ideę błędu. Inne terminu to: uv^p# [P#v*u]; /ou* [u*w)n]; tWnz= [z=nWt].
1

132

4. Kwalifikacje moralne

lega na tym, że wypowiedzi św. Jakuba na temat grzechu nie występują
w kontekście chrystologicznym, natomiast Pawłowe wypowiedzi na temat
grzechu i grzeszności człowieka powiązane są ze świadectwami chrystologiczno-soteriologicznymi1.
Apostoł Paweł pisząc o konkretnych grzechach chrześcijan, używa dość
zróżnicowanej terminologii, a to w zależności od popełnionego przestępstwa. Pisząc o nierządzie, używa słowa pornei,a (1 Kor 1,5), o bałwochwalstwie zaś terminu eivdwlolatri,a (1 Kor 10,7). Brak zdyscyplinowania nazywa a;taktoi (1 Tes 5,14), a nieposłuszeństwo – parakoh, (Rz 5,19; 2 Kor 10,6).
Kiedy pisze o grzeszności ogólnie, wówczas używa następujących terminów: avdiki,a (1 Kor 6,8), avsebei,a (Rz 1,18), para,ptwma (Rz 4,25; 5,12nn; Ga 6,1),
para,basij (Rz 2,23; 4,25; 5,14).
Wspólny dla św. Pawła oraz św. Jakuba jest termin a`marti,a. Słowo
a`marti,a wywodzi się od rdzenia a`mart-. Od niego pochodzą słowa: a`marta,nw
– chybić celu, pobłądzić, uchybiać, grzeszyć2. Słowo a`marti,a znaczy więc: chybienie celu, pobłądzenie, zawinienie, grzech3.
Termin a`marti,a pojawia się w listach apostoła Pawła prawie zawsze w liczbie pojedynczej. Nie określa on wówczas konkretnego, negatywnie kwalifikowanego czynu, lecz sferę negatywnej mocy, pod władaniem której znajduje się człowiek (Ga 3,22; 1 Kor 15,56; 2 Kor 5,21; Rz 6, 1.12nn). Jeśli zaś
użyty jest w liczbie mnogiej, wówczas odnosi się do konkretnych, grzesznych czynów. Przede wszystkim termin grzech w liczbie mnogiej występuje
w cytatach starotestamentowych lub fragmentach przejętych z tradycji
(1 Tes 2,16; Ga 1,4; 1 Kor 15,3.17; Rz 4,7; 11,27)4. Istota hamartiologii apostoła Pawła zawarta jest w jego przekonaniu, że a`marti,a jest złowrogą, demoniczną, niemalże spersonifikowaną mocą, która panuje nad człowiekiem,
zniewala go, niszczy i czyni nieszczęśliwym. Wobec niej człowiek jest bezsilny (Rz 7,14.18)5. Apostoł Paweł, aby to wyrazić wołał: „Nędzny ja człowiek!
Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?” (Rz 7,24). Każdy pojedynczy grzech,

G. QUELL, G. BERTRAM, G. STÄHLIN, W. GRUNDMANN, a`marta,nw, a`ma,rthma, a`marti,a,
TWNT I, s. 311.

1

2

R. POPOWSKI, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, s. 26.

3

Tamże.

4

Wyjątek stanowią: 1 Kor 17,7; Rz 7,5.

R. BULTMANN, Theologie des Neuen Testaments, dz. cyt., s. 245; J. BRAMORSKI, Grzech
jako duchowa niewola w teologii Nowego Testamentu, WPT, 11 (2003), nr 2, s. 134-141.
5
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przybierający różne postaci, jest uzewnętrznieniem się a`marti,a – a więc mocy grzechu, która jest aktywna przez całe życie człowieka1. Uaktywnia się
szczególnie wówczas, kiedy człowiek oddala się od Chrystusa, który uwalnia od grzechu.
Jeśli u apostoła Pawła można mówić o pewnej sferze grzechu, mocy, która zniewala człowieka i popycha do grzesznego postępowania, to u św. Jakuba mamy opis drogi, która prowadzi do grzechu. „Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest
podatny na pokusy do złego ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony
przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć” (Jk 1,13-15). „Droga
grzechu” prowadzi od pożądliwości, przez pokusę do złego do grzechu.
Grzech bywa poczęty przez pożądliwość i wówczas rodzi się grzech, który
dojrzewa, a w końcu on także rodzi, a mianowicie rodzi śmierć. Mamy więc
do czynienia z psychologicznym opisem grzeszności2.
W powyższej wypowiedzi Autora Listu św. Jakuba na uwagę zasługuje
słowo pożądliwość (evpuqumi,a). Termin ten występuje we wszystkich tradycjach Nowego Testamentu. W klasycznej grece słowo to określało pożądanie zarówno dobrej, jak i złej rzeczy. Nowy Testament mówiąc o pożądaniu,
ma na myśli pokusę wyłącznie do złego. Jakub mówi tu o pokusie, która
tkwi w człowieku. Nie wspomina ani o pokusie, której źródłem jest szatan,
ani o pokusie, której źródłem jest świat. Grzech rodzi się w człowieku, nie
poza nim, jest więc winą wyłącznie człowieka. Grzech zostaje poczęty przez
własną pożądliwość (th/j ivdi,aj evpiqumi,aj)3. Mamy tu do czynienia z osobliwym poglądem, nieco odbiegającym od powszechnego przekonania o źródle pożądliwości i pokusy.
Św. Jakub pisząc o pokusie i pożądliwości, która prowadzi do grzechu,
prawdopodobnie ma na myśli jakikolwiek grzech jednostkowy, co potwierdzają dalsze wypowiedzi hamartiologiczne.
W 2. rozdziale, jako zakończenie napomnienia, aby nie czyniono różnicy
między ludźmi, czytamy słowa: „Jeśli czynicie różnicę między osobami, popeł-

A. PACIOREK, Człowiek bez Chrystusa, s. 160n; J. GNILKA, Teologia Nowego Testamentu, s. 74.

1

2

J. B. ADAMSOM, The Epistle of James, s. 73.

Zob. M. DIEBELIUS, Der Brief des Jakobus, KEK XV, s. 121n. Zob. J. KOZYRA, List św.
Jakuba, NKB NT XVI, s. 92n.
3
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niacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Ktokolwiek bowiem
zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo Ten,
który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu” (Jk 2,9-11). Kto czyni różnicę grzeszy. Grzech jest więc konkretnym przewinieniem wobec Boga i bliźniego.
W końcowej części tej wypowiedzi św. Jakuba zostało to szczególnie zaakcentowane. Wynika z tej wypowiedzi, że grzech jest przekroczeniem Bożych przykazań. Jakub wylicza tu przykazania Dekalogu.
Grzechem jest nie tylko niewłaściwy, zły, niegodny czyn, przekroczenie
przykazania, lecz grzechem jest także brak dobra. Św. Jakub domagał się
czynów miłosierdzia. Kto nie okazuje miłosierdzia, nie wyświadcza bliźniemu dobra, ten też ma grzech. „Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu” (Jk 4,17). Czynienie dobra jest powinnością.
Nie można nie zwrócić uwagi na jeszcze jeden fragment Listu św. Jakuba,
w którym jest mowa o grzechu, a właściwie o grzechach. Występuje on
w perykopie, w której Autor Listu mówi o życiu wiernych w Kościele, o mocy modlitwy starszych. „A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go
podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone: Wyznawajcie
tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni.
Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5,15.15)1. Św. Jakub pisze tu
o wyznawaniu grzechów (l. m.) i ich odpuszczeniu. Jest tu więc mowa
o zbawieniu, lecz nie w kontekście chrystologicznym, jak jest to zazwyczaj
u apostoła Pawła. Mowa jest tu o instytucji spowiedzi, w bardzo pierwotnej
postaci. Na nią składa się wyznanie grzechów i nadzieja na wysłuchanie
przez Boga modlitwy wiary, ale także odpuszczenie grzechów.
Człowiek, który grzeszy jest grzesznikiem. Na podstawie listów św. Pawła należy wysnuć tezę: Dlatego, że człowiek jest grzesznikiem, grzeszy.
Św. Jakub nazywa grzesznikami członków społeczności, do których skierował swój List. Wydaje się, że są oni grzesznikami, ponieważ grzeszą. To
spojrzenie odbiega od hamartiologicznej myśli apostoła Pawła.
Według św. Jakuba grzesznik musi się zbliżyć do Boga, wszak Bóg jest
dawcą zbawienia. Możliwe to jest przez obmycie rąk i oczyszczenie serca.
„Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie
serca, ludzie o rozdwojonej duszy” (Jk 4,8).

Wyraźne widoczne tu jest powiązanie choroby z grzechem, zgodne z poglądem
żydowskim. E. SZYMANEK, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, s. 455.
1
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Z ostatniego wiersza Listu św. Jakuba wynika, że grzesznik potrzebuje
nawrócenia, a ten, który nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, może być
przekonany, że wybawiona została dusza grzesznika od śmierci1: „Niech
wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od
śmierci i zakryje mnóstwo grzechów” (Jk 5,20)2. Należy sądzić, że chodzi o grzechy nawróconego.

4.2. Ubóstwo a bogactwo
W nauczaniu św. Jakuba ważne miejsce zajmuje temat ubóstwa i bogactwa, tym samym także wzajemny stosunek bogatych do ubogich i odwrotnie.
Kościoły Boże, do których pisał św. Jakub, uważały się głównie za Kościoły ubogich. Lud Boży czasów ostatecznych miał się przecież składać
z owej reszty, o której mówili prorocy. Miał to być lud pokorny i ufający
Bogu. Od samego początku Matka Kościołów gromadziła w Jerozolimie
ludzi ubogich, którzy tu przybywali, aby oczekiwać na powtórne przyjście
Pana Jezusa. Bogaci sprzedawali majątki, aby apostołowie mieli pieniądze
na utrzymanie ubogich3. Kiedy na prowincji, w całej Palestynie i Syrii zaczęły powstawać Kościoły i zmienił się pogląd na drugi adwent Pański, sytuacja się nieco zmieniła. Bogaci posiadacze ziemscy i kupcy dalej się bogacili
i nie dbali o tych, którzy potrzebowali pomocy, głównie wdowy i sieroty.
Bogacili się i dbali tylko o siebie. Nie zawsze bogacąc się stosowali właściwe
metody. Jakub pisze, że nie wypłacali najętym robotnikom pieniędzy, które
zgodnie ze Starym Testamentem im się należały4. „Oto zapłata, zatrzymana
przez was robotnikom, którzy zżęli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły
do uszu Pana Zastępów” (Jk 5,4). Zapłata krzyczy podobnie jak krew Abla
przelana ręką bratobójcy Kaina (Rdz 4,10).
Bogactwo samo w sobie nie jest czymś złym. Złem jest niewłaściwe korzystanie z bogactwa. Nauczanie Jezusa zawiera wiele słów krytyki pod

1

Nie chodzi o śmierć fizyczną, lecz duchową, wieczną.

Zob. związek tej wypowiedzi z judaizmem i wczesnochrześcijańską literaturą II
wieku po Chr. – M. DIEBELIUS, Der Brief des Jakobus, KEK XV, s. 307n; W. SCHRAGE,
Die Katholischen Briefe, s. 59.
2

K. WOLFRAM, Wspólnota życiowa metropolii jerozolimskiej, [w:] Księga jubileuszowa
z okazji urodzin ks. prof. dra J. Szerudy, Warszawa 1959, s. 123-135.
3

4

Zob. przypowieść Jezusa o robotnikach w winnicy (Mt 20,1nn).
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adresem bogaczy, którzy dbali tylko o siebie, a nie dostrzegali potrzeb bliźnich (Mt 25,31nn). Jakub kontynuuje tą krytykę i gani bogatych za ich brak
czynów miłosierdzia.
Przez cały List św. Jakuba przewija się krytyka bogaczy, ich zachowanie,
brak miłości do bliźniego, ale nie bogactwa jako takiego. Już na samym początku swojego Listu św. Jakub wypowiada się na temat wywyższenia ubogich, a poniżenia bogatych. Ubogi powinien się cieszyć i chlubić ze swojego
wywyższenia, ale bogaty też może się chlubić, lecz ze swojego poniżenia:
„A niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego, bogaty zaś z poniżenia swego,
gdyż przeminie jak kwiat trawy” (Jk 1,9.10). Słowa te zdają się sugerować, że
wielu bogatych doznało jakiegoś uszczerbku, zmienił się ich stan posiadania1. Mogą i powinni się z tego chlubić, a nie narzekać nad swoim nieszczęściem. Potwierdzenie takiego przypuszczenia znajdujemy w Liście św. Jakuba nieco dalej, kiedy Autor Listu pisze: „Teraz wy, bogacze, płaczcie
i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało,
a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało a śniedź ich świadczyć
będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby
w dniach, które się mają ku końcowi” (Jk 5,1-3)2. Jeśli weźmiemy pod uwagę
późne pochodzenie Listu św. Jakuba, to bogacze mogli stracić w części lub
w całości dorobek swojego życia w czasie przemarszu legionów rzymskich,
przybyłych do Palestyny pod wodzą Wespazjana i Tytusa, w celu stłumienia powstania żydowskiego w latach siedemdziesiątych I wieku po Chr. (60
– 70)3. Ponadto czytamy: „Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju” (Jk 5,5)4. Użyty tu został czas przeszły, co sugeruje, że w czasie pisania Listu sytuacja wielu się zmieniła.

Se,shpen (perf.), shto,brwta ge,gonen (perf.) itd. Złoto i srebro wprawdzie nie rdzewieje, ale mamy tu do czynienia z funkcjonującym w literaturze mądrościowej powiedzeniem, wskazującym na marność i bezwartościowość szlachetnych kruszców
(zob. Syr 29,10). Zob. F. MUßNER, Der Jakobusbrief, HTKNT XIII/1, s. 194.

1

Możliwe, że Jakub krytykuje tu porządek tego świata, w którym wszystko – co
według świata jest cenne – zmarnieje i wniwecz się obróci. Zob. W. SCHRAGE, Ethik
des Neuen Testaments, s. 279.
2

A. H. J. GUNNEWEG, Geschichte Israels bis Bar Kochba, s. 186nn; S. J. D. COHEN,
M. SALTOW, Dominacja rzymska, [w:] Starożytny Izrael, Warszawa 2007, s. 415n.
3

4

vEtrufh,sate (aor.), evspatalh,sate (aor.).
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Jakub raczej pisze o tym, co miało miejsce, co przeminęło. Bogactwo bogatych przeminęło, jak przemija piękno trawy w żarze promieni słonecznych (Jk 1,11).
Bogactwo przeminęło, pozostał smutek i żal po tym, co zostało utracone.
Jednakże wielu nie dało się pogrążyć przeciwnościom losu. Głównie wielu
bogatych kupców podjęło wysiłki, aby ponownie się wzbogacić. Pisze o tym
św. Jakub w słowach: „A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do
tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali
i ciągnęli zyski, wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze?
Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego, winniście
mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi; wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc
umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu” (Jk 4,13-16).
W powyższych słowach nie znajdujemy właściwie nagany owych kupców za ich gotowość podjęcia wysiłku, aby czerpać zyski z handlu. Św. Jakub gani ich za ich pychę, brak pokory, za pewność siebie. To przecież od
Boga zależy pomyślna realizacja powziętego planu. Życie człowieka jest jak
para, która jest, a za chwilę jej nie ma. Chełpliwość jest zgubna, potrzebna
jest pokora i wiara, że suwerenny Bóg, jeśli zechce, dopomoże w realizacji
powziętych zamiarów.
Bogaci wyrządzają wiele krzywdy ubogim. Pomimo tego w życiu społecznym, na wspólnych spotkaniach okazuje się im specjalne względy, ubodzy zaś – chociaż są doświadczeni przez los – są poniżani i pogardza się
nimi. W Kościele wszyscy powinni być traktowani jednakowo. Nie wolno
czynić różnicy między bogatym a ubogim. I chociaż św. Jakub pisze: „gdyby
na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we
wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie a wy zwrócilibyście
oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: Ty usiądź tu wygodnie,
a ubogiemu powiedzielibyście: Ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego” (Jk
2,2.3), to nie jest wykluczone, że takie sytuacje miały miejsce w Kościołach,
do których skierowany jest List. Przestroga, z której wyjęte są powyższe
słowa, nie została sformułowana bez przyczyny. A skierowana jest ona do
braci, których św. Jakub uważa za swoich, pisze bowiem: „Bracia moi”.
„Bracia moi”… Czy chodzi o ogół wierzących, czy też starszych, którzy
usługują w Kościele, a więc o tych, których wierni powinni prosić, aby się
modlili nad chorymi (Jk 5,13-15). Raczej na tym miejscu chodzi o starszych
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Kościoła, którzy powołani są do posługi słowem prawdy i modlitwy, ale
także do pilnowania porządku podczas wspólnych zgromadzeń1.
W Kościele Bożym wszyscy są równi, nie ma bogatego ani ubogiego, ani
ubranego w bogate szaty, czy przyodzianego w nędzną suknię. Przed Bogiem nie liczy się złoto na palcach, lecz bogactwo serca2. Dlatego św. Jakub
napomina swoich braci w urzędzie: „Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czyż
to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa, obiecanego tym, którzy go miłują?” (Jk 2,5). Sadzanie bogatych
na pierwszych miejscach, ubogich zaś na poślednich, lub u stóp starszych
Kościoła jest pewnego rodzaju osądzaniem bliźnich i to w duchu fałszywego rozumienia praw obowiązujących w Królestwie Bożym. A przecież starsi
Kościoła powinni dobrze wiedzieć, co znaczą słowa królewskiego przykazania, nakazującego okazywanie miłości bliźniego. Kto tego przykazania
nie przestrzega czyni różnicę między bliźnimi i ma grzech (Jk 2,8.9).

4.3. Pokora
Czym jest pokora? Można ją opisać w różny sposób, a to w zależności
w jakim kontekście występuje w Biblii. Inna jest pokora ubogiego, inna zaś
bogatego, chociaż bogatemu trudno być pokornym. Można więc mówić
o pokorze wobec Boga i o pokorze wobec bliźniego.
O jakiej pokorze mówi św. Jakub w swoim Liście?
Właściwie Autor Listu św. Jakuba nie mówi bezpośrednio o pokorze, chociaż często przy okazji różnych napomnień ma na myśli pokorę. Św. Jakub
właściwie pisze o człowieku pokornym, któremu Bóg okazuje łaskę. Nie są

F. GRYGLEWICZ (Listy katolickie, PŚw.NT XI, s. 77) rozumie słwa: VAdelfoi, mou( mh. evn
proswpolhmyi,aij e;cete th.n pi,stin tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/ th/j do,xhj) jako
zdanie pytające, a nie jako polecenie. Jeśli fragment 2,1nn rozpoczyna się od pytania, wówczas zmienia się sens całego fragmentu. Św. Jakub niczego więc nie nakazuje swoim braciom, lecz pyta ich, czy nie jest narażona ich wiara, kiedy bogaty
przychodzi na zgromadzenie wiernych. Jest to przeświadczenie odosobnione.
Stwarza też trudności interpretacyjne. Dlaczego w dalszej części (w. 6.) występuje
w pewnym sensie nagana postępowania, które wskazuje na nierówne traktowanie
biednego i bogatego w społeczności wierzących? Raczej przyjąć należy, że opisana
przez św. Jakuba sytuacja miała czasem miejsce w Kościołach Bożych.
1

2

Zob. 1 Sm 16,7. Zob. komentarz: J. ŁACH, Księgi Samuela, PŚST IV-1, s. 204nn.
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to słowa Jakuba, lecz cytat z Księgi przysłów1 w wersji Septuaginty2: „Bóg się
pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje” (Jk 4,6)3.
Pokorny (tapeino,j) przeciwstawiony został pysznemu (u`perh,fanoj). Termin u`perh,fanoj jest odpowiednikiem hebrajskiego <yx!!L (szyderca, pyszałek).
Ma ono zabarwienie religijne i chodzi tu o człowieka, który szydzi z Boga
i wiary w Niego. Kontekstem słów cytowanych przez św. Jakuba jest przysłowie: „Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi On mieszkaniu sprawiedliwych” (Prz 3,33). A więc szyderca jest tu synonimem bezbożnika. Jeśli zaś chodzi o człowieka pokornego, to niewątpliwie św. Jakub
ma na myśli poprawne zachowanie się człowieka wobec Boga. Potwierdzają
to słowa, które występują po cytacie z Prz 3,34: „Przeto poddajcie się Bogu,
przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do
was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się, i płaczcie; śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość
w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was” (Jk 4,7-10). Pokora
polega więc na zaufaniu Bogu, oddaniu się w Jego opiekę, uniżeniu przed
Bogiem. Pokorny otrzymuje wielką obietnicę. Bóg okazuje pokornym łaskę.
Człowieka uniżonego, poddającego się Bogu spotka wywyższenie i to niezależnie od przeżyć, które towarzyszą wierzącemu i ufającemu Bogu.
Św. Jakub pisze o pokorze w powiązaniu z pychą i chęcią wyróżnienia
się w społeczności wierzących. Powodem pychy i chęci wywyższenia się
może być mądrość, która jest tak ważna w myśleniu Autora interesującego
nas Listu. Wydaje się, że wielu członków Kościołów Bożych chlubiło się
charyzmatem mądrości. Zdaje się na to wskazywać pytanie: „Czy jest między
wami ktoś mądry i rozumny?” (Jk 3,13a). Wydaje się, że św. Jakub ma wątpliwości i dlatego trochę z sarkazmem pisze: „Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością” (Jk 3,13b).
Mądrość, podobnie jak wiara powinna się uzewnętrzniać przez uczynki
miłosierdzia. Autor Listu nie dostrzega jednak tych uczynków, przynajmniej u części odbiorców Listu, natomiast obserwuje „gorzką zazdrość i kłótliwość”. Zazdrość i kłótliwość przeczy temu, co niektórzy myślą o sobie,
a mianowicie, że są mądrzy. Dlatego Jakub naucza adresatów Listu: „przy1

Prz 3,34. Zob. komentarz: St. POTOCKI, Księga przysłów, PŚST VIII-1, s. 78n.

W tekście hebrajskim występuje imię Boże Jahwe, w Septuagincie zostało ono zamienione na słowo Ku,rioj. Św. Jakub śladem apostoła Pawła użył słowa Bóg. Zob.
J. B. ADAMSOM, The Epistle of James, s. 173.
2

3

W takim samym brzmieniu występuje w 1 P 5,5.
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najmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie” (Jk 3,14b). Brak
pokory jest oczywisty i dlatego potrzebne jest przypomnienie, że „Bóg się
pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje”.
Brak pokory uwidacznia się także w przechwałkach. Św. Jakub wielokrotnie przestrzega przed nadmierną gadatliwością. Pycha serca wylewa się
przez język. „Język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże
wielki las zapala mały ogień!” (Jk 3,5)1. Na pobożność i doskonałość składa się
między innymi pokora, dlatego św. Jakub napomina: „Jeśli ktoś sądzi, że jest
pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność
jest bezużyteczna” (Jk 1(26).
Św. Jakub dostrzega brak pokory przede wszystkim u bogaczy. Ich bogactwo jest źródłem pychy. Bogatemu łatwo popaść w pychę, jeśli weźmie
się pod uwagę starotestamentowy pogląd, że dostatek jest błogosławieństwem Bożym. Bogactwo jest dobre, jeśli zostaje zdobyte bez grzechu2. Jakub nie neguje tego poglądu, lecz dostrzega bolesną dla siebie prawdę, że
bogactwo jednych zamiast służyć całej społeczności, jest źródłem pychy,
a nawet pogardy ubogimi.
Pogarda okazywana ubogim ma wymiar nie tylko społeczny, ale także
religijny. Wyraźnie wskazują na to słowa: Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż
nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów? Czy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane?” (Jk 2,6.7). Zniesławienie
biednego, wypływające z pychy bogacza, jest zniesławieniem dobrego
imienia, które zostało wypowiedziane nad odrodzonymi3. Wypowiedziane
imię mówi o przynależności tego, nad którym imię zostało wypowiedziane,
a więc tego, który to wypowiedziane imię nosi. Tak więc nad Izraelem zostało wypowiedziane imię Jahwe, nad odrodzonymi przez słowo prawdy
i wierzącymi wypowiedziane zostało imię Jezusa Chrystusa. Domyślamy
się tego, bowiem imienia tego św. Jakub nie wymienia. W imieniu Jezusa
zawarte jest imię Jahwe. Kto znieważa ochrzczonego, odrodzonego, nad
którym zostało wypowiedziane imię Jezus, znieważa samego Boga4.

1

Zob. 4.4.

2

Zob. Syr 13,24.

Mamy tu do czynienia z hebraizmem, nawiązującym do Pwt 28,10; 2 Krn 7,14; Am
9,12; por Iz 43, 7; Jr 7,10; 14,9; 25,29.
3

4

M. DIEBELIUS, Der Brief des Jakobus, KEK XV, s. 175.
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Pychę i chełpliwość wytyka św. Jakub bogaczom także w słowach:
„A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta,
zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski, wy,
którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która
ukazuje Się na krótko, a potem znika. Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan
zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi; wszelka tego rodzaju chełpliwość” (Jk 4,13-17).
Człowiek ubogi, poniżany, znoszący wszystko w cierpliwości i pokorze
może się chlubić z wywyższenia. Pyszny bogacz zaś zostanie poniżony,
przeminie jak kwiat trawy: „A niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego,
bogaty zaś z poniżenia swego, gdyż przeminie jak kwiat trawy. Albowiem słońce
wzeszło z żarem swoim i wysuszyło trawę, i kwiat jej opadł, i uległo zniszczeniu
piękno jego wyglądu; tak zmarnieje i bogacz na drogach swoich” (Jk 1,9-11).

4.4. Powściągliwość języka
Grzech rodzi się z pożądliwości. Pożądliwość zaś najczęściej rozsiewa
swoje nasienie, kiedy człowiek nie potrafi pohamować swojego języka. Św.
Jakub przestrzega przed chełpliwością języka.
Perykopa, w której św. Jakub pisze o nadużywaniu i grzechu języka (Jk
3,1-12), rozpoczyna się od słów: „Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami,
bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok” (Jk 3,1; por. Mt 12,2326). Taki wstęp może sugerować, że i to pouczenie, podobnie jak i to, w którym Autor Listu gani swoich braci za niedopuszczalne czynienie różnicy
między bogatym a ubogim na wspólnych zgromadzeniach, skierowane jest
do starszych Kościoła. Wielu z nich powołanych było do nauczania1. Nie
wielu jednak powinno się uważać za nauczycieli w Kościele2, wszak nauczyciele3 powołani w Kościele otrzymają na sądzie surowszy wyrok. Na-

Urząd nauczania w apostolskim i starożytnym Kościele został przejęty z instytucji
rabinatu w judaizmie. Znany jest w Nowym Testamencie z tradycji synoptycznej
(np. Mt 13,52) oraz Pawłowej (np. 1 Kor 12,28; por. Ef 4,11). Urząd nauczyciela był
niezbędny do krzewienia nauki o Chrystusie (1 Kor 1,5; 4,15; 14,26; 2 Kor 8,7; por.
2 Tm 4,3).
1

2

Jezus w Ewangelii św. Mateusza uważa siebie za jedynego Nauczyciela (Mt 23,8).

W świecie kultury greckiej nauczyciele uczyli młodzież, w judaizmie i chrześcijaństwie nauczyciel powołany jest do głoszenia nauki o Chrystusie wszystkim wierzącym, niezależnie od wieku. Zob. A. SCHLATTER, Der Brief des Jakobus, s. 208n.
3
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uczanie jest związane z korzystaniem z języka, w mowie zaś najczęściej
człowiek dopuszcza się wielu uchybień. Wydaje się jednak, że św. Jakub
w dalszych słowach objął swoim spojrzeniem nie tylko braci w posłudze
słowem, ale wszystkich ludzi, którym Bóg dał dar mowy i porozumiewania
się przez słowa logicznie powiązane z sobą.
Jeśli nie bierzemy pod uwagę ludzi z jakichś powodów niemych, to
wszyscy otrzymali od Boga dar mowy. Dar ten związany jest z jednym
z członków ciała, a mianowicie z językiem.
Język św. Jakuba jest barwny, obrazowy, pełen trafnych i głębokich porównań. Na szczyt swojego kunsztu wzniósł się Autor interesującego nas
Listu we fragmencie, w którym przestrzega przed grzesznym używaniem
języka: „Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że
otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień;
jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może
utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były
posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie
i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd
chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień! I język jest ogniem; język jest wśród
naszych członków swoistym światem nieprawości; kala on całe ciało i rozpala bieg
życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez
rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego
zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego
samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić
oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody”
(Jk 3,1-12). Występujące w zacytowanym fragmencie metafory nie są jednak
całkowicie pomysłu św. Jakuba. Niektóre z nich spotykamy już w Starym
Testamencie, w literaturze mądrościowej judaizmu, apokaliptyce żydowskiej, a także u Filona z Aleksandrii i u Seneki1. Autor interesującego nas
Listu wykorzystał je w sposób oryginalny, aby przedstawić grzeszność
i słabość człowieka.
Powyższy fragment Listu św. Jakuba rozpoczyna się od słów: „Niechaj
niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy su1

M. DIEBELIUS, Der Brief des Jakobus, KEK XV, s. 223nn.
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rowszy wyrok”. Literatura biblijna zna urząd nauczania1. W judaizmie żywa
była dyskusja nad dylematem: Jeden, czy więcej nauczycieli2. Podobna dyskusja miała miejsce przy powstaniu chrześcijańskiego Kościoła. Jeden nauczyciel, czy też więcej? Nowotestamentowe tradycje dają różne odpowiedzi. Jeśli w szkole Janowej zdaje się dominować pogląd, że tylko Jezus jest
nauczycielem w społeczności sióstr i braci3, to w pozostałych tradycjach –
owszem Jezus Chrystus jest nauczycielem par excellence – to jednak mówi się
o wielu nauczycielach.
W apostolskim Kościele obok apostołów byli nauczyciele, którzy wyposażeni byli w szczególny charyzmat (1 Kor 12,28; por Ef 4,11). W okresie
późniejszym – ze względu na poważanie jakim cieszyli się nauczyciele
w judaizmie4 – wielu chciało być nauczycielami5. Wśród nich byli także
starsi Kościołów. W szkole po-Pawłowej chwalono sytuację, w której starsi
chcieli być nauczycielami: „Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy
oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa
i nauczania” (1 Tm 5,17).
Św. Jakub pisze, aby nie wszyscy chcieli być nauczycielami, bowiem nie
wszyscy są zdolni nauczać słowa prawdy, niektórzy zaś grzeszą nadmierną
gadatliwością. Autor interesującego nas Listu przypomina, że nauczyciele
sądzeni będą surowiej6.
Nasza uwaga powinna się jednak skupić na przestrodze dotyczącej nadużywania języka7. Wszyscy dopuszczają się wielu uchybień8. Kto jednak

1

K. H. RENGSTORF, Dida,skaloj, TWNT II, s. 154-163.

2

F. MESSNER, Traktat o Żydach, s. 380nn.

3

Mat 23,8; por. Mt 23,10.

4

Syr 38,24-39; Mdr 8,10.11; Test. Lew. 13.

Nie zawsze nauczyciele mieli właściwe kwalifikacje, np. Apollos (Dz 18,24nn),
a także nauczyciele, którzy spowodowali zamęt w Kościele w Antiochii oraz w Kościołach w Galacji, z którymi wiele kłopotu miał – jak to wynika z Listu do Galacjan –
apostoł Paweł.
5

Por. ze słowami Jezusa: „Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele
powierzono, od tego więcej będzie się wymagać” (Łk 12,48b).
6

7

Zob. Tt 1,10.11.

8

Apostoł Paweł pisze, że wszyscy zgrzeszyli (Rz 3,23).
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umie ujarzmić swój język, ten potrafi utrzymać w ryzach całe swoje ciało
i wtedy jest mężem doskonałym.
Język jest bardzo małym organem ludzkiego ciała, a mimo to tak bardzo
trudno nad nim zapanować. Wyrządza wiele zła1. „Pyszni się z wielkich rzeczy” (Jk 3,5b). Jest pełen śmiercionośnego jadu (Jk 3,8). Św. Jakub porównuje go do ognia, który zapala wielki las (Jk 3,5). Służy on przeważnie złu.
Jak mały ster kieruje wielkim okrętem, jak dzięki wędzidłu można kierować
koniem, tak mały język kieruje całym ciałem. Zapala on „całe ciało i rozpala
bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło” (Jk 3,6)2. Jest „swoistym światem
nieprawości”.
Zgodnie z Bożym poleceniem ogłoszonym przy stworzeniu (Rdz 1, 28),
człowiek jest w stanie zapanować nad dzikimi zwierzętami, które żyją na
lądzie, w morzu i w powietrzu, nie może jednak opanować swojego języka.
Św. Jakub więc w bardzo ciemnych kolorach maluje sytuację człowieka. Jest
on zbyt słaby, aby ujarzmić swój język, ów swoisty świat nieprawości. Wola
sternika, który trzyma w swej dłoni mały ster, którym kieruje wielkim statkiem, potrafi zwyciężać wichry i nawałnice. Statek płynie tam, gdzie tego
chce sternik. Zdaje się, że św. Jakub jest przekonany, że wola człowieka jest
zbyt słaba, aby utrzymać w ryzach własny język. I być może, że mamy tu
do czynienia z nieco innym oglądem rzeczywistości, którą apostoł Paweł
opisuje w słowach: „Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię; gdyż nie
to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę,
zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech,
który mieszka we mnie. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim,
dobro; mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak; albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli
czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie”
(Rz. 7,14-20). Uogólnienie apostoła Pawła z Listu do Rzymian odnosi się do
tej samej rzeczywistości, którą w obrazowy sposób opisuje św. Jakub.
Według św. Jakuba tak być nie powinno. Usta, które są „więzieniem języka” nie mogą być źródłem i złego i dobrego. Z ust wychodzą słowa błoŚw. Jakub może tu mieć na uwadze słowa Jezusa Syracha: „Uderzenie rózgi wywołuje sińce, uderzenie języka łamie kości” (Syr 28,17).
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Wyrażenie to zostało tu użyte jako utarty zwrot i prawdopodobnie ma orfickie
pochodzenie. Weszło ono do rabinicznej tradycji, a stąd do Listu św. Jakuba. Zob.
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G. KITTEL, Die Probleme des palästinensischen Spätjudentum und das Urchristentum, s. 141-168).
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gosławieństwa Boga i słowa, w których człowiek przeklina człowieka, a który
to człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga. Tak być nie może.
Św. Jakub podaje więc kilka przykładów, które zmuszają do refleksji. Pisze
o źródle, z którego nie płynie równocześnie gorzka i słodka woda, o drzewie figowym, które nie może rodzić oliwek, i o winnej latorośli, która nie
rodzi fig1. A więc: albo… albo. Człowiek odrodzony przez słowo prawdy,
dążący do doskonałości, musi ujarzmić swój język i zmusić go do posłuszeństwa, do posługi dla dobra, jak woźnica zmusza swoje konie i one idą
tam gdzie on zechce, jak sternik zmusza okręt, tak, że płynie on do wyznaczonego celu.
Nietrudno zauważyć, że św. Jakub poucza odbiorców swojego Listu,
a nauka ta jest pełna mądrości, lecz brak w niej religijnego odniesienia, jak
jest to np. u apostoła Pawła. Nauka ta nie jest osadzona na fundamencie,
jakim jest Chrystus. Św. Jakub wie o odrodzeniu człowieka przez słowo
prawdy, ale nigdzie nie formułuje zdania, podobnego do tego, które znajdujemy u Wielkiego Apostoła Narodów: „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym
jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5,17).

4.5. Stronniczość
Jasne i sprecyzowane zdanie ma także św. Jakub na temat stronniczości.
Pisząc o mądrości, którą Autor interesującego nas Listu ceni bardzo wysoko,
ale przekonuje adresatów Listu, że mądrość nie powinna być stronnicza.
„Mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój,
łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nie obłudna” (Jk 3,17). W greckim tekście występuje termin avdia,kritoj. Znaczenie tego
słowa jest jednak sporne. Bywa więc różnie tłumaczone. Dla przykładu
wskażmy na kilka tłumaczeń Nowego Testamentu na język polski. Prawdziwa mądrość, która jest z góry nie jest „stronnicza” (BW); „wolna od względów ludzkich” (BT); „nieposądzająca” (BG); „stała” (BP); „bez uprzedzeń” (PE).

Być może w tle tych przykładów znajdują się słowa Jezusa z Mt 7,16. Intencja Jezusa oraz intencja św. Jakuba nie są zgodne z sobą. R. SCHNACKENBURG (Nauka
moralna Nowego Testamentu, s. 322) mając na uwadze tą dość daleką paralelę, pisze:
„Nie zajmując się trudnym pytaniem, jakie są najbliższe paralele tych słów i zwrotów, można powiedzieć tyle: jest to mocno przemawiająca ludowa mądrość podawana w sentencjach, przypatrująca się życiu i chwytająca je na gorąco, mówiąca
o nim w sposób naturalny i drastyczny, nie uciekająca się do motywów religijnych,
mająca na uwadze tylko działanie moralne”.
1
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W Jk 1,6 występuje diakrino,menoj (od diakri,nw – wahać się, nie być pewnym), zaś w Jk 2,4 ouv diekri,qhte – nie czynić różnicy.
Termin avdia,kritoj zawiera w sobie rdzeń, który ma związek ze słowem:
kri,nw – sądzić. Chodzi więc o to, aby w sądzie nie być stronniczym. Jednakże
– jak to wynika z Jk 1,6 – pochodne terminu avdia,kritoj mogą przybierać
w zależności od kontekstu nieco inne znaczenia.
Mądry człowiek nie jest stronniczy. Dzięki temu może zachować pokój
z innymi ludźmi, być miłosiernym, dobrze czyniącym, postępować nieobłudnie.
Być stronniczym – według św. Jakuba – znaczy czynić różnicę w ocenie
ludzi. We fragmencie, który tłumacze tzw. Biblii warszawskiej zatytułowali:
Ostrzeżenie przed stronniczością, występuje krytyka nierównego traktowania
zgromadzonych na wspólnym, chrześcijańskim spotkaniu. Można mówić
o stronniczości, kiedy bogatego sadza się na wygodnym miejscu, ubogiego
zaś u czyichś stóp. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, to – pyta św. Jakub – „czyż
nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie
rozumują?” (JK 2,4).
Stronnicze postępowanie jest naganne, bowiem zarówno w porządku
stworzenia, jak i zbawienia wszyscy ludzie są równi. Prawdziwie mądrym
jest więc ten, który nikogo stronniczo nie osądza, lecz każdemu okazuje ten
sam szacunek, każdemu pomaga, z każdym pragnie zachować pokój.
Myślenie i nauka św. Jakuba na temat stronniczości, ma zapewne związek z występującym w Mojżeszowym prawie zakazem wydawania stronniczego werdyktu przez sędziów (np. Kpł 19,15.35; Pwt 1,16.17)1, z groźbami
proroków pod adresem tych, którzy w sądzie krzywdzą biedaków (np. Iz
1,21; 5,7; 28,17; Am 5,7.24; 6,12)2 oraz z ogólnym zaleceniem dotyczącym
sprawiedliwości i przestrzegania prawa w literaturze mądrościowej (np. Ps
33,5; 99,4; Prz 1,3; 2,9; 8,20; 16,8; 21,3).

4.6. Gniew, zazdrość, kłótliwość, kłamstwo, chełpliwość
Jak w biblijnej i judaistycznej literaturze przeplatają się z sobą liczne zalecenia i zakazy, podobnie też jest w Liście św. Jakuba. Krytyka uchybień
moralnych, zawarta w przysłowiach i naukach mędrców izraelskich powta-

1

Zob. St. ŁACH, Księga kapłańska, PŚST II,1, s. 240.

2

Zob. G. WITASZEK, Myśl społeczna u proroków, s. 81n.
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rza się – choć w formie ograniczonej – w interesującym nas Liście. Na Jakubowej liście uchybień znajduje się gniew, zazdrość, kłótliwość, kłamstwo.
Jeśli znalazły się one na tej liście, to zapewne dlatego, że podobnie jak
w przeszłości, tak i w czasach św. Jakuba te wady krzewiły się także wśród
społeczności, należącej do ludu czasów ostatecznych (Kościoła Bożego). Św.
Jakub o tych uchybieniach moralnych pisze przygodnie, nie analizuje konkretnych sytuacji, jednakże zawsze stanowczo je potępia i gani.
Św. Jakub o gniewie (ovrgh,) pisze w związku z wezwaniem adresatów
swojego Listu do przestrzegania prawa wolności: „A niech każdy człowiek
będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew
człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga” (Jk 1,19.20). Nie bez przyczyny, wezwanie do powściągania gniewu umieszcza św. Jakub w kontekście powstrzymywania języka. Gniew może wyrażać się w czynie, agresywnym zachowaniu, mającym charakter fizyczny, ale także w słowach,
które ranią, burzą pokój, są początkiem wielu grzechów. Starotestamentowy mędrzec poucza: „Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo
wywołuje złość” (Prz 15,1)1. Kain w gniewie zabił swojego brata Abla (Rdz
4,5).
W powstrzymywaniu się od gniewu wyraża się mądrość, o którą powinni zabiegać adresaci Listu św. Jakuba. Jakubowa myśl, dotycząca związku
mądrości z powstrzymywaniem się od gniewu, koresponduje z przysłowiem: „Człowiek nierychły do gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy pomnaża swoją głupotę” (Prz 14,29)2. Kohelet zaś przestrzega: „Nie bądź w swym
duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców” (Koh 7,9).
Cała tradycja biblijna pełna jest ostrzeżeń przed gniewem. Stary Testament wiele mówi o gniewie Bożym (szczególnie Pwt), jednakże składa także świadectwo o Jahwe, jako Bogu nieskorym do gniewu (np. Wj 34,6),
a jeśli się gniewa, to nie gniewa się na wieki (Ps 103,9). Pełna ostrzeżeń
przed gniewem jest literatura mąrościowa Starego Testamentu.
Jezus w Kazaniu na górze kwalifikuje gniew jako grzech przeciwko przykazaniu: „Nie zabijaj!”. Mówi bowiem: „Słyszeliście, iż powiedziano przodkom:
Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A Ja wam powiadam, że każdy,
kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd” (Mt 5,21.22a)3. Apostoł Paweł

1

Zob. St. POTOCKI, Księga przysłów, PŚST VIII-1, s. 135.

2

Tamże, s. 133.

3

Zob. Kol 3,8; 1 Tm 2,8.
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zaś zalicza gniew do uczynków ciała (Ga 5,20). Gniew zasługuje na potępienie. Chrześcijanin, którego napełnia miłość, nie może gniewać się, bowiem prawdziwa miłość „nie unosi się”, a więc nie dopuszcza do siebie
gniewu (1 Kor 13,5).
Św. Jakub powstrzymywanie się od gniewu uzasadnia teologicznie:
„Gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga”. Gniew człowieka
prowadzi do wielu niesprawiedliwości, a niesprawiedliwość nie podoba się
Bogu. Można – mając na uwadze tą motywację – uważać za pośrednie wezwanie do naśladowania Boga, które zostało wyrażone nie tylko na tym
miejscu.
Począwszy od 13. wiersza rozdziału 3. św. Jakub gani często występujące
uchybienia moralne i przywary, a mianowicie zazdrość, kłótliwość, waśnie,
spory, obmowy, kłamstwa. Wiąże je z sobą, a spoiwem wiążącym jest myśl
o fałszywej i prawdziwej mądrości. W szczegółach, jak i w ogólnym oglądzie tego, co mądre i sprawiedliwe, wzoruje się Autor interesującego nas
Listu na sapiencjalnych przysłowiach Starego Testamentu. Wystarczy tu wskazać na kilka z nich: „Wiatr północny sprowadza deszcz, a obmowa wywołuje
gniew na twarzy” (Prz 25,23); „Okrutna jest zapalczywość i niepohamowany jest
gniew; lecz kto się ostoi przed zazdrością?” (Prz 27,4); „Człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwadę, a porywczy popełnia wiele błędów” (Prz 29,22); „Kto wzbudza gniew, wywołuje kłótnie” (Prz 30,33c).
Wszystkie wymienione w tytule niniejszego podrozdziału uchybienia,
zostały zgromadzone w słowach św. Jakuba: „Jeśli jednak gorzką zazdrość
i kłótliwość macie w sercach swoich to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie
kłamcie wbrew prawdzie” (Jk 3,14).
Jeśli św. Jakub opisuje mądrość, która pochodzi z góry następująco: „mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój,
łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców nie stronnicza, nie obłudna” (Jk 3,17), to kiedy pisze: „Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie
w sercach swoich to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie” (Jk 3,14), ma na myśli mądrość przyziemną, zmysłową, demoniczną
(zob. w. 13. i 15.).
Zazdrość (zh/loj) i kłótliwość (evriqei,a) występują bezpośrednio obok siebie w 14. wierszu 13. rozdziału Listu św. Jakuba. Słowo zh/loj w klasycznej
grece miało odcień pozytywny. Zazdrość prowadziła do szlachetnej rywalizacji w dążeniu do mądrości, sprawności fizycznej, w okazywaniu odwagi.
Wraz z przejęciem słowa zh/loj do Septuaginty, nabrało znaczenia religijnego, a wpływ na jego znaczenie miała sapiencjalna tradycja Starego Testa-
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mentu1. W Nowym Testamencie zaliczono zazdrość do owoców ciała, owoców człowieka zewnętrznego, do grzechów, które czynią człowieka nieczystym2. Wierzący w Chrystusa nie może więc zazdrościć niczego swojemu
bliźniemu. Zazdrość – jak to wynika w powyżej zacytowanych słów św.
Jakuba – rodzi się w sercu, mieszka w sercu i z serca się sączy, zatruwając
życie społeczne, jest dzieckiem pożądliwości ciała3.
Według biblijnej antropologii, serce jest siedliskiem ludzkich myśli, woli,
a także uczuć4. Zazdrość paraliżuje więc myślenie, wolę i wyraża się
w uczuciu, które zdefiniować możemy jako niechęć do bliźniego, któremu
lepiej się powodzi, czy też jest poważany przez otoczenie itp. Mając na
uwadze następujące miejsca biblijne: Pwt 15,9; Mt 20,15; Mk 7,22, powiedzieć można, że zazdrość jest patrzeniem na bliźniego złym, zawistnym
okiem.
Spustoszenie, jakie wywołuje zazdrość, nie byłoby tak wielkie, gdyby to
uczucie zatruwało jedynie serce, w którym się zrodziło. Ale zazdrość zwykle prowadzi do agresji i jest siłą napędową czynów człowieka, których
skutków on sam nie oczekiwał. Z zazdrości Kain zabił Abla, Absalom
wszczął bunt przeciwko swojemu ojcu, Dawidowi. Z zazdrości synowie
Jakuba sprzedali swojego brata, Józefa. Z zazdrości Haman posłużył się
podłą intrygą, gdyż pragnął uczynić zło ojcu Estery, Mordocheuszowi.
Z zazdrości król Achab i jego żona oskarżyli Nabota i spowodowali jego
śmierć. Z zazdrości faryzeusze pragnęli śmierci Jezusa. Z zazdrości — pisze
apostoł Paweł — nawet niektórzy nieszczerze zwiastują Chrystusa (Flp
1,15). Zazdrość prowadzi do gniewu, kłótni, awantury, zabójstwa, obmowy,
intrygi. Zazdrość jest rośliną o gorzkim korzeniu.

1

F. GRYGLEWICZ, Listy katolickie, PŚNT XI, s. 106.

2

Zob. Ga 5,20; 2 Kor 12,20.

Jezus Chrystus, mówi: „Z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwo, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo,
pycha, głupota; wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka” (Mk 7,22.23).
3

H. W. WOLF, Antropologie des Alten Testaments, s. 68mm; B. WIDŁA, Teologia antropologiczna Starego Testamentu, s. 159nn.
4
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Św. Jakub pisze o gorzkiej zazdrości, bowiem zazdrość przede wszystkim zatruwa życie człowiekowi, patrzącemu na bliźniego zawistnym
okiem. Jeśli miłość do bliźniego jest pełna słodyczy, to zazdrość jest gorzka1.
W biblijnym myśleniu gorzki ból, gorzkie narzekanie znaczy szczególnie
bolesne uczucie (zob. Jr 6,26; 31,15; Ez 27,31; Oz 12,15), ale może też w sensie moralnym znaczyć coś złego (zob. Dz 8,23). Autor Listu do Hebrajczyków
napomina, „żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń,
rosnący w górę, nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu” (Hbr
12,15).
Prawdopodobnie według św. Jakuba także kłótliwość (evriqei,a) jest gorzka. Na pewno burzy pokój, a przecież prawdziwa mądrość miłuje pokój.
Tam zaś gdzie mieszka zazdrość i kłótliwość „panuje niepokój i zły czyn”2.
Kłótliwość była przywarą ludzi Bliskiego Wschodu. Starotestamentowi
mędrcy ganili głównie kłótliwość i swarliwość kobiet (np. Pzr 5,21; por. Prz
7,5-27; 19,13, Koh 7,26-28)3, św. Jakub jednak nie czyni różnicy między mężczyznami i kobietami, braćmi i siostrami we wierze. Cały fragment, w którym mowa o zazdrości i kłótliwości zdaje się być głównie skierowany do
współbraci Autora Listu. W końcowym wierszu fragmentu, w którym mowa o grzechach języka, znajduje się odniesienie: „bracia moi” i może on być
potraktowany także jako wprowadzenie do następnego fragmentu, w którym św. Jakub gani zazdrość i kłótliwość.
Św. Jakub pisze o zazdrości, waśniach i kłótliwości także w 4. rozdziale:
„Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie” (Jk 4,1.2). Społeczności, do których zaadresowany jest List zdają się być wewnętrznie
skłócone. Miały w nich miejsce spory i waśnie, co nie świadczyło dobrze
o wierzących w Kościołach Bożych w Palestynie. Św. Jakub wyraża zdziwienie: „Skądże spory i skąd walki między wami?”. Wie jednak, że są one owocem pożądliwości, namiętności, które prowadzą bój w członkach. Jeśli po-

„Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie
nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego,
nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi” (1 Kor 13,4-7).
1

2

Zob. Ps 133,1nn.

3

J. St. SYNOWIEC, Mędrcy Izraela. Ich pisma i nauka, s. 125.
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żądliwość, gdy pocznie rodzi grzech, to oczekiwać należy najgorszego, zupełnego upadku i w konsekwencji śmierci. I właśnie dlatego św. Jakub
przypomina, że nadejdzie „dzień uboju” (Jk 5,5), a więc dzień sądu, na którym Bóg rozliczy wszystkich, także swój lud z pychy, złego postępowania,
grzechów.
Św. Jakub obok zazdrości i kłótliwości wylicza także chełpliwość (mh.
katakauca/sqe [od katakauca,omai]), a więc przechwalanie się, pełne pychy słowa. Jeśli współbracia św. Jakuba nie potrafią zdusić w sobie zazdrości i kłótliwości, a przecież powinni to uczynić, niechaj przynajmniej nie chełpią się
i nie przechwalają przed bliźnimi, wszak przechwałki jeszcze bardziej pogłębiają rozdarcie w społeczności wierzących, powstałe na skutek zazdrości
i kłótliwości.
Chełpliwość jest przejawem pychy, a pycha – powiada mędrzec izraelski
– idzie przed upadkiem (Prz 16,18). Starotestamentowy mędrzec naucza:
„Każdy pyszałek jest ohydą dla Pana; z pewnością nie ujdzie on pomsty” (Prz
16,5), oraz: „Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje
czci” (Prz 29,23).
Pycha jest wynikiem fałszywej oceny samego siebie, jest chęcią górowania nad bliźnimi. Zawsze idzie w parze z egoizmem, samozadowoleniem
i uwielbieniem własnej osoby. Człowiek pyszny szuka sposobności, aby siebie
wywyższyć, a innych poniżyć. Pycha to zwrócenie się człowieka ku sobie.
A przecież św. Jakub naucza, że człowiek powinien być otwarty dla bliźniego, bowiem „czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść
pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez
świat” (Jk 1,27).
Chełpliwość i przechwałki zasługują na naganę. Są czymś zdecydowanie
złym1. Św. Jakub ganiąc kupców, którzy chcą się szybko wzbogacić, pisze:
„Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi; wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła” (Jk 4,16).
Kłamstwo (yeu,desqe kata. th/j avlhqei,aj [yeu,domai]) jest nie tylko oszustwem, mówieniem nieprawdy i wprowadzaniem w błąd otoczenia. Także
kłamstwem jest oczernianie bliźniego. Dlatego kłamstwo burzy pokój, harmonię życia w społeczności ludzi, którzy powołani są do życia w miłości
(zob. Ps 78,36; 101,7; Prz 6,19; 30,8; Jr 9,4.5; 13,25; Mt 5,11; Rz. 1,25; 3,4; Ef,
4,25; Kol 3,9; 1 Tm 1,10; 1 J 1,6; 2,4; 4,20). Kto kłamie, mówi nieprawdę.

1

Zob. 1 P 5,5.
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„Prawdomówny świadek nie kłamie, lecz świadek fałszywy wypowiada kłamstwo”
(Prz 14,5).
Prorocy Starego Testamentu karcili naród izraelski z powodu ich kłamliwego języka (np. Iz 52,3; Jr 9,2; Oz 4,2; 12,2). Tradycja Janowa zna słowa
Jezusa, w których – polemizując z Żydami – wskazuje na źródło kłamstwa:
„Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego.
On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy.
Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstw” (J 8,44). Autor Listu do Efezjan napomina – a można to napomnienie na tym miejscu
zacytować, bowiem adresaci Listu św. Jakuba także są odrodzeni – „Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią
zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego
człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich” (Ef 4,22-25).
Autor interesującego nas Listu napominana, aby się wzajemnie nie obmawiać, bowiem „kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza
zakon; jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden
jest zakonodawca i sędzia, Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że
osądzasz bliźniego?” (Jk 4,11.12).
Kłamstwo i obmowa jest sądem nad bliźnim. Czy ktokolwiek z ludzi ma
do tego prawo? Dla Jakuba jest oczywiste, że nie. Sąd do Boga należy. Adresaci Listu powinni być wykonawcami prawa, prawo zaś zakazuje kłamstwa, składania fałszywego świadectwa i obmowy. Motywacja zakazu obmowy jest teologiczna i jest głęboko osadzona w starotestamentowym prawie, nauce mędrców izraelskich i w judaizmie.

4.7. Podsumowanie
Zostało powyżej stwierdzone, że etyczne napomnienia św. Jakuba nie są
uporządkowane według jakiejś zasady. Już Marcin Luter stwierdził, że „Jakub nic więcej nie robi, tylko popędza ku prawu i jego uczynkom i tak niedbale wrzuca jedno obok drugiego, że wydaje mi się, iż był to jakiś dobry
i pobożny człowiek, który wziął kilka wypowiedzi uczniów apostołów i tak
rzucił je na papier”.
Jeśli zgodzimy się na stwierdzenie, że w Liście św. Jakuba panuje jakiś
chaos, i że nauczanie jego Autora nie jest systematyczne, to musimy stwierdzić, że dla nas ten chaos jest niezrozumiały, wszak Autor Listu umiejętnie
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posługuje się językiem greckim i dysponuje bogatym zestawem trafnych
i pouczających metafor. Na pewno chaos ten nie jest zamierzony. Nie można go jednak usprawiedliwić brakiem odpowiedniej wiedzy. Raczej, wydaje
się być efektem pośpiechu, który podyktowany został doniesieniami, że źle
zaczęło się dziać w Kościołach Bożych w Palestynie i Syrii. Odezwały się
stare żydowskie grzechy, których nie zdołała przezwyciężyć wiara. Odrodzenie okazało się powierzchowne. Jakub więc – być może wykorzystując
pewne fragmenty swoich katechez – pośpiesznie napisał List, mając nadzieję, że położy tamę dziejącemu się złu i zapobiegnie rozpadowi Kościołów,
i przynajmniej w części uzdrowi sytuację.
Wyraźnie dostrzec można, że św. Jakub gani przede wszystkim wady
i grzechy Żydów, które wraz z nawróceniem wnieśli do Kościoła. A więc
nawet w Kościele Bożym niełatwo wyplenić narodowe przywary. Ludzkie,
narodowe wady w każdej sytuacji będą się raz po raz odzywać, odradzać,
zatruwać społeczność, w której nie powinny mieć one miejsca.
Św. Jakub ganiąc wady i grzech adresatów Listu, nie zawsze szuka motywacji, która przemawiałaby za potrzebą wyzbycia się takiej, czy innej
etycznej niedoskonałości. Ale z pewnymi motywacjami etycznych pouczeń
w Liście św. Jakuba się spotykamy. Nie zawsze są one jasno sprecyzowane.
Są to motywacje teologiczne. Wśród tych motywacji brak takich, które byśmy mogli nazwać chrystologicznymi. Trudno odpowiedzieć na pytanie,
dlaczego tak jest. Czy Autor interesującego nas Listu chce uniknąć nawet
cienia podejrzenia, że nie jest zdecydowanym monoteistą? Czy w Kościołach, w których przeważali głównie judeochrześcijanie, taki sposób motywacji się jeszcze nie wykształcił? Czy wreszcie Autor Listu bliższy jest judaizmowi, aniżeli chrześcijaństwu reprezentowanemu przez apostoła Pawła,
jego uczniów, czy też szkoły Janowej?
Przy stanie obecnych badań, niemożliwe jest postawienie ostatecznej
odpowiedzi.
Jakiekolwiek jest źródło etycznych pouczeń św. Jakuba i jakakolwiek jest
ich motywacja, to posiadają one wartość, której w chrześcijaństwie nie wolno zlekceważyć, ani nie wykorzystać w nauczaniu i codziennym życiu.
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W trakcie analizy teologicznej i parenetycznej zawartości Listu św. Jakuba
należało mieć w polu widzenia z jednej strony Stary Testament i judaizm,
z drugiej zaś teologiczne tradycje Nowego Testamentu. Autor Listu czerpał
ze starotestamentowej i judaistycznej myśli, głównie sapiencjalnej, odpowiednio ją przetwarzał, aby ukształtować etyczne życie Kościołów Bożych.
Niezbędną rzeczą było także poszukiwanie wspólnych myśli z nowotestamentową tradycją, dlatego w pracy spotkać można wiele odwołań do zwiastowania Jezusa, nauczania apostoła Pawła i szkoły Janowej. Wskazano na
to co wspólne, ale też i na to, co różni nauczanie Jakuba od głównych nurtów myśli teologicznej Nowego Testamentu.
Czytając List św. Jakuba nietrudno zauważyć, że w wypadku tego Listu,
mamy do czynienia z wyjątkowym pismem, zdecydowanie odmiennym od
wszystkich listów w kanonie Nowego Testamentu1. List św. Jakuba jest pismem duszpasterza-praktyka. Rozważania jego autora, dalekie są od czysto
teologicznych i teoretycznych rozważań. Dlatego też brak w Liście św. Jakuba
– jak już to zostało wcześniej powiedziane – chrystologii. Chociaż mowa jest
o zbawczej funkcji słowa, to jednak brak w nim rozwiniętej soteriologii.
Wszystkie napomnienia etyczne, nie mają uzasadnienia chrystologicznego
i soteriologicznego, lecz raczej mieszczą się w konwencji napomnień praktycznych.
Ocena Listu św. Jakuba nie może być zależna od aporii, jakie występują
między poglądami św. Jakuba a np. listami św. Pawła. List św. Jakuba powstał w innym środowisku, aniżeli listy Wielkiego Apostoła Narodów.
Ocena mogłaby być postawiona jedynie wówczas, gdybyśmy umieli odpowiedzieć na pytanie, czy List św. Jakuba spełnił swoje zadanie w Jakubowach
Kościołach. Tej odpowiedzi jednak nie znamy2.
Musimy List św. Jakuba przyjąć takim, jakim on jest. Dostrzec wyżej
wspomniane aporie, ale też dostrzec wysiłek św. Jakuba zmierzający do
zaradzenia jakimś symptomom rozkładu Kościołów Bożych w Palestynie
i Syrii. Musimy także odpowiedzieć na pytanie, czy napomnienia i rady
Jakuba są jeszcze dziś aktualne.

1

F. HAHN, Theologie des Neuen Testaments, I, s. 406n.

2

A. LÄPPLE, Od egzegezy do katechezy, II, s. 182.
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Grzech jest grzechem. Rodzi się on w ludzkich sercach i nie da się go
całkowicie z nich wyplenić. Ta myśl jest wspólna św. Jakubowi i wszystkim
pozostałym tradycjom nowotestamentowym. Św. Jakub wielokrotnie wskazuje na grzeszność człowieka i pisze, że musi być ona przezwyciężana
w życiu. Początek walki z grzechem jest – według św. Jakuba – w odrodzeniu przez słowo prawdy, które zostało wszczepione w serca adresatów Listu. Konieczny jest także osobisty wysiłek, a więc ujarzmienie języka, niesienie pomocy biednym, dążenie do doskonałości, przede wszystkim wymodlenie sobie u Boga mądrości, która w Liście św. Jakuba jest pojmowana
jako praktyczna mądrość, której posiadanie jest niezbędne, aby życie wiernych było naśladowaniem Boga. List św. Jakuba został napisany nie tyle
w konwencji listu, co raczej pisma o charakterze mądrościowym.
Potrzebne jest dalsze prowadzenie badań nad Listem św. Jakuba. Podjęte
zostały badania nad związkiem myśli Jakubowej z wczesną literaturą chrześcijańską, jak z Pasterzem Hermasa, czy też 1. Listem do Koryntian Klemensa
Rzymskiego. Dostrzec w nich można wspólne słownictwo, pokrewną terminologię, w pewnym sensie zależność myślową. Jednakże wyżej wymienione
pisma różnią się od Listu św. Jakuba tym, że posiadają rozwiniętą chrystologię, a napomnienia etyczne zakotwiczone są we wczesnochrześcijańskiej
chrystologii i soteriologii.
W Lekcjonarzu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego znajdują się także teksty
z Listu św. Jakuba. Nie jest ich zbyt wiele, ale niektóre z nich zostały zauważone i pozytywnie ocenione. Nie są czytane w wielkie święta chrześcijańskie, ale funkcjonują i mogą mieć wpływ na etyczne myślenie wyznawców
Kościoła ewangelickiego. Sytuację w tym względzie przedstawia tabela:
Rząd w lekcjoList św. Jakuba
Niedziela lub święto
narzu
1,12-18
Invocavit
VI
1,21-25
Zakończenie roku szkolnego
V
1,(19-21)22-25
4. Niedziela po Trójcy Świętej
M
2,1-13
18. Niedziela po Trójcy Świętej
IV
2,14-26
Środa Popielcowa
M
3,13-18
4. Niedziela po Trójcy Świętej
M
4,13-15
Dzień Nowego Roku
I
5,1-6
Prośba o błogosławieństwo pracy
IV
5,7.8
2. Niedziela w Adwencie
II
5,13-16
19. Niedziela po Trójcy Świętej
IV
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Teksty z Listu św. Jakuba mogą być wykorzystywane podczas wieczornych nabożeństw tygodniowych, celem których powinno być rozbudzenie
wrażliwości etycznej słuchaczy. W czasach, w których ta wrażliwość jest
niewielka, a słowo etyka i moralność jest jedynie hasłem mającym przykryć
różnego rodzaju niegodziwości, kazania o charakterze duszpastersko-etycznym są pożądane i potrzebne.
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