
 

 

 

 

Ks. Manfred Uglorz 
 

 

 

 

 

 

 

 

U stóp Pana Jezusa 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Wisła 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U stóp Pana Jezusa  
 

Motto: 

„I zdumiewali się nad nauką jego,  

gdyż nauczał ich jako moc mający,  

a nie jak uczeni w Piśmie”. 

Mk 1,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ks. Manfred Uglorz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U stóp Pana Jezusa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisła 2018 
 

 



 
Copyright © by Manfred Uglorz oraz Stowarzyszenie Księży 
i Katechetów Kościoła Ewangelicko ‒ Augsburskiego RP 

Wisła 2018 
 
 
 
Korekta: Anna Uglorz 
Skład: ks. Manfred Uglorz 
 
 
 
ISBN 83-912186-9-3 
 
 
 
 
 
 
 
Wydawca:  
Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko ‒ 
Augsburskiego RP 
43-460 Wisła, ul. Górnośląska 1 
 
 
 

Druk 
Ośrodek Wydawniczy „Augustana” Sp z o.o. 

pl. ks. Marcina Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała 
www.augustana.com.pl 
 



Spis treści 

 5 

Spis treści: 
Wykaz skrótów biblijnych .................................................................9 

Stary Testament ................................................................................9 

Nowy Testament .............................................................................10 

Przedmowa ...........................................................................................11 

1. Jezus jako Nauczyciel ................................................................... 15 

2. Czego Jezus uczył o Królestwie Bożym...................................22 

2.1. Królestwo Boże w Starym Testamencie ......................................22 

2.2. Nauka Jezusa o Królestwie Bożym .............................................23 

2.2.1. Proklamacja Królestwa Bożego przez Jezusa ......................23 

2.2.2. Królestwo Boże jako wielkość obecna i przyszła .................24 

2.2.3. Królestwo Boże jako wielkość dynamiczna .........................27 

2.2.4. Królestwo Boże jako zadanie................................................27 

3. Czego Jezus uczył o Bogu ............................................................ 31 

3.1. Bóg Starego Testamentu.............................................................. 31 

3.2. Nauka Jezusa o Bogu...................................................................33 

3.2.1. Abba – Bóg Jezusa ................................................................33 

3.2.2. Bóg – Stworzyciel i Pan nieba i ziemi ..................................35 

3.2.3. Miłosierdzie i opatrzność Boża ............................................36 

4. Czego Jezus uczył o grzechu ..................................................... 40 

4.1. Grzech w Starym Testamencie ................................................... 40 

4.2. Nauka Jezusa o grzechu .............................................................. 41 

4.2.1. Czym jest grzech.................................................................... 41 

4.2.2. Jezus ratunkiem dla grzeszników ........................................43 

5. Czego Jezus uczył o wierze .........................................................46 

5.1. Wiara w Starym Testamencie ......................................................46 

5.2. Nauka Jezusa o wierze................................................................ 48 

5.2.1. Jezusowe wezwanie do wiary............................................... 48 

5.2.2. Czy Jezus domagał się wiary w siebie ..................................49 

5.2.3. Wiara w moc Jezusa ............................................................. 51 

5.2.4. Wiara, która czyni cuda ........................................................53 



Spis treści 

 6 

5.2.5. Wzrost wiary .........................................................................54 

6. Czego Jezus uczył o upamiętaniu .............................................58 

6.1. Nawrócenie w Starym Testamencie ............................................58 

6.2. Pokutne kazanie Jana Chrzciciela ............................................. 60 

6.3. Nauka Jezusa o upamiętaniu..................................................... 60 

6.3.1. Jezusowe wezwanie do upamiętania................................... 60 

6.3.2. Istota Jezusowego wezwania do upamiętania ....................63 

7. Czego Jezus uczył o powołaniu .................................................68 

7.1.Powołanie w Starym Testamencie................................................68 

7.1.1. Powołanie ludu izraelskiego..................................................68 

7.1.2. Powołanie proroków .............................................................68 

7.2. Nauka Jezusa o powołaniu..........................................................69 

7.2.1. Powołania uczniów przez Jezusa..........................................69 

7.2.2. Powołanie a decyzja ..............................................................72 

8. Czego Jezus uczył o naśladowaniu ..........................................78 

8.1. Naśladowanie Boga w Starym Testamencie...............................78 

8.2. Nauka Jezusa o Jego naśladowaniu .......................................... 80 

8.2.1. Jezusowe wezwanie do naśladowania doskonałości Boga. 80 

8.2.2.Jezusowe wezwanie do naśladowania..................................82 

8.2.3. Zaprzeć się samego siebie ....................................................83 

8.2.4. Wziąć swój krzyż na siebie ...................................................84 

9. Czego Jezus uczył o sprawiedliwości ..................................... 88 

9.1. Pojęcie sprawiedliwości w Starym Testamencie ....................... 88 

9.2. Nauka Jezusa o sprawiedliwości................................................ 90 

9.2.1. Sprawiedliwość uczniów na tle sprawiedliwości faryzeuszy..... 90 

9.2.2. Nowa sprawiedliwość polegająca na miłości bliźniego ......93 

10. Czego Jezus uczył o modlitwie ................................................99 

10.1. Modlitwa w Starym Testamencie i w judaizmie .......................99 

10.2. Nauka Jezusa o modlitwie.......................................................100 

10.2.1. Jezus mężem modlitwy .....................................................100 

10.2.2. Modlitwa – znak nowej wiary i pobożności .....................102 

10.2.3. Jezusowe wezwanie do modlitwy..................................... 105 



Spis treści 

 7 

11. Czego uczył Jezus o Starym Testamencie i o przykazaniach112 

11.1. Stary Testament jako zbiór ksiąg świętych judaizmu.................. 112 

11.2. Nauka Jezusa o Starym Testamencie i przykazaniach ................. 112 

11.2.1. Stosunek Jezusa do Starego Testamentu.......................... 112 

11.2.2. Stosunek Jezusa do przykazań Mojżeszowego prawa ......117 

11.2.3. Antylegalizm Jezusa .......................................................... 122 

12. Czego Jezus uczył o przykazaniu miłości ...........................128 

12.1. Stary Testament o przykazaniu miłości...................................128 

12.2. Nauka Jezusa o przykazaniu miłości...................................129 

13. Czego Jezus uczył o Duchu Świętym....................................138 

13.1. Duch Boży w Starym Testamencie ..........................................138 

13.2. Nauka Jezusa o Duchu Świętym .............................................139 

13.2.1. Poczęty z Ducha i prowadzony przez Ducha  Świętego ...139 

13.2.2. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu............................. 141 

14. Czego Jezus uczył o rodzinie..................................................146 

14.1. Rodzina w Starym Testamencie...............................................146 

14.2. Nauka Jezusa o rodzinie ..........................................................150 

14.2.1. Małżeństwo i obowiązek rodziny wobec dzieci ................150 

14.2.2. Obowiązek rodziców wobec dzieci ................................... 153 

14.2.3. Obowiązek dzieci wobec rodziców ................................... 154 

15. Czego Jezus uczył o poście ...................................................... 157 

15.1. Post w Starym Testamencie ..................................................... 157 

15.2. Post faryzeuszy ......................................................................... 157 

15.3. Post Jana Chrzciciela ...............................................................158 

15.4. Nauka Jezusa o poście .............................................................158 

16. Czego Jezus uczył o sabacie....................................................162 

16.1. Sabat w Starym Testamencie ...................................................162 

16.2. Nauka Jezusa o sabacie ...........................................................163 

17. Czego Jezus uczył o swojej śmierci ......................................168 

17.1. Śmierć według Starego Testamentu ........................................168 

17.2. Świadectwo Jezusa o swojej śmierci .......................................169 

17.2.1. Czy Jezus był świadomy, że spotka Go gwałtowna śmierć? ...169 



Spis treści 

 8 

17.2.2. Czy Jezus rozumiał swoją śmierć jako wydarzenie zbawcze
....................................................................................................... 177 

18. Czego Jezus uczył o końcu czasu .......................................... 183 

18.1. Sąd Boży według Starego Testamentu .................................... 183 

18.2. Świadectwo Jezusa o końcu czasu .......................................... 185 

18.2.1. Przyjście Chrystusa początkiem czasu ostatecznego ....... 185 

18.2.2. Powtórne przyjście............................................................ 185 

18.2.4. Ostateczny sąd ..................................................................188 

19. Za kogo uważał się Jezus ........................................................ 193 

Zakończenie ..................................................................................... 202 

Słowniczek ........................................................................................ 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykaz skrótów biblijnych 

 9 

Wykaz skrótów biblijnych  
Stary Testament  

1 Mż 1. Księga Mojżeszowa 
2 Mż 2. Księga Mojżeszowa 
3 Mż 3. Księga Mojżeszowa 
4 Mż 4. Księga Mojżeszowa 
5 Mż 5. Księga Mojżeszowa 
Joz Księga Jozuego 
Sdz Księga Sędziów 
Rt Księga Rut 
1 Sm 1. Księga Samuela 
2 Sm 2. Księga Samuela 
1 Krl 1. Księga Królewska 
2 Krl 2. Księga Królewska 
1 Krn 1. Księga Kronik 
2 Krn 2. Księga Kronik 
Ezd Księga Ezdrasza 
Ne Księga Nehemiasza 
Est Księga Estery 
Hi Księga Hioba 
Ps Księga Psalmów 
Prz Księga Przysłów 
Kz Księga Kaznodziei 
Pnp Pieśń nad Pieśniami 
Iz Księga Izajasza 
Jr Księga Jeremiasza 
Tr Księga Trenów 
Ez Księga Ezechiela 
Dn Księga Daniela 
Oz Księga Ozeasza 
Jl Księga Joela 
Am Księga Amosa 
Ab Księga Abdiasza 
Jon Księga Jonasza 

Mi Księga Micheasza 
Na Księga Nahuma 
Ha Księga Habakuka 
So Księga Sofoniasza 
Ag Księga Aggeusza 



Wykaz skrótów biblijnych 

 10 

Za Księga Zachariasza 
Ml Księga Malachiasza 

Nowy Testament  

Mt Ewangelia św. Mateusza 
Mk Ewangelia św. Marka 
Łk Ewangelia św. Łukasza 
J Ewangelia św. Jana 
Dz Dzieje Apostolskie 
Rz List do Rzymian 
1 Kor 1. List do Koryntian 
2 Kor 2. List do Koryntian 
Ga List do Galacjan 
Ef List do Efezjan 
Flp List do Filipian 
Kol List do Kolosan 
1 Tes 1. List do Tesaloniczan 
2 Tes 2. List do Tesaloniczan 
1 Tm 1. List do Tymoteusza 
2 Tm 2. List do Tymoteusza 
Tt List do Tytusa 
Flm List do Filemona 
Hbr List do Hebrajczyków 
Jk List św. Jakuba 
1 P 1. List św. Piotra 
2 P 2. List św. Piotra 
1 J 1. List św. Jana 
2 J 2. List św. Jana 
3 J 3. List św. Jana 
Jud List św. Judy 
Obj  Objawienie św. Jana 

 

 

 

 

 

 

 



Przedmowa 

 11 

 

Przedmowa 
  Motto: „Patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary…!”  

(Hbr 12,2) 

Chrześcijańska wiara jest nieustannym patrzeniem na Jezusa, wsłu-
chiwaniem się w Jego słowo i kroczeniem za Nim. Nie ma jej tam, 
gdzie ewangelia Jezusa Chrystusa jest daleko od uszu i serca człowie-
ka. Ona rodzi się w spotkaniu z Chrystusem przez Jego słowo. Kto nie 
zna ewangelii, nie zna Chrystusa. 

 Kiedy Jezus z Galilei przemierzał palestyńskie drogi, wchodził do 
wiosek i miast, gdzie mieszkali Żydzi i budził żywe zainteresowanie. 
Wielu porzucało codzienne zajęcia i szło za Nim. Jednak u większości 
faryzeuszy po spotkaniu z Jezusem rodziła się nienawiść do Niego. 
Kiedy był dzieckiem, stary Symeon, trzymając Go w świątyni na rę-
kach, powiedział: „Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło 
i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać 
będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc” (Łk 2,34.35a). Osoba Je-
zusa dzieliła i dzieli ludzi na tych, którzy Jezusa kochają, na tych któ-
rzy Go nienawidzą i na tych, którym jest obojętny. Ale Jezus powie-
dział: „Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie” (Mt 12,30a). 

 Za czasów apostoła Pawła, dla Greków głupstwem było kazanie 
o krzyżu i śmierci Jezusa, dla Żydów zaś było zgorszeniem (1 Kor 1,18-
24). Świat prześladował Chrystusa w Jego uczniach, ale świat zwycię-
żyła wiara w ukrzyżowanego Jezusa i zmartwychwstałego Chrystusa, 
jako Pana i Zbawiciela (J 5,4).  

 Dzisiaj jest podobnie. Osoba Chrystusa, Jego krzyż i ewangelia dzieli 
ludzkość. Wiele jest w świecie pogardy dla Jezusa Chrystusa. Uważa 
się Go za zwodziciela i szarlatana. Ale dla wierzących jest Nauczycie-
lem mądrości Bożej, Przewodnikiem na drodze życia, Zbawicielem, 
który ratuje z niedoli i wydobywa z ciemności grzechu.  

 Aby pójść za Jezusem i zaufać Mu, należy najpierw usiąść u Jego 
stóp jak Maria z Betanii i wsłuchać się w Jego nauczanie. I wcale nie 
trzeba cofnąć się w czasie o dwadzieścia wieków, iść do Betanii, do 
domu Łazarza, Marty i Marii. To jest niemożliwe. Uczniem Jezusa 
można być i należy być w każdym czasie i na każdym miejscu. Spoty-
kamy się z Jezusem, kiedy mówi do nas przez swoją ewangelię o Króle-
stwie Bożym. Niekoniecznie ma to miejsce tylko wtedy, kiedy do ręki 
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bierzemy lub siadamy w kościelnej ławce, lub innym miejscu i słucha-
my Nowy Testament kazania, wykładu, czy bierzemy udział w religijnej 
rozmowie na tematy wiary.  

 Czytelniku i Czytelniczko, Chrystus przyjdzie do Was, kiedy otwo-
rzycie tę książeczkę i czytając ją, wgłębicie się w jej treść, i kiedy słowa 
w niej zawarte zechcecie przyjąć jako Jego naukę i pozwolicie Jemu 
przemówić do Was ponad wiekami i przestrzenią.  

 Kształt przekazu treści nauczania może być różny. Można naukę 
Jezusa podać w każdej formie słowa. Pokarm ewangelii można podać 
w wielu różnych naczyniach. Tak też czynił Jezus. Mówił słowami pro-
stymi. Prowadził dialog i spory z uczonymi w Piśmie. Nauczał przez 
przypowieści, a czasem swoją naukę ubierał w obrazy wyjęte z apoka-
liptyki żydowskiej. Mówił i docierał do ludzi przez słowo i swoje czyny.  

 Można też przekazywać naukę Jezusa współczesnemu człowiekowi 
w sposób mniej, czy bardziej uczony. Jednak zawsze przekaz nauki 
Jezusa musi być oparty na ewangelii, na czynach i słowach Jezusa spi-
sanych w ewangeliach, znajdujących się w Nowym Testamencie. 

 W Nowym Testamencie znajdują się cztery ewangelie. Trzy pierw-
sze (Mateusza, Marka i Łukasza) nazywamy ewangeliami synoptycz-
nymi. Literacko i treściowo zależne są od siebie. Najstarszą z nich jest 
Ewangelia według św. Marka. Ewangelie synoptyczne napisane zostały 
dla Kościoła apostolskiego, którego interesowało pytanie: Czego uczył 
Jezus? Ewangelista Marek, chociaż początkowo związał się z aposto-
łem Pawłem, to jednak później należał do otoczenia apostoła Piotra. 
Ewangelista Łukasz należał do ścisłego grona uczniów apostoła Pawła 
i jego ewangelia przeznaczona była dla wierzących, należących do Ko-
ściołów poganochrześcijańskich. Ewangelia św. Mateusza przeznaczo-
na była zaś dla Kościołów judeochrześcijańskich. 

 Czwarta ewangelia zawiera tradycję o Jezusie, opracowaną przez 
św. Jana i jego uczniów na potrzeby Kościoła poapostolskiego, którego 
głównie interesowało pytanie: Kim był Jezus?  

 Jeśli mamy opowiedzieć, czego uczył Jezus, musimy się oprzeć 
głównie na ewangeliach synoptycznych. Nie są one jednak ani histo-
riami o Jezusie, ani stenogramami nauczania Jezusa, lecz świadec-
twami wiary Kościoła w Jezusa, jako Syna Bożego i Chrystusa. Należy 
więc, czytając ewangelie, wydobyć autentyczne nauczanie historyczne-
go Jezusa z otuliny wiary w Jezusa Kościoła apostolskiego, który po 
ukrzyżowaniu, na trzeci dzień zmartwychwstał. Należy w atmosferze 
szczerej wiary oddzielić to, co jest przedpaschalne od tego, co jest po-
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paschalne o Jezusie z Nazaretu, który przez zmartwychwstanie okazał 
się Panem i Chrystusem. Św. Piotr w kazaniu w dzień wylania Ducha 
Świętego na uczniów Jezusa, powiedział: „Niechże wie z pewnością 
cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, 
którego wy ukrzyżowaliście” (Dz 2,3).  

 Etyczne wezwania Jezusa były radykalne. Jeśli nawet przyjmie się, 
że większość wypowiedzi Jezusa są hiperbolami, to jednak radykalizm 
Jezusa nie zostanie przez to złagodzony. Hiperbole, ostre sformułowa-
nia, nieraz wręcz niemożliwe do wykonania żądania, miały właśnie za 
zadanie podkreślenie radykalności etycznych nauk Nauczyciela z Gali-
lei, w stosunku do nauczania uczonych w Piśmie, uwikłanego w sieci 
ludzkich zakazów i nakazów, ustnie przekazywanych uczniom w rabi-
nackich szkołach. Ale w formie nauczanie Jezusa zbytnio nie odbiegało 
od nauczania uczonych w Piśmie. 

 Ale jak pogodzić radykalizm Jezusa z Jego postępowaniem, prze-
bywaniem z celnikami i wyrzuconymi ze społeczeństwa? Czy możliwe 
są do pogodzenia słowa o odcięciu ręki i wyłupieniu oka na skutek 
poczętego w sercu grzechu cudzołóstwa ze znaną wypowiedzią Jezusa: 
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, 
a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode 
mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla 
dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie” 
(Mt 11,28-30)? Często pomiędzy słowami Jezusa a Jego postępowa-
niem dostrzegamy aporie, które trudno wyjaśnić.  

 Od czasów ojców Kościoła przyjęło się interpretować słowa Jezusa 
w świetle Jego czynów i odwrotnie, Jego czyny w świetle Jego słów. 
Jezus powiedział: „Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy 
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi” (Mt 5,39). Ale w czasie procesu, 
Jezus uderzony w policzek nie nadstawił drugiego, lecz zapytał: „Jeżeli 
źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bi-
jesz?” (J 18,23). Oznacza to, że słowa Jezusa mówią o radykalnych 
rozwiązaniach, ale sytuacje życiowe powinny weryfikować ich radykal-
ność.  

 Należy jeszcze wziąć pod uwagę inne rozwiązanie wyżej zasygnali-
zowanych sprzeczności.  

 Rozwiązanie aporii pomiędzy słowami a czynami Jezusa znajduje 
się przede wszystkim w przykazaniu miłości, z którym w ewangeliach 
synoptycznych spotykamy się trzykrotnie (Mt 22,34-40; Mk 12,28-34; 
Łk 10,25-37). W pierwotnym chrześcijaństwie Jezusowe przykazanie 
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miłości znajdowało się w centrum parenezy (por. Rz 10,810; Ga 5,14; 
1 J 3,23; 4,11). Kształtowało ono życie wewnątrz społeczności wierzą-
cych w Jezusa jako Pana i Chrystusa oraz stosunek pierwszych chrze-
ścijan do wrogo usposobionych do nich Żydów i pogan. I należy tak 
postępować, aby przykazanie miłości w całej pełni i rozciągłości było 
przestrzegane. A więc, chociaż Jezus powiedział, że należy odciąć sobie 
rękę, lub dać sobie wyłupać oko, byleby nie popełnić grzechu cudzołó-
stwa, którego początek jest w sercu, to jednak Jezus nie potępił kobiety 
złapanej na cudzołóstwie i nie zgodził się na jej ukamienowanie, jak 
tego wymagało prawo Mojżeszowe, ale powiedział do niej, aby więcej 
nie grzeszyła (J 8,11).   

 Naprawa życia wiedzie przez przestrzeganie przykazania miłości. 

 Słowa Pana Jezusa są zawsze aktualne. Usiądźmy więc u stóp Jezu-
sa i posłuchajmy, czego On uczy! Uczmy się także, co słowa Jezusa 
znaczą dzisiaj. Dlatego każda część książki, którą oddajemy do rąk 
Czytelników, zakończona jest krótką, późniejszą refleksją chrześcijań-
ską, na dany temat. Ma ona prowadzić do zastanowienia nad własnym 
życiem i drogami, którymi usiłujemy kroczyć.  

 Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, służyć może także 
prowadzącym godziny biblijne do przygotowania godzin biblijnych, 
pogadanek w grupach dyskusyjnych,  katechetom zaś do przygotowa-
nia katechez dla starszych dzieci oraz młodzieży szkół ponadpodsta-
wowych. 

  

„Wierny Mistrzu, Twoje Słowa to do niebios brama nowa,  
Twa nauka to jest droga, która wiedzie nas do Boga. 
O, jak błogi, kto Cię słucha, kto ku Tobie skłania ducha,  
Kto ust Twoich złote słowa w sercu swoim wiernie chowa!” 

(ŚE 389,1.2) 

 

 

Jasienica, dnia 2 stycznia 2018 roku 
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1. Jezus jako Nauczyciel 
W czasach Jezusa pozycja uczonych w Piśmie była bardzo wysoka, 
szczególnie tych, którzy należeli do stronnictwa faryzeuszy. Autorytet 
niektórych z nich do dziś jest powszechnie uznawany przez ortodok-
syjnych Żydów. Ich pozycja i autorytet wynikał z ludzkiej mądrości, 
nabytej u stóp starszych nauczycieli w Piśmie.  

 Jezus na kartach ewangelii wielokrotnie został nazwany nauczy-
cielem. Według ewangelistów, uczniowie nazywali Jezusa rabbim, 
nauczycielem, mistrzem. Judasz, wydając Jezusa, zwrócił się do Niego: 
„Mistrzu!” (Mk 14,45). Bogaty młodzieniec, pytając, co ma czynić, aby 
odziedziczyć żywot wieczny, nazwał Pana Jezusa dobrym nauczycielem 
(Mk 10,17). Również faryzeusze i uczeni w Piśmie, przynajmniej nie-
którzy z nich, gotowi byli uznać Jezusa rabbim (Mt 9,11; 12,38 inne). 
Jezus został nazwany nauczycielem także przez poborców podatkowych 
(Mt 17,24). Również w oczach ludu Jezus był nauczycielem (Mk 9,17). 
Szły więc za Nim rzesze, aby słuchać Jego nauki. 

 Z Ewangelii św. Łukasza dowiadujemy się, że Jezus jeszcze przed 
powołaniem uczniów nauczał w synagogach. Zapewne chętnie pełnił 
funkcje liturgiczne w Nazarecie, w swojej macierzystej synagodze. 
W judaizmie w czasach Jezusa dopuszczano do posługi liturgicznej 
każdego, kto się do niej nadawał. Jezusowi powierzano czytanie i wy-
kładanie Pisma Świętego (Łk 4,16-30). 

 Czy Jezus był uczniem któregoś z uczonych w Piśmie? Zapewne – 
jak wszyscy chłopcy w judaizmie – pobierał nauki w synagogalnej szko-
le, ucząc się przykazań, przepisanych modlitw, czytania świętego tek-
stu, rozumienia wyznania wiary, znajdującego się w 5. Księdze Mojże-
szowej (26,5nn) itp. Nie można jednak powiedzieć nic pewnego na 
temat nauczyciela Jezusa. Jeśli weźmie się pod uwagę ewangeliczną 
relację o wygnaniu Jezusa z Nazaretu i o Jego ponownym przyjściu, to 
należy domyślać się, że Jezus po ukończeniu synagogalnej szkoły nie 
pobierał nauk u żadnego z uczonych w Piśmie, które miałyby na celu 
pogłębienie znajomości nauki Mojżesza i proroków. Nazaretańczycy, 
zdziwieni Jego nauczaniem, pytali: „Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż 
matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szy-
mon i Juda? A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy 
to wszystko?” (Mt 13,55.56). Jeśli edukacja religijna Jezusa zakończyła 
się w nazaretańskiej szkole przysynagogalnej, wtedy nie może dziwić, 
że mieszkańcy Nazaretu, a być może nawet najbliższa rodzina Jezusa, 
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gorszyli się z Niego (Mt 13,57; por. Mt 12,45-50; Mk 3,31-35; Łk 8,19-
21), wszak to, co mówił, nie zgadzało się z judaistyczną tradycją. Od 
kogo się tego nauczył? Z drugiej strony, przed wypędzeniem z Nazare-
tu, Jezus musiał wykazywać niezwykłe zdolności i egzegetyczną intu-
icję, skoro powierzano Mu czytanie i wykładanie fragmentów Pisma 
Świętego w synagodze.  

 Jezus podczas publicznej działalności nauczał nie tylko w synago-
gach, ale także w świątyni (np. Mt 21,23), na brzegu jeziora (Łk 5,1nn), 
na równinach (Łk 6,17) i wzniesieniach (Mt 5,1nn), w miastach i wio-
skach, na polu i w domach, siedząc i idąc, i nie tylko w święta (J 8,20), 
ale każdego dnia (Mt 26,55), rzadko odpoczywając. 

 W nauczaniu stosował metody powszechnie używane w judaistycz-
nej dydaktyce, a mianowicie stosował aliterację i paralelizm członów. 
Jezus mówił przez przypowieści, które jednak różniły się od starote-
stamentowych i judaistycznych przypowieści i przysłów. 

 Nauczanie Jezusa różniło się od nauczania uczonych w Piśmie. 
Uczeni żydowscy zazwyczaj przekazywali to, co sami nauczyli się od 
swoich nauczycieli. W istocie byli przekazicielami tradycji. Rzadko 
wnosili coś nowego. Odnosząc się do poglądów swoich mistrzów, tylko 
czasami mieli odwagę powiedzieć: Ja wam powiadam. Jezus, chociaż 
zapożyczył formy nauczania, obowiązujące w judaizmie, to jednak 
w samo nauczanie swoich czasów wniósł wiele nowego. Naukę swoją 
przeciwstawiał tradycji starszych. Duch i treść nauczania Pana Jezusa 
nie przystawały pod żadnym względem do szkolnej teologii uczonych 
w Piśmie.  

 Współcześni Jezusowi dostrzegali, że nauczanie Jezusa głównie pod 
jednym względem różni się od nauczania faryzeuszy i uczonych w Piś-
mie. Często słowa Jezusa – podobnie jak było to w przypadku starote-
stamentowych proroków – łączyły się z działaniem, mającym być po-
twierdzeniem Jego nauki. Z tej też przyczyny nazywano Jezusa proro-
kiem (np. Mt 21,11.46; Mk 8,28i inne). Ale Jezus nie był jednym z pro-
roków. Prorocy Starego Testamentu poprzedzali słowa Boże zwrotem: 
„Wypowiedź Pana” bądź: „Tak mówi Pan”. Jezus mówił: „Ja zaś mówię 
wam”. Niektórzy widzieli w Nim zapowiedzianego proroka czasów 
ostatecznych.  

 Z nauczaniem Jezusa związana była moc, dlatego ewangelista Ma-
rek, charakteryzując nauczanie Jezusa, pisze, że nauczał On nie jak 
uczeni w Piśmie, lecz jako posiadający moc i władzę z góry (Mk 1,22; 
por. Mt 7,29). W słowie: „władza z góry”, zawarta jest cała tajemnica 
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osoby i działania Jezusa, oczywiście, tak jak ją pojmuje wiara. Słowa 
bowiem z Mk 1,22 są świadectwem wiary Kościoła Bożego z Jerozoli-
my, który analizując nauczanie Jezusa i Jego czyny, doszedł do prze-
konania, że nie są one porównywalne z nauczaniem uczonych w Pi-
śmie, przeto należy je kwalifikować do zgoła innego wymiaru. Wypo-
wiedź ewangelisty Marka wskazuje niedwuznacznie, że nauczanie Je-
zusa przekroczyło sferę czysto historyczną. Jej źródłem jest Bóg i Oj-
ciec Pana Jezusa (zob. J 8,26). 

 Nie ulega wątpliwości, że Jezusa nazywano nauczycielem już przed 
Jego ukrzyżowaniem. Pierwotny Kościół nie miał żadnego interesu 
w tym, aby historycznego Jezusa dopiero po Jego zmartwychwstaniu 
przyoblec w tytuł nauczyciela. Oczywiste jest również i to, że Jezus 
akceptował tytułowanie Go nauczycielem. Ale w gronie uczniów, Pan 
Jezus był nauczycielem par excellence. Ewangelista Mateusz, którego 
ewangelia jest pewnego rodzaju podręcznikiem w chrześcijańskiej 
szkole katechetycznej, zna słowa: „Ale wy nie pozwalajcie się nazywać 
Rabbi, bo jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy 
jesteście braćmi” (Mt 23,8).  

 Czy Jezus nazywał siebie nauczycielem? Z dialogu znajdującego się 
w czwartej ewangelii wynika, że Jezus nie tylko pozwalał nazywać się 
nauczycielem, lecz zaaprobował ten zwyczaj: „Wy nazywacie mnie 
Nauczycielem i Panem, i słusznie mówicie, bo jestem nim” (J 13,13). 
Pośrednio także Jezus nazwał się nauczycielem w słowach: „Nie jest 
uczeń nad mistrza ani sługa nad swego pana; wystarczy uczniowi, aby 
był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan: jeśli gospodarza Belzebubem 
nazwali, tym bardziej jego domowników!” (Mt 10,24.25), a także w pole-
ceniu danym uczniom, aby przygotowali ostatnią wieczerzę paschalną: 
„Idźcie do miasta i spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody; za 
nim idźcie. A gdziekolwiek by wszedł, powiedzcie gospodarzowi: Na-
uczyciel mówi: Gdzie jest moja izba, w której mógłbym spożyć wiecze-
rzę paschalną z uczniami moimi?” (Mk 14,13.14; por. Mt 25,18; Łk 22, 
11).  

 Jezus, tworząc społeczność uczniów, stał się ich nauczycielem. By-
łoby to przynajmniej dziwne, gdyby Jezus nigdy nie nazwał siebie na-
uczycielem, wielokrotnie nazywając uczniami tych, którzy się wokół 
Niego gromadzili. Wszystko jednak, co Jezus mówił i uczył, stawiało 
Go w wyjątkowej sytuacji, zarówno wobec Jego uczniów, jak też uczo-
nych w Piśmie. Nie był jednym z wielu nauczycieli, jacy żyli w czasach 
Jezusa i po Nim. Słowa Jezusa: „A Ja wam powiadam” znaczą, że prze-
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jął rolę Boga, jako nauczyciela narodu wybranego. To Bóg dał swojemu 
ludowi prawo i nauczał prawa. Bóg wkładał w usta proroków swoje 
słowa. Każdy pobożny Izraelita, rozmyślając o Bożych przykazaniach 
i ucząc się poznania woli Bożej, widział w Bogu swojego nauczyciela od 
młodości: „Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej” (Ps 71,17). Elihu, 
jeden z bohaterów Księgi Hioba, w swojej mowie pyta: „Oto Bóg jest 
wzniosły w swym działaniu, gdzież jest taki wychowawca jak On?” (Hi 36, 
22).  

 Jezus mówił: „Ja wam powiadam”, a to oznacza, że jest ostatecz-
nym wyrazicielem woli Boga. Słowa Jezusa: „Wszystko zostało mi 
przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie 
zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 11,27), wska-
zują w szczególny sposób na pośrednictwo Jezusa w przekazywaniu 
woli Najwyższego. Prorok Jeremiasz wołał w imieniu Boga: „Oto idą 
dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim 
nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami 
w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, 
które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem – mówi 
Pan – lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, 
mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja 
będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawza-
jem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie 
będą, od najmłodszego do najstarszego z nich – mówi Pan – odpuszczę 
bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę” (Jr 31,31-34). 
Według zapowiedzi proroka Jeremiasza, Bóg włoży prawo w serca 
ludu. Bóg w doskonały sposób, w sercu, miał być nauczycielem czło-
wieka. Człowiek nie będzie potrzebował więcej pouczenia. Jezus jako 
jedyny zna w pełni wolę Ojca, przekazuje ją, komu chce, i jako jedyny 
wypełnia prorocką zapowiedź Jeremiasza. Tej funkcji nauczycielskiej 
Jezusa, już nie można będzie dalej przekazywać. Urząd nauczycielski 
Jezusa jest czymś jednorazowym. „Wy nie pozwalajcie się nazywać 
Rabbi, bo jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy 
jesteście braćmi” (Mt 23,8). Nauczanie Jezusa jest czymś wyjątkowym, 
jednorazowym. Myśl ta zawarta jest w słowach: „Ale błogosławione 
oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam 
wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy wi-
dzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli” (Mt 13, 
16.17). 

  Ale czy można mówić, że Pan Jezus zajmował się nauczaniem? 
Ewangelista Marek pisze, że Jezus głosił przyjście Królestwa Bożego 
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(Mk 1,15). Jeśli w centrum działalności Jezusa z Nazaretu znajdowało 
się głoszenie Królestwa Bożego, to powyższe pytanie jest zasadne. Jed-
nak analiza słownictwa, opisującego działalność Jezusa, wskazuje, że 
zarówno głosił On Królestwo Boże, jak i nauczał, ewangeliści bowiem 
używają do opisu tej działalności dwóch czasowników: ‘głosić’ (zwia-
stować publicznie) oraz ‘nauczać’. Z analizy tekstów, w których ewan-
gelista Mateusz używa słowa ‘głosić’ wynika, że Jezus głosił publicznie 
Królestwo Boże i wszystko, co z nim było związane. Jezus nauczał 
w synagogach. W Ewangelii Mateusza (Mt 4,23-25) powiedziane jest, 
że Jezus najpierw nauczał w synagogach, a potem dopiero zwiastował 
ewangelię o Królestwie Bożym. Interesujące jest, że Mateusz, korzysta-
jąc przy pisaniu swojej ewangelii z Ewangelii Marka, przeredagowywał 
słowa Jezusa, mówiące o nauczaniu poza synagogą. Teksty Markowe, 
w których znajdowało się słowo ‘nauczać’, Mateusz przeredagował 
w ten sposób, że zamieniał je na inne słowa, np. ‘mówił’ (Mt 13,3 – por. 
Mk 4,2; Mt 16,21 – por. Mk 8,31; Mt 17,22 – por. Mk 9,31; Mt 21,13 – 
por. Mk 11,17; Mt 22,41 – por. Mk 12,35). Ale też znajdują się w Ewan-
gelii Mateusza miejsca, w których słowo ‘nauczał’ występuje razem ze 
słowem ‘głosił’ (Mt 4,23; 9,35; 11,1). Wydaje się, że w młodszych ewan-
geliach występuje tendencja do wyraźnego rozróżnienia między na-
uczaniem a głoszeniem Królestwa Bożego. To jednak nie oznacza, że 
Jezus był wyłącznie głosicielem Królestwa Bożego, jakby to wynikało 
z Ewangelii Marka 1,15. Zresztą Marek pisze, że Jezus głosił Królestwo 
Boże, ale także nauczał. W życiu Jezusa był czas na nauczanie i głosze-
nie Dobrej Nowiny. Jezus był nauczycielem i heroldem, zwiastunem 
Królestwa Bożego.  

 Jedno jest pewne, że w Jezusie widziano nauczyciela, ale dostrze-
gano zasadnicze różnice między nauczaniem Jezusa a nauczaniem 
uczonych w Piśmie w czasach Jezusa. Autorytet nauczycielski Jezusa 
zasadzał się na Nim samym, Jego osobie, jako Synu Bożym. Dlatego 
miał prawo mówić: „Ja wam powiadam”.  

 Jezus nie wychodził poza ramy judaizmu. Poruszał zagadnienia 
religijne z uczniami i dyskutował z faryzeuszami na tematy aktualne, 
nurtujące społeczeństwo. Jednakże Jezus od samego początku swojej 
nauczycielskiej działalności był świadom, że ma do spełnienia ważną 
misję, i że Jego nauka jest autorytatywnym przekazem woli Bożej. 
Jezus nie wykładał prawa jak uczeni w Piśmie. Uważał siebie za suwe-
rennego Pana prawa. Wykład przykazań w tzw. kazaniu na górze roz-
poczynał formułą: „Słyszeliście, iż powiedziano przodkom” (np. Mt 5, 
21). Mówiąc o przekazaniu przepisów prawa przodkom, miał na myśli 
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prawodawcę, a więc Mojżesza oraz interpretatorów prawa. Jezus, nie 
znosząc woli wyrażonej w przykazaniach, staje jednak ponad autoryte-
tem Mojżesza. W Jezusowym: „A Ja wam powiadam” (np. Mt 5,22), 
zawarte jest niesłychane roszczenie. Jezus rościł sobie prawo do wyra-
żania ostatecznej woli, autorytatywnego przekonania i zdania. Rosz-
czenia Jezusa w tym względzie sięgały bardzo daleko. Jezus nie czynił 
różnicy pomiędzy słowem Boga a swoim. Jego słowa były pełne Bożego 
Ducha, były prawdą i ostatecznym słowem Boga, objawieniem, które-
mu trzeba się podporządkować.  

* * * 

W czasach Pana Jezusa w życiu kierowano się zdaniem autorytetów. 
W rodzinie – tego wymagał Stary Testament – autorytetem był ojciec 
rodziny. Jego woli musieli się podporządkować wszyscy domownicy. 
W życiu religijno-społecznym wielkim autorytetem cieszyli się uczeni 
w Piśmie, głównie ci, którzy należeli do stronnictwa faryzeuszy. Lud liczył 
się z ich zdaniem. Kiedy pojawił się Jezus z Nazaretu, szybko stał się dla 
wielu, przede wszystkim dla uczniów, których powołał, autorytetem, za 
którym warto pójść i którego należy słuchać (zob. Mt 19,16nn, J 6, 68.69).  

 Chociaż Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy nie pozwalaj-
cie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Chrystus, 
a wy wszyscy jesteście braćmi” (Mt 23,8), to powiedział także do swoich 
uczniów: „Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co 
wam przykazałem” (Mt 28,19.20). Czynić uczniami należy, przez naucza-
nie i przez chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  

 Autor Listu do Efezjan, wymieniając posługi i urzędy w Kościele, po-
wiedział: „On [Chrystus] ustanowił jednych apostołami, drugich proro-
kami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby 
przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała 
Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania 
Syna Bożego” (Ef 4,11-13). Jezus jednak pozostaje Nauczycielem jedynym 
w swoim rodzaju. Autorytet wszystkich innych nauczycieli słowa Bożego, 
opiera się na autorytecie nauczycielskiego urzędu Jezusa Chrystusa.  

 Od czasów Pana Jezusa wiele się zmieniło. Upadek autorytetów jest 
wszędzie widoczny. Co prawda, wielu – szczególnie młodych ludzi – obie-
ra sobie idoli, których naśladuje, ale nie wydaje się, że są oni dla nich au-
torytetami, których należałoby słuchać we wszystkich sferach życia.  

 Czasem odnosi się wrażenie, że w polityce są ludzie, którzy mogą 
być autorytetami dla wielu zwykłych obywateli. Ale nie zawsze nimi są, 
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bo okazuje się, że nie mają własnego zdania, często zmieniają poglądy, 
lub okazuje się, że są niemoralni i są oszustami.  

 Istnieje też moda na religijnych przywódców, którzy chcą porywać 
tłumy, podporządkować je sobie, powołując się na takie, czy inne pre-
dyspozycje i dary, które otrzymali od Boga. Nieraz tragiczny bywa los 
ludzi, którzy poszli za głosem owych religijnych guru.  

 Współczesny człowiek sam dla siebie chce być autorytetem. W róż-
nej formie jest powtarzane zdanie: Ja sam wiem, co jest najlepsze dla 
mnie. Ale jest to wyraz pychy, a pycha prowadzi do zguby (Prz 16, 18). 

 W terenie poruszamy się i określamy swoje położenie według pew-
nych szczególnych znaków. Człowiek w różnych sferach życia potrze-
buje odpowiednich wskazówek. Dlatego stworzył on prawo, postawił 
znaki drogowe, wymyślił różne narzędzia, które pomagają mu w okre-
ślaniu swojego położenia i które wytyczają kierunek. W sferze ducho-
wej i moralnej potrzebujemy pewnych autorytetów. Jezus był, jest i bę-
dzie dla nas niekwestionowanym autorytetem. W Jego ewangelii znaj-
duje się niezawodny program postępowania, który nie wznieca niepo-
kojów, ale budzi miłość i gotowość do harmonijnego życia i rozwoju. 
Jezus jest Nauczycielem, któremu można i należy zaufać. Kto Jezusowi 
zawierzył, nie zawiódł się.  

 

„Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wieczne-
go. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, 

Synem Boga żywego”. (J 6,68.69) 

 

„Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, 
złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, 
biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, pa-
trząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który za-

miast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie ba-
cząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego”.          

(Hbr 12,1.2) 
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2. Czego Jezus uczył o Królestwie Bożym 
2.1. Królestwo Boże w Starym Testamencie 

Pojęcie Królestwa Bożego, tak często występujące na kartach kano-
nicznych ewangelii, nie pojawia się po raz pierwszy w zwiastowaniu 
Jezusa. Ewangelista Mateusz pisze, że poprzednik Jezusa, Jan Chrzci-
ciel, wzywając do pokuty, zwiastował także zbliżanie się Królestwa 
Niebios (Mt 3,2).  

 Myśl o rządach Bożych wywodzi się ze Starego Testamentu, gdzie 
ma swą długą i bogatą historię. U źródła pojęcia Królestwa Bożego 
znajduje się głębokie przekonanie, że Bóg Jahwe, który wybrał potom-
ków Jakuba na swój lud i zawarł z nim łaskawe przymierze w czasie 
wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej, jest Bogiem tego ludu i Jemu 
wszystko zawdzięcza, a więc opatrznościowe prowadzenie i opiekę. 
Pojęcie Królestwa Jahwe opisuje więź łączącą Boga z Izraelem.  

 Pojęcie Królestwa Jahwe zrodziło się podczas osiedlania potomków 
Jakuba w Ziemi Obiecanej. Stabilizacja życia, rozwój gospodarki rol-
nej, prowadził nieuchronnie do wchłonięcia przez Izrael znanych od 
dawna w Kanaanie instytucji społeczno-politycznych, a więc między 
innymi instytucji króla. Ale pierwsi prorocy ustanowienie w Izraelu 
króla, uważali za wzgardzenie Bogiem, który jako suweren rządził swo-
im ludem (por. 1 Sm 7,6.7). 

 Wraz z powstaniem instytucji króla, zaistniała potrzeba wyjaśnienia 
związku pomiędzy Królestwem Jahwe, którym dotychczas był lud wy-
brany, a królestwem Dawida. Przyjęło się przekonanie, że królestwo 
Dawida oraz królestwo każdego jego kolejnego następcy, było Króle-
stwem Jahwe. Król sprawował władzę w Izraelu w imieniu Jahwe. 
Jako pomazaniec Boży był uważany − w sensie przenośnym − za syna 
Bożego. Intronizacja króla na Syjonie była aktem adopcji, dzięki której 
król został uznany synem Jahwe (Ps 2).  

 Królestwo Jahwe można było identyfikować z królestwem Dawido-
wym aż do czasu upadku państwa judzkiego. Pewne napięcie w tak 
pojmowanym Królestwie Jahwe zauważało się już po podziale króle-
stwa Dawida na dwa państwa. W jednym z nich, w Państwie Północ-
nym, nie zasiedli na tronie potomkowie Isajego. Dlatego na południu 
nigdy nie uznano Państwa Północnego. Jedynym prawowitym spadko-
biercą wszystkich obietnic Bożych było Państwo Południowe. Tylko 
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państwo, w którym władali potomkowie Dawida, uważano za Króle-
stwo Jahwe. Prorocy jednak zapowiadali zmianę. W przyszłości miało 
dojść do ponownego połączenia Izraela z Judą.  

 Liczne apostazje, także królów Państwa Południowego, doprowa-
dziły w końcu do postawienia pytania: Jak widzialne królestwo, na 
którego czele stoi król apostata może być Królestwem Jahwe, Króle-
stwem sprawiedliwości i pokoju?  

 Dzięki działalności proroków została przeobrażona myśl o Króle-
stwie Jahwe. Panowanie Jahwe jest sprawiedliwe. Nie może być ono 
identyfikowane z niesprawiedliwymi strukturami. Królestwo Boże nie 
może więc być czymś widzialnym. Po upadku Judy, Państwa Połu-
dniowego, w czasie niewoli babilońskiej, w teologicznej myśli Starego 
Testamentu doszło do całkowitego przewartościowania pojęcia Króle-
stwa Bożego. W zwiastowaniu proroków okresu niewoli, Królestwo 
Boże jest wielkością eschatologiczną, przyszłą. Rządy Boże nastaną 
wraz z przyjściem idealnego króla z rodu Dawida, króla sprawiedliwe-
go i zwycięskiego (por. Jr 23,5n; Za 9,9). Wraz z przyjściem tego króla 
zapanuje era szczęśliwości i pokoju (Iz 11,1-10).  

 Na tym tle należy widzieć zwiastowanie Jezusa o nadejściu Króle-
stwa Bożego.  

2.2. Nauka Jezusa o Królestwie Bożym 
Na pierwszy plan w zwiastowaniu Jezusa wysuwa się Jego obwiesz-
czenie bliskości Królestwa Bożego, panowania Boga, którego nie spo-
sób zrozumieć w oderwaniu od Jezusowego pojmowania Boga.  

 Ewangelista Marek rozpoczął opis działalności Jezusa z Nazaretu 
od stwierdzenia: „A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus 
do Galilei, głosząc ewangelię Bożą i mówiąc: Wypełnił się czas i przy-
bliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1, 
14.15).  

2.2.1. Proklamacja Królestwa Bożego przez Jezusa 

 Świadectwo ewangelisty Marka nie jest odosobnione. Pozostali 
ewangeliści synoptyczni zgodnie świadczą, że treścią zwiastowania 
Jezusa było Królestwo Boże. W czwartej ewangelii w Nowym Testa-
mencie, temat Królestwa Bożego przechodzi na plan dalszy ze względu 
na inną perspektywę teologiczną, występującą w chrystologicznej re-
fleksji Jana. Jednakże w nocnej rozmowie Jezusa z Nikodemem także 
spotykamy pojęcie Królestwa Bożego. Jezus, mówiąc o konieczności 
narodzenia się z góry, wyraźnie powiedział, że ci, którzy nie narodzą 
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się z wody i z Ducha, nie wejdą do Królestwa Bożego (J 3,5). Podobnie 
jak ewangelista Marek, autor pierwszej ewangelii synoptycznej powią-
zał początek publicznej działalności Jezusa z ogłoszeniem nadejścia 
Królestwa Bożego (Mt 4,17).  

2.2.2. Królestwo Boże jako wielkość obecna i przyszła 

 W atmosferze oczekiwania na przyjście Królestwa Bożego, podsy-
canej przez literaturę apokaliptyczną, rozległo się Jezusowe słowo: 
„Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierz-
cie ewangelii” (Mk 1, 15). Słowa Jezusa były nadzieją spełnienia oczeki-
wań Żydów. Tym też tłumaczy się między innymi popularność Jezusa 
wśród tłumu. Ale Jezusa nie interesowały apokaliptyczne zapowiedzi 
nadejścia Królestwa Bożego. Niewiele jest też apokaliptycznych obra-
zów i symboli w zwiastowaniu Nauczyciela z Nazaretu.  

 Jednak w czasach Jezusa sam termin Królestwo Boże w literaturze 
ortodoksyjnego i heterodoksyjnego judaizmu występuje dość rzadko. 
Tymczasem w ewangeliach występuje bardzo często. Wynika z tego, że 
to właśnie Pan Jezus uczynił w swoich czasach popularnym termin 
‘Królestwo Boże’. Występuje on w różnego rodzaju krótkich wypowie-
dziach i mowach Pana Jezusa, a mianowicie: w przypowieściach, mo-
dlitwach, pouczeniach, napomnieniach, mowach o charakterze apoka-
liptycznym itd. 

 W ewangeliach spotykamy się z terminem Królestwo Boże oraz 
Królestwo Niebios. Ewangelista Mateusz używa terminu Królestwo 
Niebios. Te dwa terminy nie wykluczają się wzajemnie i nie zawierają 
odmiennych treści. Służą opisaniu tej samej rzeczywistości. Jakim 
terminem posługiwał się Jezus? Z ewangelii wynika, że Jezus, mówiąc 
o Bogu, często posługiwał się nieosobowymi określeniami, np. Tron, 
Niebo (por. Mt 5,34; 23,22), lub nieokreśloną liczbą mnogą (por. Łk 12, 
20.48). Może się więc wydawać, że Jezus raczej mówił o Królestwie 
Niebios, aniżeli o Królestwie Bożym. Ale Jezus zapewne bez zahamo-
wań używał terminu Królestwo Boże, tym bardziej, że jak nikt dotąd, 
odważył się nazwać Boga Ojcem (Abba). 

 Żydzi w czasach Jezusa Chrystusa oczekiwali przyjścia Królestwa 
Boga i o jego realizację się modlili. Ze względu na sytuację polityczną 
używali jednak terminu panowanie Boże. Dla Jezusa z Nazaretu Króle-
stwo Boże także było wielkością przyszłą, eschatologiczną. Na prośbę 
uczniów Jezus dał im modlitwę, w której nakazał im modlić się: 
„Przyjdź Królestwo twoje” (Łk 11,2; Mt 6,10). Żegnając się ze swoimi 
uczniami, Jezus powiedział: „Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę 
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paschalną z wami przed moją męką; powiadam wam bowiem, iż nie 
będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym” (Łk 22, 
15.16). Słowa te są dostatecznie zrozumiałe na tle uczty paschalnej, 
w czasie której ojciec rodziny zobowiązany był wyjaśnić znaczenie po-
szczególnych gestów i żydowskiego pojmowania spożywania posiłku ze 
współbiesiadnikami. Doskonale współbrzmią one z judaistycznym 
pojmowaniem społeczności i duchem Jezusowego nauczania i prakty-
kowania więzi z uczniami.  

 Na przyszły, eschatologiczny charakter Królestwa Bożego wskazują 
również te słowa Jezusa, w których zwraca uwagę Żydom, chlubiącym 
się ze swojego pochodzenia od Abrahama, że do Królestwa Bożego 
wyprzedzi ich wielu pogan, którzy zasiądą przy jednym stole z Abra-
hamem, Izaakiem i Jakubem (por. Mt 8,11.12; por. Łk 13,28). W przy-
powieści Jezusa o sądzie ostatecznym znajdujemy słowa, świadczące 
także o eschatologicznym wymiarze Królestwa Bożego. Na ostatecznym 
sądzie król bowiem powie do zgromadzonych po prawicy swojej: 
„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygo-
towane dla was od założenia świata” (Mt 25,34).  

 Jezus, rozpoczynając publiczną działalność, powiedział: „Wypełnił 
się czas i przybliżyło się Królestwo Boże” (Mk 1,15). Publiczne wystą-
pienie Jezusa zainaugurowało nadejście Królestwa Bożego. I tak też 
Jezus rozumiał swoją działalność. Na postawiony mu przez faryzeuszy 
zarzut współpracy z Belzebubem, księciem demonów, Jezus odpowie-
dział między innymi: „Jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, to 
nadeszło do was Królestwo Boże” (Mt 12,28 i paral.). Królestwo Boże 
jest więc wielkością, która zaistniała i jest obecna. Dlatego Jezus mógł 
powiedzieć: „Od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios do-
znaje gwałtu i gwałtownicy je porywają” (Mt 11,12).  

 Żydzi jednak wierzyli, że wraz z przyjściem Królestwa Bożego 
wszystko radykalnie się zmieni. Jednak pomimo zainaugurowania 
przez Jezusa przyjścia Królestwa Bożego, sytuacja narodu wybranego 
nie zmieniła się. Co prawda, Jezus czynił cuda, jakich nikt dotąd nie 
czynił. Miały one świadczyć o nadejściu panowania Bożego, ale nadzie-
je na radykalną przemianę losu dzieci Bożych były tak wielkie i wygó-
rowane, że zwiastowanie przez Jezusa nadejścia Królestwa Bożego, po 
pewnym czasie, przyjmowano z niedowierzaniem i sceptycyzmem. 
Jezus zmuszony był więc wyjaśnić tajemnicę Królestwa Bożego przy 
pomocy podobieństw o Królestwie Bożym. 



2. O Królestwie Bożym 

 26 

 Jezusowe rozumienie Królestwa Bożego, nie ma nic wspólnego z fa-
ryzejskim pojmowaniem panowania Boga, wszak nie jest ono spełnie-
niem prawa ani też rozumieniem zelockim, gdyż nie jest politycznym 
przełomem. Królestwo Boże po prostu przyszło i to jest centralna myśl 
w zwiastowaniu Jezusa z Nazaretu o Królestwie Bożym. Królestwo 
Boże jest obecnością transcendentnego Boga, którego Jezus objawia 
jako miłosiernego, dobrego Ojca, mającego pieczę nad wszystkimi 
ludźmi. Powinna więc ustąpić troska o jutrzejszy dzień, o pokarm 
i odzienie, a zawładnąć ludzkim sercem szczera ufność pokładana w Bo-
gu.  

 Przypowieści Jezusa o Królestwie Bożym, w szczególności podo-
bieństwa, które ewangelista Mateusz zgromadził w trzynastym roz-
dziale swojej ewangelii, a więc przypowieść o siewcy, pszenicy i kąkolu, 
kwasie, ziarnku gorczycznym, kupcu poszukującym drogocennych 
pereł i skarbie ukrytym w roli, wymownie świadczą o prawdzie, iż Kró-
lestwo Boże jest wielkością już obecną, immanentną, chociaż niedo-
strzegalną, ukrytą, utajoną, ale rozwijającą się i podążającą ku pełni. 
Królestwo Boże jest wielkością ukrytą, lecz nie w zaświatach, i nie cze-
ka na moment, w którym wkroczy ze spektakularną mocą, jak sądzili 
apokaliptycy, lecz ono jest, niepostrzeżenie przyszło i niemal niezau-
ważalnie się rozwija. Siewca wyszedł, aby siać zboże, kwas obejmuje 
cały zaczyn z mąki, ziarno pszeniczne rośnie razem z ziarnem kąkolu, 
skarb jest ukryty w roli, kupiec znalazł wielkiej urody perłę. Jezus 
przez swoje podobieństwa wyjaśnia uczniom tajemnicę Królestwa. 
Ono jest obecne, lecz w stadium embrionalnym. Jest już obecne, ale 
nie w stopniu doskonałym. Przyszło, ale w formie utajonej. Nastąpiła 
inauguracja Królestwa Bożego, ale musi się ono rozwijać i realizować. 
Jest jak ziarnko gorczyczne, ale nadejdzie czas, że dojrzeje i mocą swo-
ją obejmie wszystko. Królestwo Boże jest więc wielkością obecną, 
w istocie bowiem wraz z przyjściem Jezusa „wypełnił się czas” (Mk 1, 
15a), nastały czasy zapowiedziane, eschatologiczne. Pełnia jednak cią-
gle jeszcze jest przed słuchaczami Jezusa, dlatego żyją oni w polu na-
pięcia pomiędzy „już” a „jeszcze nie”. Jezus przeto na pytanie faryze-
uszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział: „Królestwo Boże 
nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: 
Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was” (Łk 17,20.21). Do 
swoich uczniów zaś, błogosławiąc kielich podczas ostatniej wieczerzy 
paschalnej, powiedział: „Nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie 
Królestwo Boże” (Łk 22,18). Przyjście Królestwa Bożego w Jezusie jest 
wypełnieniem obietnicy danej ludowi izraelskiemu, wypełnieniem, 
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które zarazem jest gwarantem ostatecznego spełnienia w przyszłości. 
Pokolenie, któremu dane było słyszeć słowa: „Wypełnił się czas i przy-
bliżyło się Królestwo Boże” (Mk 1,15), winno się cieszyć i dziękować 
Bogu, wszak „wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co 
wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli” 
(Mt 13,16). 

2.2.3. Królestwo Boże jako wielkość dynamiczna 

 Królestwo Boże w zwiastowaniu Jezusa jest wielkością dynamiczną. 
W kręgu kultury semickiej, z pojęciem królestwa nie wiąże się kon-
kretna przestrzeń, lecz władza, panowanie. Do królestwa należą ci, 
którzy podlegają rządom konkretnego króla. Królestwo Boże jest więc 
w istocie panowaniem Boga. Granice tego panowania wyznacza sam 
Bóg, suwerennie władający i powołujący ułaskawionych grzeszników 
do swojego Królestwa. Z przynależnością do Królestwa Bożego jest jak 
z przynależnością do rodziny Jezusa, o której Jezus mówił w słowach: 
„Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wy-
pełniają je” (Łk 8,21). Dynamika Królestwa Bożego działania, ujawnia 
się w działaniu samego Jezusa, wszak z Nim i w Nim przyszło Króle-
stwo Boże i jest ono tam, gdzie jest Jezus ze swoim słowem i czynem. 
Królestwo Boże jest więc darem. O Królestwo Boże należy więc się 
modlić (Mt 6,10 = Łk 11,2). Królestwo Boże podobne jest do ziarna, 
które zostało rzucone do roli. Podobnie jak ziarno, i ono kiełkuje, 
i wydaje plon. Ziarno obumiera i dzięki cudowi Bożemu rodzi się nowy 
owoc. Przyjście Królestwa Bożego jest więc umieraniem starego i ro-
dzeniem się w sposób niezauważalny nowej jakości. Chociaż Jezus 
porównywał Królestwo Boże do ziarna, kwasu, kupca szukającego pe-
reł itp., to jednak jest ono czymś absolutnie innym, aniżeli jakakolwiek 
wielkość ziemska.  

2.2.4. Królestwo Boże jako zadanie  

 Królestwo Boże jest również zadaniem. Podobne jest ono do skarbu 
ukrytego w roli i do kupca poszukującego pereł. Królestwa Bożego 
należy szukać, a znalazłszy je, należy dlań wszystko poświęcić (Mt 13, 
44-46). Z proklamacją Królestwa Bożego, związane jest przeto Boże 
wezwanie: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamię-
tajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,15). Wezwanie wyprzedza Boże 
działanie. Pierwszy krok czyni zawsze Bóg. Królestwo Boże jest zawsze 
i wyłącznie sprawą Bożą. Ale Boże działanie zobowiązuje.  

 Dynamika Królestwa Bożego oraz istniejące napięcie pomiędzy Kró-
lestwem Bożym, które już przyszło i realizuje się a Królestwem jeszcze 
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nie w pełni zaistniałym, stanowi podłoże, na którego gruncie rodzą się 
wszystkie wezwania, mające na celu przemianę w życiu wezwanego do 
Królestwa Bożego. Królestwo Boże przybliżyło się i każdy jest do niego 
wezwany. Przed wezwanymi postawione są zaś zadania, które w obli-
czu realizującego się Królestwa Niebios, należy potraktować poważnie, 
aby nie okazało się, że darowana łaska została zlekceważona. Nadcho-
dzące zaś władanie Boga, objawienie się Królestwa Bożego w pełni 
w przyszłym eonie, ze szczególną mocą stawia przed obywatelami Kró-
lestwa Bożego wymagania, które odpowiednio do radykalności nowej 
sytuacji, domaga się radykalnej przemiany wewnętrznej.  

 Wraz z przyjściem Królestwa Bożego wypełnił się czas wybrany 
przez Boga. Jezus ganił tych, którzy biorąc pod uwagę zjawiska atmos-
feryczne, wnioskują o zbliżającej się pogodzie, a nie potrafią odczytać 
znaków czasu (Łk 12,56). Znaki te należy odczytać i podjąć decyzję 
stosowną do sytuacji, jaka zaistniała wraz z przyjściem Królestwa Boże-
go. Jest to sytuacja kryzysowa. Rządy Boże są wezwaniem do sprawie-
dliwego i doskonałego życia, ale ci, do których przyszło Królestwo Boże, 
nie są w stanie rozeznać, co jest sprawiedliwe (Łk 12,57). Chwila wkro-
czenia Królestwa Bożego w bieg historii jest więc ostrzeżeniem. Króle-
stwo Boże może w każdej chwili objawić się w pełni, wszak nikt nie zna 
dnia ani godziny, w której Syn Człowieczy przyjdzie, dlatego też może 
stać się to, co stało się w czasach Noego i za dni Lota (Łk 17,26-31). Je-
zus przeto napominał: „Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać 
będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je” 
(Łk 17,32.33). Z tym ostrzeżeniem powiązane zostało wezwanie do za-
biegania o rzeczy, które posiadają trwałą wartość. Wszelka troska o rze-
czy doczesne jest zbędna, gdyż Bóg, który jest naszym Ojcem, wie najle-
piej, czego potrzebujemy (Łk 12,22-30). Królestwo Boże jest blisko, dla-
tego „szukajcie Królestwa jego, a tamto będzie wam dodane” (Łk 12,31) – 
wołał Jezus.  

 Podstawowym wezwaniem Jezusa, związanym z nadejściem Króle-
stwa Bożego, jest wezwanie do upamiętania. W słowie upamiętanie 
zdaje się znajdować to wszystko, co w Starym Testamencie jest zawarte 
w pojęciu nawrócenia, a więc zdecydowane zaangażowanie w zmianę 
dotychczasowego życia, polegającego na skoncentrowaniu się człowie-
ka na sobie. Nawrócenie jest radykalną zmianą, zwrotem, nakierowa-
niem woli i uczuć na Boga. Tej zmianie kierunku w egzystencji musi 
towarzyszyć nie tylko żal i pokuta za popełnione grzechy, lecz przede 
wszystkim związanie się z Bogiem, głęboka refleksja nad zbawczym 
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działaniem Najwyższego i bezwzględne podporządkowanie się woli 
Bożej. Elementy te znajdujemy w zwiastowaniu Jezusa.  

 O Królestwie Bożym jako zadaniu świadczy również krytyka Jezusa 
faryzejskiej pobożności. Polegała ona na zadufaniu we własną spra-
wiedliwość. Często towarzyszyło jej osądzanie drugiego człowieka, nie 
tylko przed bliźnimi, lecz także przed samym Bogiem. Mówi o tym 
przypowieść Jezusa o dwóch modlicielach w świątyni (Łk 18,9-14). 
Wkraczające w ludzką historię Królestwo Boże, wymagało bowiem 
radykalnej zmiany we wszystkich sferach ludzkiej egzystencji, przede 
wszystkim w sferze życia z Bogiem, w której dominować powinna po-
kora, bezgraniczne zaufanie Bogu, zaniechanie myśli o własnej spra-
wiedliwości oraz w sferze stosunków międzyludzkich, w której wszyst-
kim rządzić winna miłość, jako znak wdzięczności za Bożą łaskę i zmi-
łowanie.  

 Królestwo Boże jest darem Najwyższego w Jezusie. Ono się rozwija 
i rośnie niezależnie od odpowiedzi tych, którzy do Królestwa Bożego 
zostali wezwani. Słowa Jezusa, że „tak jest z Królestwem Bożym, jak 
z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje 
w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie jak. Bo 
ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem 
pełne zboże w kłosie” (Mk 4,26-28), nie znaczą, że należy bezczynnie 
oczekiwać na realizację panowania Bożego. Słowa te mówią o tajemni-
cy dojrzewania Królestwa Niebios, a nie o postawie człowieka wobec 
przychodzącego Królestwa.  

 Z Królestwem Bożym jest związane zadanie. Jego wykonania po-
winni się podjąć wszyscy, który usłyszeli wezwanie Jezusa: Wypełnił 
się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie 
ewangelii” (Mk 1,14.15). Brak odpowiedzi na wezwanie do modlitwy 
o przyjście Królestwa Bożego (Mt 6,10), poświęcenia dla niego wszyst-
kiego (Mt 13,44-52) oraz służenia bliźniemu (Mt 25,31-46), stawia 
wezwanych w sytuacji kryzysowej, wobec sądu, który nastąpi po okresie 
wzrostu.  

* * * 

Najczęściej o Królestwie Bożym jest mowa w ewangeliach. W niektó-
rych nowotestamentowych pismach w ogóle brak terminu ‘Królestwo 
Boże’. Czy jest tak dlatego, że nie spełniły się słowa Jezusa o przyjściu 
Królestwa Bożego? Królestwo Boże przyszło w Jezusie Chrystusie i jest 
ono wszędzie tam, gdzie głosi się Chrystusa i pozwala się Jemu pano-
wać nad nami. Prawdopodobnie głównie z tej przyczyny w młodszych 
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pismach Nowego Testamentu raczej mówi się o Kościele Jezusa Chry-
stusa, w którym Chrystus jest Głową, aniżeli o Królestwie Bożym.  

 Nie można jednak zaniechać w zwiastowaniu chrześcijańskim gło-
szenia Królestwa Bożego. Ono przyszło w Jezusie, ale ciągle oczekuje-
my pełnej realizacji Królestwa Bożego. Na nie oczekujemy i o nie się 
modlimy, kiedy wołamy: „Przyjdź, Panie Jezu!” (Obj 20,22). Należy 
mówić, w czym na naszych oczach realizuje się Królestwo Bożego. 
Przychodzi ono do nas, gdy miłujemy Boga i bliźniego, kiedy bliski jest 
nam pokój i pojednanie z bliźnimi, kiedy czynimy sprawiedliwość. 

 Jeśli Królestwo Boże podobne jest do ziarna, które rolnik wrzuca do 
ziemi, to należy głosić ewangelię, siać ziarno słowa Bożego i oczekiwać 
na dzień żniwa. Głoszenie słowa Bożego zawsze wydaje plon. Czasem 
znikomy, czasem bardzo wielki i błogosławiony. 

 Jeśli Królestwo Boże jest jak kwas w cieście i jak ziarnko gorczycy, 
to należy iść przez życie w pewności wiary, że sprawa Jezusa i Jego 
Królestwa nie upadnie. Upada tylko tam, gdzie są wątpiące serca.  

 Królestwo Boże przyszło w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym i przy-
chodzi tam, gdzie Chrystus jest obecny ze słowem swoim.  

 W przeszłości niejednokrotnie próbowano identyfikować Królestwo 
Boże z niektórymi strukturami religijnymi i tak jest nadal, a nawet ze 
strukturami pozareligijnymi o charakterze społeczno-politycznym. Nie-
które związki religijne, nawiązujące do chrześcijaństwa, uważają się za 
ucieleśnienie Królestwa Bożego. Komuniści też głosili, że gdy na całym 
świecie zwycięży komunizm, wtedy zapanuje na zawsze sprawiedli-
wość i pokój. To wszystko mrzonki, nie mające nic wspólnego z Króle-
stwem Bożym. Jezus powiedział, że Jego Królestwo nie jest z tego 
świata i chociaż na świecie się rozwija, to nie może być identyfikowane 
z żadnymi strukturami ludzkimi i ziemskimi. Królestwo Boże to nie 
dobra ziemskie. Obfituje ono w dary Boże.  Dlatego apostoł Paweł pi-
sał: „Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i po-
kój, i radość w Duchu Świętym”. (Rz 14,17) 

 

„Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata 
było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wy-

dany Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd”. (J 18,36) 
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3. Czego Jezus uczył o Bogu 
3.1. Bóg Starego Testamentu 

Główna cecha wiary ludu Starego Przymierza, to wiara w Boga jedy-
nego, w Boga osobowego i w Boga, który jest Duchem. Elementy tej 
wiary kształtowały się przez bardzo długi czas. Nie można precyzyjnie 
odtworzyć poszczególnych etapów rozwoju wiary w Boga, jaką przez 
wieki podzielał naród izraelski. Księgi Starego Testamentu, źródło po-
znania wiary w jedynego Boga i zarazem świadectwo objawienia się 
Boga w historii, powstawały przez wiele wieków. Na początku Starego 
Testamentu znajduje się ustna i wielokształtna tradycja. Adaptowana 
przez redaktorów niektórych ksiąg, głównie Ksiąg Mojżeszowych była 
poddawana weryfikacji i na nowo kształtowana w świetle późniejszej 
wiary. Oczywiście punktem wyjścia dla naszych rozważań na temat 
Boga Jezusa, powinno być świadectwo Starego Testamentu w takiej 
formie, w jakiej Stary Testament znajdował się w czasach Pana Jezusa, 
a także judaizm, jako religia głęboko zakorzeniona w księgach Starego 
Przymierza. Jednak sięgnięcie do początków, pozwoli lepiej zrozumieć 
nie tylko starotestamentową wiarę w Boga, ale też Jezusowe zwiasto-
wanie o Bogu.  

 Wiara Izraela w Boga ma swój początek. Geneza tej wiary związana 
jest z objawieniem się Boga Abrahamowi. Powołanie Abrahama zdaje 
się być punktem granicznym, za którym rozpoczyna się coś nowego, co 
dąży do pełni i doskonałości. Przodkowie patriarchy Abrahama służyli 
bogom obcym (Joz 24,2). Ale w rodzinie Abrahama zakorzenił się kult 
Boga, który, być może, był pod wieloma względami podobny do kultu 
boga przodków pierwszego patriarchy izraelskiego, jednakże wyraźnie 
już sterujący ku nowemu pojmowaniu istoty Boga. Nie ulega wątpliwo-
ści, że rodzina Abrahama w Haranie pozostała przy dawnych bogach 
(por. 1 Mż 31,30-34), ale potomkowie Abrahama byli świadomi, że ich 
Bóg nie jest identyczny z żadnym z bogów przodków z Ur. Wskazuje na 
to formuła przysięgi złożonej przez Jakuba i Labana: „Bóg Abrahama 
i Bóg Nachora, Bóg ojca ich niech będzie sędzią między nami”. Autor 
1. Księgi Mojżeszowej jednak dodaje, że „Jakub zaś przysiągł na tego, 
przed którym drżał Izaak, ojciec jego” (1 Mż 31,53). 

 Z tytułów przypisywanych Bogu przez patriarchów, można wnio-
skować o przymiotach Boga, a właściwie o poznaniu Boga w czasach 
Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego synów. Patriarchowie nazywali Boga 
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Wszechmogącym (1 Mż 17,1; 28,3; 35,11; 48,3), Bogiem Najwyższym 
(1 Mż 14,18; 20,22), Bogiem Widzącym (1 Mż 16,13), Mocarzem Jakuba 
(1 Mż 49,24). Bóg ten budził lęk i drżenie (1 Mż 31,42). Jest Stwórcą 
nieba i ziemi (1 Mż 14,22). Nie jest On właściwie związany z żadnym 
miejscem. Objawił się Abrahamowi w Haranie (1 Mż 11,31–12,1) i dą-
browie Mamre (1 Mż 18,1), Jakubowi uciekającemu przed Ezawem 
w Betel (1 Mż 28,10–22).  

Pozostaje kwestią otwartą, czy patriarchowie oraz ich potomkowie 
aż do wystąpienia wielkich proroków (Izajasza i Jeremiasza) wierzyli, 
że Bóg jest jeden i że obok Niego nie ma żadnego innego boga. Wydaje 
się, że Pięcioksiąg Mojżesza mówi o monolatrii w pierwszych pokole-
niach potomków Jakuba, czyli o kulcie jednego Boga. Bóg domagał się 
od potomków Jakuba wyłącznego kultu i nie chciał się dzielić z żad-
nym bożkiem należną Mu czcią. Izrael powinien czcić tylko jednego 
Boga, z czego nie można wnioskować, że we wcześniejszym okresie 
historii narodu wybranego, lud był przekonany, iż obok Boga Jahwe 
nie ma żadnego innego boga. Dopiero prorocy reprezentowali surowy 
monoteizm. Głosili oni, że pogańscy bogowie są wymysłem ludzkim 
i dziełem rąk człowieka. Od czasów reformy króla Jozjasza, każdy Izra-
elita był zobowiązany codziennie zmawiać słowa: „Słuchaj, Izraelu! 
Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, 
Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły 
swojej” (5 Mż 6, 4.5). W okresie wielkich proroków wiarę ludu wybra-
nego cechował surowy monoteizm.  

Pan Bóg jako byt nieprzerwanie trwający, istniejący, musi posiadać 
Imię. Według Semitów istniało tylko to, co posiada imię. W Starym 
Testamencie Imię Boże brzmi: Jahwe.  

Jahwe jest Bogiem żywym. Jahwe, jako żyjący Bóg, w przeciwień-
stwie do bogów w pogańskim kulcie płodności, nigdy nie umierał (Ha 1, 
12) i zawsze czuwał nad swoim ludem (por. Ps 123,3nn). 

Jahwe jest Bogiem Izraela, Izrael jest ludem Jahwe. Ten podsta-
wowy dogmat starotestamentowej religii wyrósł na gruncie historycz-
nych doświadczeń. Związek ludu z Bogiem, nie ma podłoża mitycznego 
i nie jest doświadczeniem ponadhistorycznym, lecz jest związany 
zbawczym czynem Jahwe. Świadomość wyboru Izraela przez Pana 
Boga, kształtowała wiarę potomków Jakuba i pozwalała mu przetrwać 
wszystkie kataklizmy dziejowe i w każdej sytuacji oczekiwać pomocy 
ramienia Boga Jahwe. Jahwe jest Bogiem zbawienia, Bogiem działają-
cym w historii. 
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Jahwe nie jest tylko Bogiem jednego ludu. W zwiastowaniu proro-
ków Bóg Izraela jest władcą całego wszechświata, nieba i ziemi (Am 5, 
8; 7,4; 8,9), Panem wszystkich ludów (por. Iz 7,18-20; 8,7-10; 13,1nn; 
Jr 46,1nn; Am 1,2 - 2,3; 9,7).  

 Bóg Izraela jest Bogiem suwerennym. Wszystko, cokolwiek się dzie-
je, nie dzieje się bez przemożnej mocy Jahwe. Suwerenny Jahwe jest 
absolutnym panem wszystkiego, co jest widzialne i niewidzialne. Jah-
we decyduje suwerennie o losie człowieka.  

3.2. Nauka Jezusa o Bogu 

W ewangeliach kanonicznych nie znajdujemy dłuższej mowy Jezusa, 
w której przedstawiłby On swoje pojmowanie Boga. Spotykamy się 
jedynie z krótkimi logiami, z których można bezpośrednio lub pośred-
nio wnioskować o pojmowaniu Boga przez Nauczyciela z Galilei. Jezus 
podzielał starotestamentową wiarę w Boga i prawdopodobnie nie za-
mierzał dokonać jakiejkolwiek radykalnej zmiany w rozumieniu Boga 
u swoich słuchaczy. Nie oznacza to, że nie dostrzegał wypaczeń i spły-
cenia wiary w Boga wśród tych, którzy się z Nim spotykali i otwierali 
serca na Jego słowa. Także nie oznacza to, że Jezus nie wniósł nic no-
wego w dotychczasowe rozumienie istoty Boga. 

3.2.1. Abba – Bóg Jezusa 

Przejmując starotestamentową naukę o Bogu, Jezus z Nazaretu do-
konał zmiany pewnych akcentów w pojmowaniu Najwyższego w juda-
izmie. Zachował naukę o transcendentnym Bogu, ale tego Boga, który 
budził lęk, przedstawił jako Boga bliskiego i gotowego do niesienia 
pomocy. W pierwszym rzędzie Bóg był Bogiem Jezusa, a dopiero po-
tem Jego uczniów. Jezus miał odwagę i − jak wiadomo − miał także 
prawo nazwać Boga swoim Ojcem, który jest Panem wszechrzeczy. 
Ponadto, nazywając Boga swoim Ojcem, użył słowa ‘Abba’, którym nikt 
dotychczas prawdopodobnie nie nazwał Jahwe, Pana i Stworzyciela 
nieba i ziemi. Tytuł Abba pochodzi ze słownika małych dzieci i właści-
wie znaczy ‘tatuś’. W ewangeliach słowo to w oryginalnym brzmieniu 
występuje w Markowej wersji modlitwy Jezusa w Getsemane: „Abba, 
Ojcze! Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie co 
Ja chcę, ale co Ty” (Mk 14,36).  

 Co to oznacza, że Jezus sięga po słowo używane w codziennej mo-
wie żydowskich dzieci? Jezus jak nikt dotąd dostrzegał dobroć Boga, 
dobroć przejawiającą się Bożym otwarciem na człowieka, przejęciu się 
jego losem, wzięciu w swoje ręce inicjatywy, mającej na celu zbawienie. 
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Niezgłębiona dobroć Boga i radykalne jej poznanie wymagało radykal-
nych słów. 

Aramejskie słowo Abba, pochodzące ze słownictwa rodzinnego, 
dziecięcego, w ustach Jezusa oraz Jego uczniów, wyraża dziecięcą uf-
ność, jaką człowiek powinien pielęgnować w swoim sercu.  

 Nie ulega wątpliwości, że słowo Abba, którym Jezus z Nazaretu 
nazywa Boga, ukazuje najgłębszy sens związku Jezusa z Ojcem. Wielo-
krotnie na kartach czwartej ewangelii, Bóg nazwany jest Ojcem. Spoty-
kamy się w niej ze słowami, że Ojciec posłał Syna, albo, że Syn został 
posłany przez Ojca. Bardzo bliskie tym Janowym sformułowaniom 
o związku Ojca z Synem, Chrystusem, są słowa Jezusa z Ewangelii św. 
Mateusza: „Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie 
zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn 
zechce objawić” (Mt 11,27).  

 Relacja ojciec – syn w obrazowym języku religijnym w kręgu juda-
izmu, znana była jako ilustracja przekazywania objawienia. Podobnie 
jak ojciec wprowadza swojego syna w sekrety i daje mu ich poznanie, 
tak autor 3. Księgi Henocha (hebr.) otrzymał objawienie Bożych ta-
jemnic.  

 Apokaliptyczny wysłannik wskazywał autorowi Księgi Henocha na 
rzeczy, które były wplecione w tkaninę niebieskiej zasłony „pokazując 
(…) je palcem, jak ojciec, który uczy syna liter Tory”. Jezus nawiązał 
więc do znanej metafory i poprzez słowa: „Wszystko zostało mi prze-
kazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna 
Ojca, tylko Syn” pragnął powiedzieć, że jak ojciec przekazuje synowi 
tajemnice, tak Jemu zostało przekazane Boże objawienie i wobec tego 
jedynie On może innych prowadzić do poznania Boga. Jezus, mówiąc 
o Bogu jako o swoim Ojcu, wskazywał na siebie jako na tego, który ob-
jawia Boga.  

 Jezus – jak wskazuje na to analiza ewangelii – nazywał Boga swoim 
Ojcem głównie w modlitwach. Jedynie na krzyżu, w drugim modlitew-
nym westchnieniu użył słowa Bóg: „Boże mój, Boże mój, dlaczego 
mnie opuściłeś?” (Mk 15,34). Pamiętać jednak należy, że zgodnie ze 
zwyczajem żydowskim, Jezus modlił się w godzinie swojej śmierci 
słowami psalmu 22. Chociaż nie można wykluczyć, że są one wyrazem 
przeżycia oddalenia od Boga z powodu grzechów, jakie Jezus wziął na 
siebie, to jednak przede wszystkim są cytowaniem psalmu ufności, 
dlatego wyrażają zaufanie, nadzieję i wiarę, która polega tylko na Bo-
gu. Tym samym Jezus wyraża w godzinie swojej śmierci przywiązanie 
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do ojczystej tradycji i przypomina, jak uczynił to już wcześniej, że nie 
może ani kreska, ani jota przeminąć z prawa (Mt 5,18).  

3.2.2. Bóg – Stworzyciel i Pan nieba i ziemi 

 Z mów, pojedynczych zdań i dialogów Nauczyciela z Galilei z fary-
zeuszami i uczonymi w Piśmie, można naszkicować w ogólnych zary-
sach obraz Boga Jezusa.  

 Bóg w apokaliptycznej mowie Jezusa nazwany jest stworzycielem, 
a stworzenie początkiem wszystkiego. „Albowiem dni owe będą taką 
udręką, jakiej nie było aż dotąd od początku stworzenia, którego doko-
nał Bóg, i jakiej już nie będzie” (Mk 13,19). Na pytanie faryzeuszy: „Czy 
wolno mężowi rozwieść się z żoną?”, Jezus odpowiedział, że „od po-
czątku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą” (por. Mk 10,1-
12 = Mt 19,1-12 = Łk 16,18). Bóg jest więc także stworzycielem pierw-
szych ludzi i dawcą podstawowych praw, określających ich życie i po-
stępowanie. 

 Bogu jako Stwórcy przysługuje tytuł: Pan. Jezus w modlitewnym 
westchnieniu, znajdującym się w 11. rozdziale Ewangelii św. Mateusza 
– nazywa Boga Panem nieba i ziemi, Bogiem, który objawia się tym, 
którym chce się objawić (Mt 11,25). Stworzenie jest miejscem objawie-
nia dobroci i opatrzności Bożej. Mówi o tym Jezus w prostych słowach, 
przemawiających do wyobraźni: „Czy nie sprzedaje się pięciu wróbli za 
dwa grosze? A ani o jednym z nich Bóg nie zapomina. Nawet i wszyst-
kie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczy-
cie niż wiele wróbli. (…) Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żną, nie 
mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je; o ileż więcej wy 
jesteście warci niż ptaki! Któż z was może troskliwą zapobiegliwością 
dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy 
nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilie – ani 
nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam: Nawet Salomon w całym 
bogactwie nie był tak przyodziany, jak jedna z nich” (Łk 12,6.7.24-27). 
W stworzonym przez Boga świecie panuje grzech, który zgodnie z po-
wszechnym poglądem obowiązującym w czasach Jezusa jest przyczyną 
ludzkich cierpień, nieszczęść (Łk 13,1-5) i chorób (por. Mk 1,1-12). 
Ludzkie serce jest siedliskiem złych i grzesznych myśli (Mt 15,19n). 
Zgodnie ze zwiastowaniem proroków Starego Testamentu jest także 
zatwardziałe i szuka łatwych rozwiązań w życiu (Mk 10,5). 

 Pomiędzy Bogiem a stworzeniem, szczególnie grzesznym człowie-
kiem, istnieje ogromny dystans, którego człowiek nie jest w stanie 
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przekroczyć. Judaizm akcentował ten dystans. Jezus akceptował ów 
pogląd i niejednokrotnie dawał temu wyraz.  

3.2.3. Miłosierdzie i opatrzność Boża 
 Jezus nie tylko nazywał Boga swoim Ojcem, ale także mówił do 
uczniów o Bogu jako ich Ojcu. W najstarszych warstwach tradycji 
ewangelicznych spotykamy się z wypowiedziami Chrystusa, w których 
występuje zwrot „wasz Ojciec”. Stanowią one dość określoną teolo-
gicznie grupę wypowiedzi.  

 Jest w nich mowa o Ojcu, który wie, czego potrzebują Jego dzieci. 
Jezus, wzywając swoich uczniów, aby zbytnio nie obciążali serc troską 
o pokarm i odzienie, wskazuje im na lilie polne, które zadziwiają swym 
pięknem, chociaż nikt ich nie przyodziewa, i na ptaki, które nie sieją, 
a jednak dzięki Bogu znajdują pokarm. Konkluzję stanowią słowa: 
„Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie” (Mt 6,32 
= Łk 12,30). 

 Wszechmogący Bóg, który wie, czego potrzebują Jego dzieci, jest 
Ojcem miłosiernym (Łk 6,36) i nieskończenie dobrym Bogiem wszyst-
kich ludzi (Mt 5,45). Na pytanie młodzieńca: „Nauczycielu dobry! Co 
mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny?”, Jezus odpowiedział: 
„Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg” 
(Mk 10,17. 18). Boże miłosierdzie zobowiązuje do miłosierdzia wobec 
bliźnich. Uczniowie więc naśladując swojego Ojca niebieskiego, którego 
słońce wschodzi nad dobrymi i złymi, a deszcz pada na pola sprawie-
dliwych i niesprawiedliwych, powinni okazywać serce nie tylko tym, 
którzy okazują im miłość, ale także nieprzyjaciołom i nienawidzącym 
ich (Łk 6,27-36 = Mt 5,38-48). Boża opatrzność czuwa więc nad ludź-
mi.  

 Miłosierdzie i dobroć Boża objawiła się przede wszystkim w tym, że 
Jezus pozwolił swoim uczniom wołać do Boga i nazywać Go w mo-
dlitwie Ojcem: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie” (Mt 6,9). Ale jeśli 
uczniowie mogą do Boga zwracać się: „Ojcze”, „Abba”, nie znaczy to, że 
nie muszą już mieć przed Bogiem respektu i nie bać się Wszechmocne-
go, wszak po słowach: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”, następują: 
„Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja…”. 
Bóg, niezależnie od tego, jak się do Niego zwracamy, jest Bogiem świę-
tym, suwerennym i Panem Królestwa, w którym każdego obowiązuje 
okazywanie czci Bogu i życie w bojaźni i wierze.  
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 Należy zauważyć, że we wszystkich powyższych wypowiedziach, 
Jezus zwraca się bezpośrednio do swoich uczniów. To ich Ojcem jest 
Bóg wszechmogący. Im należy się Królestwo Boże (Łk 12,32). 

 Uczniowie Jezusa mogą liczyć na pomoc Ojca niebieskiego nie tylko 
w sferze życia cielesnego. Przede wszystkim Ojciec Jezusa lituje się nad 
ludźmi z powodu ich duchowego stanu. Ojciec niebieski przebacza 
grzechy i występki swoim dzieciom. Na przebaczenie mogą liczyć także 
Jego marnotrawne dzieci, jeśli „wejdą w siebie”, nawrócą się, odnajdą 
drogę do ojcowskiego domu, a więc zatęsknią za społecznością ze swo-
im Ojcem niebieskim (por. Łk 15,11-32). Z nawrócenia każdego grzesz-
nika – jak mówi Jezus – jest wielka radość w niebie (Łk 15,7), co zgod-
nie ze sposobem mówienia o Bogu w czasach Jezusa, może także zna-
czyć, że to Bóg raduje się z każdego uratowanego grzesznika. 

 Precyzyjnie różnicę między synostwem Jezusa a uczniów, określa 
logion występujący w Janowej ewangelii wielkanocnej: „…idź do braci 
moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga 
mego i Boga waszego” (J 20,17). Inny jest stosunek Jezusa do Boga, 
inny zaś Jego uczniów. Synostwo Jezusa jest innego rodzaju i stopnia, 
aniżeli synostwo Boże uczniów. Uczniowie są dziećmi Bożymi dzięki 
Jezusowi, który wybrał ich sobie, a oni poszli za Nim i stali się Jego 
rodziną. Kiedy uczniowie przyszli do Jezusa i powiedzieli Mu, że przy-
szła do Niego rodzina, aby Go zabrać (Mk 3,31-35 = Mt 12,46-50 = Łk 8, 
19-21), spojrzawszy na zgromadzony tłum, gotowy iść za Nim i słuchać 
Go, powiedział: „Któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po 
tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia moi. 
Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką” 
(Mk 3,33b-35). Historię o przyjściu rodziny Jezusa do domu, w którym 
przebywał Jezus, znają wszyscy ewangeliści synoptyczni. Z porównania 
perykop wynika, że Mateusz i Łukasz, aby nie wywołać zgorszenia, 
dokonali pewnego retuszu tradycji zaczerpniętej z Ewangelii Marka. 
Wersja Markowa oddaje zapewne wierniej wydarzenia i słowa Jezusa 

 Bóg jest jedynym w swoim rodzaju Ojcem uczniów. „Nikogo też na 
ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, 
Ten w niebie” (Mt 23,9). Wypowiedź tę należy interpretować w świetle 
wyżej cytowanych słów z Ewangelii Marka 3,31-35. 

 Jezus uczył, że miłosierny i litościwy niebieski Ojciec jest Bogiem 
wszystkich ludzi. Jego miłosierdzie objawia się nad światem każdego 
dnia. Objawia się ono w ustalonym od stworzenia rytmie dnia i nocy, 
porach roku i zjawiskach przyrody (Łk 6,27-36 = Mt 5,38-48). Wyra-
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zem Jego miłosierdzia jest również zaproszenie do Królestwa Bożego. 
W przypowieści Jezusa o uczcie weselnej, Bóg został przyrównany do 
króla, który wyprawił wesele swojemu synowi. Chociaż wielkie jest 
Jego miłosierdzie, to jednak odrzucających Jego zaproszenie spotka 
gniew i kara Boża (Mt 22,1-13). Ci, którzy przyjęli zaproszenie, okazali 
miłosierdzie bliźnim, które Syn Człowieczy na sądzie ostatecznym uzna 
za miłość okazaną Jemu, nazwani będą błogosławionymi Ojca niebie-
skiego (Mt 25,34-41). 

* * * 

Apostoł Paweł nauczał, że Bóg jest Ojcem Jezusa Chrystusa (Rz 1,7; 
15,6; 1 Kor 1,3; 2 Kor 1,3; 11,31; por. Ef 1,3). W ten sposób wskazywał 
na bardzo bliską relację między Bogiem a Jezusem Chrystusem. For-
muła: Bóg i Ojciec Pana Jezusa Chrystusa, występująca w listach Pa-
włowych w kilku odmianach, ma zawsze wydźwięk chrystologiczny. 
Mówi o wewnętrznej relacji między Bogiem a Chrystusem, Synem Bo-
żym. Bóg Ojciec dysponuje swoim Synem (Ga 4,4). Bóg także w sposób 
wolny dysponuje Duchem swojego Syna (Ga 4,6). Nauka ta stała się 
później fundamentem dla wiary Kościoła w Trójcę Świętą.  

 Apostoł Paweł nazywa Boga także naszym Ojcem (1 Kor 8,6; 2 Kor 
1,2; Ga 1,1.4; Flp 1,2; 1 Tes 3,11; Flm 1,3; por. Ef 6,23; Kol 1,2; 2 Tes 1, 
2; 2,16). Paweł przejął więc myśl zawartą w Starym Testamencie. Bóg 
na kartach Starego Przymierza jest przede wszystkim Ojcem Izraela 
(np. 2 Mż 3,13). Ojcowsko-synowska relacja między Bogiem a Izraelem 
nie ma charakteru naturalnego, lecz wynika z powołania Izraela na lud 
Pana (2 Mż 4,22; Oz 11,1; Jr 31,9). O tym należy pamiętać, kiedy Paweł 
zaświadcza, że Bóg jest naszym Ojcem. 

 Jeśli apostoł Paweł nazywa Boga naszym Ojcem, to zaimek ‘nasz’ 
należy rozumieć jako określenie kolektywne, np. wszystkich wie-
rzących, ale też, że jest moim Ojcem, bo jest Nim dla każdego z nas 
z osobna. Bóg w teologicznym myśleniu apostoła Pawła jest naszym 
Ojcem ze względu na Jezusa Chrystusa. 

 Jeśli Bóg jest naszym Ojcem, to my jesteśmy Jego dziećmi. Dziećmi 
Bożymi jesteśmy przez wiarę. Gdybyśmy utracili wiarę, wtedy jesteśmy 
marnotrawnymi synami i córkami. Modląc się do Boga: „Ojcze nasz, 
któryś jest w niebie” musimy także modlić się o wiarę: Boże, zachowaj 
nas w wierze!  

 To Jezusowe pojmowanie Boga, w późniejszym chrześcijaństwie 
utraciło wiele ze swojej mocy. Jakby we mgle znikał obraz Boga, Ojca 
miłosiernego i łaskawego. Coraz częściej Boga przedstawiano nie jako 
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Boga miłości, ale jako surowego sędziego, karzącego bezwzględnie grze-
sznika. O takim Bogu myślał ks. Marcin Luter w klasztornej celi, dopó-
ki, rozmyślając nad psalmem 22, nie odkrył, że Bóg jest Bogiem miłu-
jącym grzesznika, skoro z miłości do człowieka poświęcił swojego Syna 
i pozwolił, aby Go ukrzyżowano rękami bezbożników. Odtąd Marcin 
Luter nieustannie myślał o Bogu, jako Bogu łaskawym, pochylającym 
się na grzesznikami.   

 W ciągu wieków teologowie i filozofowie „szkicowali” różne obrazy 
Boga, ale tylko jeden jest prawdziwy, zawarty jest w zwiastowaniu 
Jezusa o Bogu, jako Ojcu oraz w słowach św. Jana: „Bóg jest miłością” 
(1 J 4, 8.16). 

 

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Je-
zusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego 
odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Je-
zusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskala-
nemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla 
was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w 

zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie osta-
tecznym”. (1 P 1,3-5) 
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4. Czego Jezus uczył o grzechu 
4.1. Grzech w Starym Testamencie 

Świat jaki jawi się oczom człowieka, jest zły i pełen nieprawości. Czy 
taki został stworzony przez Boga?  

 Świat stworzony przez Boga był dobry. Bóg jest Bogiem świętym. 
Jest Bogiem sprawiedliwym. Nie ma w Nim podstępu ani zakłamania 
(zob. Jk 1,13n). Zło nie jest dziełem Bożym. A jednak zło krzewi się 
w świecie. Bierze ono swój początek w wężu, który jest stworzeniem 
Bożym. A więc zło nie jest wielkością wieczną ani transcendentną. 
Należy do świata i w świecie się rozwija. Bóg dopuszcza istnienie zła. 
Wąż, o którym mowa w rajskiej historii, wydaje się być symbolem 
wszelkiego zła. Czy wpływ na symbolikę zła miała obserwacja życia 
i przyrody? Tego dokładnie nie wiemy. 

 Najstarsze tradycje starotestamentowe, nie znają występującej póź-
niej myśli o dziedziczności grzechu (por. Syr 25,24; Rz 5,12nn). Ale 
Stary Testament daje wiele do przemyślenia na temat powszechności 
grzechu, grzechu obejmującego wszystkie etapy ludzkiego życia. Serce 
człowieka jest złe od jego młodości (1 Mż 6,5; 8,21). Ale psalmista ma 
jeszcze w tej kwestii więcej do powiedzenia. Wyznaje: „Oto urodziłem 
się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja” (Ps 51,7). Na 
innym miejscu zaś pisze: „Bezbożni są odstępcami już od łona matki, 
kłamcy błądzą już od samego urodzenia” (Ps 58,4; por. Oz 12, 4). 

 W języku hebrajskim występuje bardzo dużo terminów określają-
cych grzech. Ich mnogość wskazuje na to, że grzech przenika wszystkie 
dziedziny ludzkiego życia. Niektóre z nich określają grzech w sferze 
sacrum, inne w sferze profanum. Analizując poszczególne terminy 
hebrajskie, przy pomocy których opisany jest grzech, możemy powie-
dzieć, że grzech jest uchybieniem. Wyraża on wszystkie możliwe uchy-
bienia, występujące w relacjach międzyludzkich (1 Mż 4,22; Sdz 11,27; 
1 Sm 24,12; 2 Krl 18,14), a także uchybieniach przeciwko Bogu. Mogą 
to być przewinienia przeciwko bratu (1 Mż 42,22; 50,17), zabicie roda-
ka (2 Krl 21,17), bunt przeciwko królowi (1 Mż 40,1; 1 Sm 24,12) i inne, 
jak bałwochwalstwo (1 Sm 15,23) i wróżbiarstwo (2 Mż 32, 30-34).  

 Inny termin, którym określa się w Starym Testamencie grzech (pe-
sza), wywodzi się od hebrajskiego czasownika, który znaczy: ‘powstać 
przeciwko’, ‘zbuntować się’, ‘pogwałcić prawo’, ‘przestępczo działać’, 
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‘wykroczyć’, ‘świadomie się sprzeciwiać’, ‘oddzielić się’, opisuje bun-
townicze usposobienie człowieka. Grzechem jest więc bunt, przestęp-
stwo i wykroczenie. Posiada on związek ze sferą prawną.  

 Przede wszystkich grzech polega na przewrotnym działaniu czło-
wieka. Polega na świadomym zbaczaniu z prawej drogi. Człowiek po-
stępuje przewrotnie wobec swojego bliźniego (1 Mż 4,13; 44,16; 1 Sm 
25,24; 2 Sm 14,9). Sługa może postępować przewrotnie wobec swojego 
króla (1 Sm 20,1; 2 Sm 3,8; 19,20). Przewrotnością jest oszustwo, zło-
dziejstwo i rabunek (Oz 7,1).  

4.2. Nauka Jezusa o grzechu 
4.2.1. Czym jest grzech 

W ewangeliach nigdzie nie znajdziemy sformułowanej przez Jezusa 
definicji grzechu. Być może, że Jezus także nigdy nie wygłosił dłuższej 
mowy na temat grzechu. Spekulacje uczonych w Piśmie na temat pra-
wa, były przepojone spekulacjami na temat grzechu i grzeszności czło-
wieka. Jezus uważał więc, że zbędne jest definiowanie grzechu. Raczej 
był przekonany, że należy wskazywać ludziom na konkretne grzechy 
i przewinienia w ich życiu. Przyszedł, aby nie sądzić grzesznika, lecz 
sprowadzić go na właściwą drogę i zbawić.  

 Przeciwieństwem zbawienia jest stan nie-zbawienia, który ma miej-
sce wówczas, gdy człowiek żyje w grzechu. Bogaty młodzieniec, który 
przyszedł do Jezusa i zapytał Go, co ma czynić, aby być zbawiony, usły-
szał słowa: „Przestrzegaj przykazań… Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie 
kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę, i miłuj 
bliźniego swego, jak siebie samego” (Mt 19,17-19). A więc grzechem 
jest nieprzestrzeganie przykazań Bożych.  

 Chociaż Jezus wymienił kilka przykazań w rozmowie z bogatym 
młodzieńcem i nie dokonał żadnej ich interpretacji, to jednak wiemy, 
że nie interpretował Bożych przykazań literalnie. W kazaniu na górze 
dokonał reinterpretacji przykazań dekalogu. Na czym polegało nowe 
odczytanie przykazań, wskazują najlepiej słowa: „Słyszeliście, iż po-
wiedziano 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, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą 
Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny” (Mt 5, 
21.22).  

 Jezus nie naruszył znaczenia przykazania: „Nie zabijaj!”. Jako Boże 
przykazanie, posiada moc obowiązującą. Jezus jednak nie myślał tylko 



4. O grzechu 

 42 

o samym zabójstwie i karze zań, ale uczył widzieć przyczynę grzechu 
zabójstwa. Grzech zabójstwa ma miejsca nie tylko wtedy, kiedy czło-
wiek swoją ręką zadaje śmiertelny cios. Jezus nakazuje dostrzegać 
przyczynę grzechu. Źródło grzechu znajduje się w sercu. W sercu rodzi 
się gniew i on jest przyczyną zabójstwa. Ale przyczyna zabójstwa, czyli 
gniew jest także grzechem – „kto się gniewa na brata swego, pójdzie 
pod sąd”.  

 Podobny wniosek wynika z objaśnienia do przykazania: „Nie cudzo-
łóż!”. Pan Jezus powiedział: „Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz 
cudzołożył. A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę 
i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim” (Mt 5, 
27.28). Grzechem jest nie tylko zdrada małżeńska, ale samo pożądanie 
innej kobiety, lub innego mężczyzny jest grzechem przeciwko Bożej 
woli. Początek i koniec, źródło grzechu, czyli pożądanie i zakazany 
czyn jest grzechem.  

 Grzech rodzi się w sercu. Pan Jezus powiedział do uczniów swoich: 
„To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, 
z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, mor-
derstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, 
bluźnierstwo, pycha, głupota; wszystko to złe pochodzi z wewnątrz 
i kala człowieka” (Mk 7,21-23; por. Łk 16,13). Wyliczone przez Jezusa 
grzechy, nie zamykają listy grzechów i win. Na nią wpisać można jesz-
cze inne przewinienia, jak miłość bogactwa (Mt 19,21.22), nienawiść 
(Mt 24,9.10), lżenie bliźniego (Łk6,22), zdrada (Mt 26,24), przede 
wszystkim brak miłości Boga i bliźniego (22,37-39).  

 Grzechem jest samouwielbienie i liczenie na swoje zasługi. Faryze-
usz z przypowieści o dwóch modlicielach w świątyni, modlił się: „Boże, 
dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy 
albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesię-
cinę z całego mego dorobku” (Łk 18,11.12). Celnik zaś bił się w piersi 
i wołał: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” (Łk 18,13). Pan Jezus 
powiedział, że celnik „poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tam-
ten zaś nie; bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się 
poniża, będzie wywyższony” (Łk 18,14). 

 W Ewangelii św. Łukasza w 15. rozdziale znajdują się trzy przypo-
wieści Pana Jezusa: o zgubionym groszu, zgubionej owcy i o marno-
trawnym synu. Są one apologiami postępowania Jezusa, Jego zwróce-
niu się ku grzesznikowi, który potrzebuje nawrócenia. W ostatniej 
znajduje się bardzo wnikliwa analiza postępowania grzesznego czło-
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wieka. Przede wszystkim przypowieść o marnotrawnym synu, jest przy-
powieścią o miłosiernym i przebaczającym ojcu, ale także o tym, czym 
w istocie jest grzech.  

 Młodszy syn z przypowieści Jezusa zażądał należnej mu części ma-
jątku. Otrzymawszy to, co się mu należało, opuścił dom swojego ojca, 
udał się do obcej krainy i – jak powiedział Jezus – w krótkim czasie 
roztrwonił cały majątek. Najął się więc u obywatela kraju, w którym 
przebywał i pasł świnie. To jest bardzo plastyczny opis grzechu. Mar-
notrawny syn, poznawszy swoją winę, postanowił wrócić do ojcow-
skiego domu i wyznać ojcu: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu 
i przeciwko tobie, iż nie jestem godzien nazywać się synem twoim, 
uczyń ze mnie jednego z najemników swoich” (Łk 15,18.19).  

 Grzechem jest więc odejście od Boga, pogardzenie Jego miłością 
i łaską. Grzechem jest służba złemu. 

 W przypowieści Jezusa o marnotrawnym synu jest mowa również 
o drugim, starszym synu, który nigdy nie opuścił swojego rodzinnego 
domu. Pan Jezus powiedział, że nie podobało mu się to, że jego ojciec 
przyjął z otwartymi ramionami młodszego syna. Z niezadowoleniem 
powiedział do ojca: „Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem roz-
kazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł za-
bawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił 
majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić 
tuczne cielę” (Łk 15,29.30). Słowa ojca: „Synu, ty zawsze jesteś ze mną 
i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten 
brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się”, zdają się mówić, 
że jego oburzenie, gniew i brak akceptacji postępowania ojca, w oczach 
miłosiernego ojca było czymś złym i niewłaściwym.  

 Grzechem jest więc również brak akceptacji woli Boga, zazdrość, 
brak radości ze zbawczego działania Boga, którego ramiona otwarte są 
dla grzesznika, który się nawrócił.  

4.2.2. Jezus ratunkiem dla grzeszników 

 Ewangeliści, opowiadając o czynach Pana Jezusa, rzadziej piszą 
o grzechach ludzi, natomiast znacznie częściej wskazują na Jezusa, 
jako Tego, który zbliżał się do grzeszników, aby wydobyć ich z mocy 
grzechu, okazać im miłość i ogłosić Boże przebaczenie. Dlatego faryze-
usze i uczeni w Piśmie nazywali Jezusa przyjacielem grzeszników (Mt 11, 
19) i gorszyli się z Niego, bowiem sądzili, że świętość polega na unika-
niu grzeszników (zob. Łk 7,41nn). Tymczasem sprawiedliwy jest ten, 
kto wyciąga rękę do bliźniego i okazuje miłość. To nie oznacza – 
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w rozumieniu Jezusa – że wolno tolerować grzech. Jezus ganił grzechy, 
ale wyciągał ręce do grzeszników, aby ich uleczyć. Ewangelista Jan 
pisze o sparaliżowanym człowieku, którego Jezus uzdrowił. Jezus spot-
kawszy go w świątyni, powiedział do niego „Oto wyzdrowiałeś; już 
nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało” (J 5,14; por J 8,11). 
Znamienne są przede wszystkim słowa Jezusa, które powiedział o so-
bie: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył 
i oddał życie swoje na okup za wielu” (Mt 20,28).  

 Jezus modlił się za grzeszników. Jezus modlił się za swoich ucz-
niów, głównie za Szymona Piotra, który miał się zaprzeć Jezusa. Że-
gnając się ze swoimi uczniami, powiedział: „Szymonie, Szymonie, oto 
szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem 
za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, 
utwierdzaj braci swoich” (Łk 22,31.32). Jezus na Golgocie modlił się za 
swoich oprawców słowami: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czy-
nią” (Łk 23,32).  

* * * 

Grzech jest w świecie ludzi zjawiskiem powszechnym. Apostoł Paweł 
pisał, że nikt z ludzi nie jest w stanie wypełnić całego prawa Bożego. 
„Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rz 2,23). Każdy, dopóki 
nie zostanie wszczepiony w Chrystusa i nie rozpocznie iść z Nim przez 
życie, jest sługą grzechu. Służba grzechowi ma początek w pożądliwo-
ściach serca. Grzechem jest już myśl o gotowości popełnienia złego 
czynu. „Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go po-
ciągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy 
grzech dojrzeje, rodzi śmierć” (Jk 1,14.15). 

 Grzechem jest nie tylko jednostkowy, zły czyn, ale grzechem jest 
także brak czynienia dobra. „Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, do-
puszcza się grzechu” (Jk 4,17). Grzeszymy więc także przez zaniechanie 
czynienia dobra. Kto może przyjść bliźniemu z pomocą, a tego nie uczy-
ni, popełnia wykroczenie. 

 Jesteśmy grzesznikami nie dlatego, że grzeszymy, ale dlatego grze-
szymy, bowiem jesteśmy grzesznikami. Zaprzedani jesteśmy grzecho-
wi. Apostoł Paweł pisze: „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 
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czynię” (Rz 7,15-19). Tak długo jesteśmy niewolnikami grzechu, dopóki 
Bóg nie uczyni nas nowymi stworzeniami w Chrystusie (2 Kor 5,17). 
Zbawienie jest więc w Chrystusie, bowiem Bóg w Nim świat z samym 
sobą pojednał (2 Kor 5,18).  

 Teolodzy i moraliści dokonali klasyfikacji grzesznych postępowań, 
określając wielkość zawartej w nich winy. Znajdują na to przyzwolenie 
w Piśmie Świętym. W Kościele jednak nie wolno zapomnieć, że zawsze 
więcej należy mówić o łasce Bożej i zbawczym czynie Chrystusa, aniżeli 
o grzechach grzeszników.  

 Grzesznik w Chrystusie odnajduje powrót do Boga, nawiązanie no-
wej społeczności z Bogiem, przede wszystkim odpuszczenie i przeba-
czenie winy. Chrystus nasze grzechy wziął na siebie i za nie umarł na 
krzyżu. Z łaski więc jesteśmy usprawiedliwieni i nie jest to tania łaska, 
bowiem nie złotem ani srebrem zostaliśmy odkupieni od marnego 
postępowania, przekazanego nam przez przodków, ale krwią Chrystu-
sa, drogą i niewinnie przelaną na Golgocie (1 P 1, 18.19).  

 Św. Jan pisze: „Krew Jezusa Chrystusa, …oczyszcza nas od wszel-
kiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwo-
dzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny 
jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszel-
kiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego 
robimy i nie ma w nas Słowa jego” (1 J 1,7-10).  

 

„Z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim 
[Bogiem] żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie 

grzechu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została 
sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to 

sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla 
wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy” (Rz 3,20-22). 
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5. Czego Jezus uczył o wierze 
5.1. Wiara w Starym Testamencie 

Ewangelista Marek pisze, że Jezus rozpoczął swoje nauczanie od słów: 
„Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się 
i wierzcie ewangelii” (Mk 1,15).  

 Niewątpliwie wiara jest jednym z najgłówniejszych pojęć Nowego 
Testamentu, zarówno pod względem treściowym, jak i częstotliwości 
występowania na kartach ksiąg Nowego Przymierza. W Nowym Te-
stamencie spotykamy się z formą rzeczownikową interesującego nas 
pojęcia (wiara), jak i czasownikową (wierzyć).  

 W klasycznej grece słowo ‘wiara’ nie należało do słownictwa religij-
nego. Inaczej ma się rzecz w grece okresu hellenistycznego. Wybitnie 
religijnego charakteru nabrały słowa ‘wiara’, ‘wierzyć’ w greckim prze-
kładzie Starego Testamentu, w Septuagincie, gdzie są one ekwiwalen-
tami słów wywodzących się od hebrajskiego rdzenia amn, który znaczy 
‘być mocnym’, być ‘godnym zaufania’. Czasownik od rdzenia amn mo-
że być oddany przez zwrot: ‘czuć się bezpiecznie’, ‘ufać’, ‘wierzyć’. 

 Bóg Jahwe objawiający się w historii, w dziejach wybranego przez 
siebie ludu izraelskiego, dawał się poznać jako Bóg wierny, łaskawy, 
sprawiedliwy, niezmienny w swojej przychylności wobec Izraela. Te 
przymioty, opisujące otwartość Boga ku człowiekowi, powodowały, że 
człowiek zaprzestał ucieczki przed Bogiem (por. 1 Mż 3,8) i zwrócił się 
w myślach i sercu do Boga, który jednak zawsze w religijnym myśleniu 
Hebrajczyka był Bogiem świętym, budzącym lęk i święte drżenie (Iz 6, 
3nn). Abraham, ojciec narodu izraelskiego, uwierzył, gdyż poznał, że 
Bóg wobec niego i jego potomków ma konkretne plany (1 Mż 12,1-3; 
15,6). Zbawcze działanie Boga Jahwe sprawiło, że cały lud izraelski 
uwierzył w Boga (2 Mż 14,31). Wiara Abrahama była zaufaniem, Ojciec 
wiary bowiem otrzymał obietnice, które miały się zrealizować dopiero 
w bliżej nieokreślonej przyszłości. Dlatego Abraham jest dla ludu wy-
branego typem prawdziwie wierzącego. 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 do wzgórza Moria.  
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 Nakładające się na siebie doświadczenia religijne kolejnych poko-
leń izraelskich, zmniejszało ryzyko wiary i poszerzało poznanie wier-
ności Bogu. Zawierzenie Bogu było możliwe tylko dzięki temu, że Bóg 
był wierny swoim obietnicom i niezłomny w działaniu i realizowaniu 
swoich obietnic. Bóg nieustannie zabiegał o to, aby Jego lud wybrany 
poznał Go i uwierzył w Niego.  

 Poznanie na kartach Starego Testamentu nie ma charakteru inte-
lektualnego, rozumowego. Poznanie jest wynikiem bezpośredniego 
doświadczenia w życiu Bożego działania. Posiada ono charakter egzy-
stencjalny. Aby uwierzyć, należy Boga poznać, doświadczyć w swoim 
życiu Jego mocy i miłosierdzia. Prorok Ozeasz powiada, że brak po-
znania Boga prowadzi do odstępstwa od Jahwe i jest przyczyną wszel-
kiej niesprawiedliwości (Oz 4,1-19). Poznać nie oznacza zrozumieć. 
Poznać znaczy doświadczyć, znaleźć się w zasięgu zbawczego działania 
Boga. Poznanie – to oddanie się Bogu w miłości.  

 Ważne miejsce w rozumieniu pojęcia wiary na kartach Starego 
Testamentu zajmuje napomnienie proroka Izajasza: „Jeżeli nie uwie-
rzycie, nie ostaniecie się” (Iz 7,9). Tu wiara – jak wynika to z kontekstu 
– jest zaufaniem Bogu w trudnej, beznadziejnej sytuacji. 

 Bardzo ważnym elementem wiary w rozumieniu Starego Testamen-
tu jest również posłuszeństwo i bojaźń Pana. Trudno właściwie ustalić, 
czy posłuszeństwo wyprzedza wiarę, czy też jest wynikiem wiary. Zwią-
zek posłuszeństwa z wiarą, najwyraźniej jest dostrzegalny na przykła-
dzie negatywnym, zaczerpniętym z 4. Księgi Mojżeszowej: „A gdy was 
Pan wyprawiał z Kadesz-Barnea, mówiąc: Wyruszycie i weźmiecie 
w posiadanie tę ziemię, którą wam dałem, byliście nieposłuszni rozka-
zowi Pana, Boga waszego, i nie uwierzyliście mu, i nie usłuchaliście 
jego głosu” (5 Mż 9,23). Wiara pozostaje w ścisłym związku ze słucha-
niem słowa Bożego (Ps 119,66), przeto posłuszeństwo słowu, Bożej 
obietnicy jest synonimem wiary. Wiara Abrahama, stawiana przez 
Biblię za wzór, była posłusznym wsłuchiwaniem się w głos Boga. Ojciec 
wiary zawierzył obietnicy. Chociaż obiektywne przesłanki zdawały się 
wykluczać możliwość zrealizowania się Bożych obietnic, to jednak 
Abraham usłuchał głosu Pana Boga i szedł posłusznie wyznaczoną mu 
drogą.  

 Z powyższego wynika, że wiara w rozumieniu Starego Testamentu, 
to pojęcie złożone, bogate treściowo. Najważniejsze wypowiedzi wiążą-
ce się z wiarą, znajdują się w tych warstwach Starego Testamentu, 
które swoje pochodzenie zawdzięczają profetyzmowi izraelskiemu, 
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bowiem zainteresowanie proroków skupiało się wokół tych elementów 
religijnego życia, które określały najbardziej osobisty i wewnętrzny 
związek pomiędzy Izraelem a Bogiem Jahwe. 

5.2. Nauka Jezusa o wierze 
5.2.1. Jezusowe wezwanie do wiary 

Z napomnieniem do upamiętania w zwiastowaniu Jezusa wiązało się 
wezwanie do wiary. Upamiętanie i wiara należą do siebie, i to nie tylko 
dlatego, że w Ewangelii według św. Marka (Mk 1,15) te dwa wezwania 
występują obok siebie, ale przede wszystkim dlatego, że już na kartach 
Starego Testamentu, głównie w zwiastowaniu proroków, napomnienie 
do pokuty wiązało się z nowym stosunkiem do Boga, polegającym na 
pogłębieniu zaufania do Niego. Jednak w zwiastowaniu Jezusa we-
zwanie do wiary, jak to zobaczymy w trakcie naszych rozważań na 
temat ewangelicznego poselstwa Jezusa, wnosi nowe treści, pogłębia 
poselstwo proroków Starego Testamentu.  

 Jezus w swoim zwiastowaniu sięgnął do wielkiej tradycji profetycz-
nej i pragnął wskazać na istotę przeżywania obecności Boga, Boga 
proroków, Boga wszystkich ludzi, Ojca kochającego się w człowieku 
skruszonego serca. Według Jezusa, zaufanie pokładane w przestrzega-
niu przepisów prawa i własnej sprawiedliwości przeszkadzało wierze, 
która jest zaufaniem Bogu, poleganiem na Jego ojcowskiej miłości. 
Dlatego napomnienie do upamiętania łączyło się w zwiastowaniu Je-
zusa z wezwaniem do wiary. I występujące u ewangelisty Marka (1,15) 
Jezusowe napomnienie do upamiętania, a dopiero na drugim miejscu 
wezwanie do wiary, nie oznacza, że wiara rodzi się w sercu, które na-
wróciło się do Boga, lub że wiara jest konsekwencją upamiętania. Wia-
ra jest pozytywną stroną upamiętania i rodzi się tam, gdzie jest zwia-
stowana ewangelia, radosna wieść o przyjściu Królestwa Bożego.  

 Ewangelie nie znają żadnej dłuższej mowy Jezusa na temat wiary. 
Najprawdopodobniej Jezus takiej nigdy nie wygłosił. Zwiastowanie 
Jezusa miało charakter praktyczny. Nauczyciel z Nazaretu nie zajmo-
wał się rozważaniami teoretycznymi. Rozważań takich również nie 
znajdziemy w mowach proroków Starego Testamentu. Zwiastowanie 
Jezusa jest proklamacją nadejścia Królestwa Bożego i wezwaniem do 
odnowienia życia. Kilka krótkich wypowiedzi Jezusa na temat wiary, 
zanotowanych przez ewangelistów, nie daje jasnej odpowiedzi na py-
tanie, czy są one częścią dłuższych mów na temat wiary, czy też jedynie 
przygodnymi wypowiedziami. W apostolskim chrześcijaństwie na pe-
wno niektóre wypowiedzi Jezusa o wierze funkcjonowały jako tzw. 
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„wędrujące logia”. Jednakże tych kilka wypowiedzi daje dużo do my-
ślenia. Zawarta w nich treść, a także ich kontekst wyraźnie wskazują, 
że Jezus w swoim zwiastowaniu nawiązał do myśli proroków Starego 
Testamentu na temat wiary i znacznie ich myśl pogłębił.  

 Słowo ‘wiara’ najczęściej występuje w synoptycznych opisach cu-
dów dokonanych przez Jezusa. Dostrzegamy w nich współzależność 
pomiędzy wiarą a samymi uzdrowieniami. Na tę zależność wskazują 
przede wszystkim często występujące w opisach cudów słowa: „Wiara 
twoja uzdrowiła cię” (por. Mt 9,22; Mk 5,34; 10,52; Łk 7,50; 8,48; 
17,19; 18,42), lub wezwanie: „Nie bój się, tylko wierz!” (por. Mk 5,36; 
Łk 8,50). Słowo ‘wiara’ w ustach Jezusa nie może więc oznaczać wiary 
rozumianej jako suma prawd ani też jako poznanie i uznanie za praw-
dziwą wieść o cudotwórczej mocy Jezusa, chociaż tego elementu nie 
można wykluczyć. Wiara nie jest przyjęciem sumy przepisów prawa 
i tradycji starszych, chociaż Jezus wzywał do pogłębienia rozumienia 
i do przestrzegania przykazań Bożych. Wiara, której domagał się Je-
zus, miała być zaufaniem Jezusowi, Jego mocy i godności. Zaufanie to 
ma pewien związek z afirmacją powszechnego przekonania o cudo-
twórczej mocy Proroka z Galilei, jednakże to przekonanie nie stanowi 
zasadniczego, pierwszoplanowego elementu składowego wiary. Kon-
tekst wskazuje, że zaufanie jest zawierzeniem samemu Panu Jezusowi 
i oczekiwaniem na coś, co według rozumowego poznania rzeczy wydaje 
się niemożliwe. Wiara jest postawą angażującą wszystkie siły i całą 
wolę człowieka.  

5.2.2. Czy Jezus domagał się wiary w siebie?  

 Pytanie o podmiot wiary, której domagał się Jezus, jest uzasadnio-
ne i ważne. Odpowiedź na nie znajdziemy w treści ewangelicznej wia-
ry, właściwej dla wszystkich, którzy szukają Królestwa Bożego i jego 
sprawiedliwości.  

 Ewangelie synoptyczne nie składają jednoznacznego świadectwa, że 
Jezus domagał się wiary w siebie.  

 Według relacji ewangelisty Jana, Jezus wyraźnie domagał się wiary 
w siebie. „Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we 
mnie wierzcie” (J 14, 1). Chociaż teologia Janowa jest wyrazem rozwi-
niętej teologii, to jednak czwarty ewangelista ukazuje znaczenie oraz 
istotę wiary w Jezusa, jako Chrystusa i Pana, podobnie jak uczynili to 
synoptycy poprzez opisanie spotkań ludzi z historycznym Jezusem. 
Janowa refleksja na temat wiary, jest jednak znacznie głębsza i szersza. 
Jezus czwartego ewangelisty jest wysłannikiem Ojca. W Jezusie została 
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objawiona prawda o Bogu, który umiłował świat. W Jezusie Ojciec stał 
się widzialny i słyszalny, a więc objawiony w sposób przewyższający 
starotestamentowe objawienie (por. J 6,24; 8,19.38; 10,38; 12,29.30; 
14,6-9; 17,8). Tym samym wiara spełnia u Jana funkcje poznawcze. 
Odnosi się wrażenie, że u Jana pojęcie wiary i poznania są z sobą tak 
związane, że w wielu miejscach mogłyby być zamiennie stosowane. Jan 
rozróżnia jednak wiarę od poznania. Nie można wszakże z całą pewno-
ścią ustalić, czy w literaturze Janowej poznanie wyprzedza wiarę, czy 
też wiara prowadzi do poznania (por. J 6,69; 17,8; 1 J 4,16). Raczej 
wiara i poznanie stanowią integralną całość. Poznanie wyrasta z wiary, 
a wraz z wzrastaniem w wierze dane jest poznanie prawdy, czyli rze-
czywistości Bożej objawionej w Jezusie Chrystusie. Poznanie nie sta-
nowi odrębnego aktu  ani też nie jest wynikiem intelektualnego wysił-
ku, lecz rodzi się w spotkaniu z Jezusem i to wtedy, gdy spotykający 
Jezusa zaufa Jezusowi, jak było to w przypadku Natanaela (J 1,50). 
Według ewangelisty Jana źródłem wiary jest Bóg i przez nią określa się 
stosunek uczuciowy człowieka do Boga. Należy też zaznaczyć, że 
w czwartej Ewangelii nie spotykamy się ze słowem ‘wiara’, lecz jedynie 
‘wierzyć’, co ma podkreślić dynamiczny charakter wiary.  

 Refleksja Janowa opiera się na głębokiej analizie słów i czynów 
Jezusa. Postawić przeto należy pytanie: Czy w słowach i gestach Jezusa 
znajdują się przesłanki, na mocy których można wysnuć wniosek, że 
Jezus, chociaż nie bezpośrednio, jednak domagał się wiary w siebie.  

 W Ewangelii Mateusza znajdują się słowa: „Kto zaś zgorszy jednego 
z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu 
zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza” (Mt 18, 
6). Słowa te nie prowadzą do rozstrzygnięcia kwestii, czy Jezus doma-
gał się wiary w siebie, czy nie. Pierwszy ewangelista jedynie mówi 
o jakiejś grupie małych, biednych i wzgardzonych ludzi, którzy wierzą 
w Jezusa. W Markowej, pierwotnej wersji tych słów brak jest słów: 
„We mnie”. Drugi ewangelista pisze o „małych, którzy wierzą” (Mk 9, 
42). W wersji Łukaszowej w ogóle nie ma słowa ‘wierzyć’ (por. Łk 17, 
1.2). Jednak ewangelista Mateusz nie bez podstawy w swojej wersji 
słów Jezusa o zgorszeniu maluczkich umieścił zaimek „we mnie”. Cho-
ciaż w ewangeliach synoptycznych nigdzie nie znajdziemy stwierdze-
nia, że Jezus domagał się wiary w siebie, jednak roszczenie to występu-
je implicite (pośrednio) w Jego słowach i gestach.  

 Przede wszystkim należy stwierdzić, że Jezus według trzech pierw-
szych ewangelistów rzadko domagał się wiary w Boga (Mk 11,22). Wła-
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ściwie domagał się wiary we wszechmoc Najwyższego (por. Mk 11,24) 
lub domagał się wiary w poselstwo zawarte w słowie Bożym (por. 
Łk 16,31). Zapewniał też, że ludzie zostaną wysłuchani przez Boga, jeśli 
będą się modlić z wiarą (Mt 21,21.22 i paral). Jezus nie przyjmował do 
wiadomości możliwości istnienia ateizmu. Wiara w Boga jest czymś 
oczywistym. Według Nauczyciela z Galilei problemem jest jedynie 
stopień zaangażowania człowieka w sprawy Boże, siła jego uczuć, żar 
i moc wiary. Jezus znajdował wiarę w sercach faryzeuszy, uczonych w 
Piśmie, ale także celników i jawnogrzeszników. Uwielbiany przez lud 
Cudotwórca z Nazaretu, dokonywał kwalifikacji wiary ludzi, których 
spotykał na swojej drodze. Pytania o wiarę proszących Go o uzdrowie-
nie, nie świadczą, że Jezus nie dostrzegał ich wiary, sama prośba 
o ratunek jest dostatecznym dowodem wiary głuchych, ślepych, trędo-
watych, wszystkich ludzi cierpiących i upośledzonych, błagających 
o uzdrowienie.  

5.2.3. Wiara w moc Jezusa 

 Jezus zwracając się do Jaira „Nie bój się, lecz wierz!” (Mk 5,35; por. 
Łk 8, 50), lub zapewniając proszących o pomoc:„Wiara twoja uzdrowi-
ła cię” (Łk 8, 48), nie miał na myśli bezkształtnej wiary w cuda. Zdecy-
dowanie odrzucał wiarę w cuda. Żądającym znaku potwierdzającego 
Jego godność i posłannictwo odpowiedział zdecydowanie: „Czemu ten 
ród żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, że temu rodowi znak nie 
będzie dany” (Mk 8, 12 i paral.). Według ewangelisty Mateusza żądają-
cym znaku będzie dany jedynie znak Jonasza (Mt 16, 4). Wydaje się, że 
Jezus chciał powiedzieć, iż uwierzytelnienie Jego godności i posłannic-
twa nastąpi dopiero po Jego śmierci. Jezus, pytając się o wiarę proszą-
cych Go o uzdrowienie, domagał się wyznania, że to właśnie On, a nikt 
inny, jest w stanie przyjść im z ratunkiem. W pytaniu Jezusa o wiarę 
chodzi o zaufanie Jezusowi jako posłańcowi Bożemu, wyposażonemu 
„w moc z góry” (por. Mk 1,22).  

 Znamienna jest Markowa relacja historii uzdrowienia niemego 
chłopca, epileptyka opętanego przez ducha (Mk 9,14-29). Ojciec cho-
rego dziecka prosił o pomoc uczniów Jezusa, którzy jednak byli bez-
radni wobec cierpienia chłopca. Gdy do rozmawiających z ludem ucz-
niów przyszedł Jezus, wtedy nieszczęśliwy ojciec prosił o pomoc same-
go Mistrza, powiadając: „... jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i po-
móż nam” (Mk 9, 22). W słowach tych zawarta jest pewna doza wąt-
pliwości w pomyślne zakończenie zabiegów o ratunek dla syna. Wąt-
pliwość ta jest zrozumiała, uczniowie Jezusa bowiem okazali się bez-



5. O wierze 

 52 

silni wobec choroby dziecka. Jezus przeto na prośbę ojca dziecka cho-
rego na epilepsję, powiedział: „Co się tyczy tego: Jeśli coś możesz, to: 
Wszystko jest możliwe dla wierzącego” (Mk 9, 23). W historii tej prze-
ciwstawiono niemoc uczniów i moc Jezusa. Zaufanie do Jezusa uległo 
zachwianiu z powodu bezradności Jego uczniów. A jednak chłopiec 
został uzdrowiony, wiara ojca została odbudowana, a była to wiara wy-
łącznie w moc Jezusa.  

 Wiele do myślenia daje również ewangeliczna historia uzdrowienia 
kobiety od dwunastu lat cierpiącej na krwotoki (Mk 5,25-34). Chora 
kobieta powiedziała sobie: „Jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę 
uzdrowiona” (Mk 5,28). Wiara jej była zakotwiczona w mocy Jezusa. 
Łączyła się z Jego Osobą, z Jezusem, który przez ludzi był uważany za 
Nauczyciela, nauczającego z mocą, za zmartwychwstałego Jana Chrzci-
ciela, Eliasza lub Jeremiasza posłanego ponownie przez Boga do Izra-
ela, a więc za kogoś niezwykłego, wyposażonego w niecodzienny dar 
(por. Mt 16, 14). Lud nie potrafił dokładnie określić swojej wiary, ale że 
była to wiara w Jezusa jako posłańca Bożego, to nie ulegało wątpliwo-
ści.  

 Przynajmniej pobieżnej analizy wymaga także Markowa relacja cu-
du uzdrowienia sparaliżowanego w Kafarnaum (Mk 2,1-12). W historii 
tej oprócz interwencji w stan zdrowia chorego, występuje jeszcze jeden 
bardzo ważny element, który wówczas wywołał zgorszenie wśród uczo-
nych w Piśmie. Ewangelista pisze, że Jezus, zanim uzdrowił sparaliżo-
wanego, odpuścił mu grzechy. Elementu tego nie można pominąć, 
wszak oczywisty jest również jego związek z wiarą. Jezus, wiedząc o wie-
rze niosących paralityka, powiedział do chorego: „Synu, odpuszczone 
są grzechy twoje” (Mk 2,5). Uzdrowienie nastąpiło nieco później. Wia-
ra przyjaciół chorego skłaniała Jezusa zarówno do odpuszczenia grze-
chów choremu, jak też i do przywrócenia władzy jego członkom. Więk-
sze zaniepokojenie spowodowała absolucja, wszak według Żydów grze-
chy może odpuszczać jedynie Bóg. Kimże jest więc ten, który odpusz-
cza grzechy? „Któż więc jest Ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne?” 
(Mk 4,41). „Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą!” (Mk 1,27).  

 W pytaniach Pana Jezusa o wiarę oraz w deklaracjach ludzi proszą-
cych o pomoc, nie chodzi o wiarę w Boga, lecz o zawierzenie Jezusowi, 
o wiarę w Jego moc i boskie posłannictwo.  

 Jezus niedaleko Cezarei Filipowej pytał uczniów: „Za kogo ludzie 
uważają Syna Człowieczego?” (Mt 16, 13). Otrzymawszy odpowiedź, że 
„Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza 
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albo za jednego z proroków”, zapytał: „A wy za kogo mnie uważacie?” 
(Mt 16, 14,15). Treść odpowiedzi na tym miejscu w naszych rozważa-
niach nie jest istotna. Chodzi o samo pytanie, które nie jest przecież 
niczym innym, jak pytaniem o treść wiary ludu i uczniów, a więc 
o wiarę w Jezusa. Jezus zakładał więc, że Jego nauczanie i działalność 
cudotwórcza, jako uwierzytelnienie Jego posłannictwa, powinna pro-
wadzić do wiary w Niego.  

 Działalność Jezusa i pytania w związku z nią stawiane, w kontekście 
wiary nieuchronnie musiały prowadzić do refleksji nad jej treścią. 
Jezus – być może – nie domagał się bezpośrednio wiary w siebie. Ale 
oczekiwał jej i tym samym żądał jej pośrednio. I tak też rozumieli rosz-
czenia Jezusa faryzeusze oraz uczeni w Piśmie, wszak posądzali Go 
o związki z Belzebubem (Mt 12,22-30; Mk 3,22-27; Łk 11,14-23). Uzur-
powanie sobie boskich prerogatyw i domaganie się wiary w swoją moc, 
było według przedstawicieli urzędowego judaizmu czynem szatańskim. 

 Nie wiemy, czy Jezus kiedykolwiek powiedział: „wierzcie ewange-
lii”, gdyż słowa te pochodzą z Markowego wprowadzenia do opisu 
działalności Jezusa. Jednakże Jezus wzywał do wiary w nadejście no-
wego eonu, panowanie Boga, a więc także w Dobrą Nowinę, której 
treścią jest darowane przez Boga zbawienie. Jego znakiem były cuda 
dokonywane przez Jezusa.  

5.2.4. Wiara, która czyni cuda 

 Wiara może czynić cuda. Według ewangelisty Marka, Jezus, prze-
chodząc z uczniami obok drzewa figowego, na słowa uczniów: „Mi-
strzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło”, odpowiedział: 
„Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł 
tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, 
lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się” (Mk 11,21-23; 
Mt 21,21). Bezpodstawne jest twierdzenie, że człowiek wielkiej wiary 
posiada moc kreowania nowego porządku przestrzennego w świecie. 
Słowa Jezusa są obrazem mającym unaocznić, jak wiele może być dane 
człowiekowi wierzącemu. Wiara chwyta to, co przerasta świat widzial-
ny, „wprawia w ruch” dobrotliwą i zbawienną potęgę Boga.  

 Słowa o wierze przenoszącej góry wskazuje, że wiara podlega prawu 
wzrostu i dojrzewania. Wiara nie jest nigdy gotowa, w pełni dojrzała. 
Jezus ganił uczniów z powodu ich małej wiary. Do uczniów w czasie 
uciszenia burzy powiedział: „Jakże to, jeszcze wiary nie macie?” (Mk 4, 
40). Ewangelista Łukasz zna także słowa o wierze wielkości „ziarnka 
gorczycznego” (Łk 17,6). W trzeciej ewangelii synoptycznej poprzedzo-
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ny jest on skierowaną do Jezusa prośbą uczniów: „Przydaj nam wiary” 
(Łk 17, 5). Ojciec chłopca cierpiącego na epilepsję w pełni zdawał sobie 
sprawę, że jego wiara może być mu poczytana przez Jezusa za niedo-
wiarstwo. Dlatego na słowa Jezusa: „Co się tyczy tego: Jeśli możesz, to: 
Wszystko jest możliwe dla wierzącego”, odpowiedział: „Wierzę, pomóż 
niedowiarstwu memu” (Mk 9,23.24). Wezwanie do wiary jest więc 
także napomnieniem do nieustannego wzrastania w wierze. Wiara nie 
jest bowiem czymś statycznym, stałym, raz danym, ale stale podlega 
zmianie, falowaniu. Wiarę można i należy sobie wymodlić. Uczniowie 
otrzymali zapewnienie, że o cokolwiek będą modlić się z wiarą, zostaną 
wysłuchani. Modlitwa wypływająca z wiary prowadzi do wiary. 

5.2.5. Wzrost wiary 

 Charakterystyczne jest to, że ojciec chłopca cierpiącego na epilepsję 
uważał, że w jego niedowiarstwie może mu pomóc Jezus. W jego ro-
zumieniu Jezus więc może zaradzić niedowiarstwu i pomnożyć wiarę. 
Wiara ojca proszącego o uzdrowienie chłopca, niewątpliwie była wiarą 
w Jezusa, przeświadczeniem, że tylko On może pomóc cierpiącemu 
dziecku. Ale nie przeoczmy faktu, że również uczniowie – jak wyżej 
wspomniano – prosili swojego Nauczyciela o wiarę: „Przydaj nam wia-
ry” (Łk 17,5). W prośbie uczniów wiara nie może być zwykłym prze-
świadczeniem w cudotwórczą moc Mistrza z Galilei. Uczniowie do-
strzegali, że wiara jest czymś znacznie większym niż przekonaniem 
w moc Jezusa. Droga z Jezusem, obcowanie z Nauczycielem, który 
powiedział do nich: „Pójdźcie za mną!” doprowadziło uczniów do prze-
konania, że ich Nauczyciela nie można przyrównać do żadnego innego, 
że jest On kimś znacznie większym, aniżeli uczeni w Piśmie, dyskutu-
jący z Jezusem, posiadającym nieporównywalny z nikim autorytet. Czy 
prosząc Jezusa: „Przydaj nam wiary” zdawali sobie w pełni sprawę, 
kim jest ich Mistrz? Pewne jest, że wiedzieli, iż Jezus domaga się wia-
ry, która przewyższa przekonanie o władzy Jezusa nad ludzkimi cier-
pieniami. Wiedzieli, że jej źródłem jest Bóg. Więcej, byli przekonani 
o mesjańskim charakterze posłannictwa ich Nauczyciela. Gdyby tego 
przekonania nie żywili w sercu, nie poszliby za Jezusem i nie byliby 
gotowi bezwarunkowo przyjąć wymagań zawartych nie tylko w Jezu-
sowym: „Pójdź za mną!”, ale w Jego licznych wypowiedziach na temat 
stanu uczniostwa, do którego zostali powołani. Zdrada Judasza była 
wynikiem utraty wiary w mesjański charakter posłannictwa Jezusa. 
Zdrada Judasza i odejście niektórych uczniów świadczy wymownie, że 
ta wiara była narażona na liczne próby i że łatwo ją było utracić. Stąd 
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też prośba uczniów: „Przydaj nam wiary”. Ratunek dla swojego niedo-
wiarstwa widzieli w samym Jezusie.  

 Czy Pana Jezusa uznawali za źródło wiary, skoro Bóg był począt-
kiem wszystkiego, co nazywano wiernością i stałością? Na to pytanie 
nie można dać pewnej odpowiedzi. Jedno jest jednak pewne, że dalsza 
refleksja w łonie młodego chrześcijaństwa podążała właśnie w kierun-
ku uznania Jezusa za źródło wiary w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Ostatecznie to przekonanie wyraził autor Listu do Hebrajczyków w sło-
wach: „Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc 
na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać nale-
żytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł 
na prawicy tronu Bożego” (Hbr 12,1b.2). 

 Niewątpliwie Jezus domagał się wiary. Wiara jednak – jak wynika 
z powyższego – nie jest jedynie odpowiedzią na zwiastowane Królestwo 
Boże i wezwanie skierowane do oczekujących władania Boga. Wiara 
jest darem, łaską okazaną tym, którzy z radością i pokorą przyjmują 
przychodzące Królestwo. Pewnego razu Jezus modlił się: „Wysławiam 
cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi 
i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę Ojcze, bo tak się 
tobie upodobało” (Mt 11,25.26). Także Łukaszowi znane jest to modli-
tewne westchnienie (por. Łk 10,21). Nie można jednoznacznie odpo-
wiedzieć na pytanie: Co należy rozumieć pod zwrotem „te rzeczy”. 
Możliwy do przyjęcia jest najczęściej występujący pogląd, że chodzi 
o prawdy dotyczące Królestwa Bożego. Objawienie i wiara należą do 
siebie. Przeto jak objawienie spraw dotyczących Królestwa Niebios 
dane jest tym, którym Bóg dać zechce, tak również wiara jest łaską. Nie 
przed wszystkimi Bóg odkrywa tajemnice Królestwa Bożego. Dostęp 
do tej tajemnicy mieli uczniowie, dlatego im właśnie Jezus wyjaśnił 
sens podobieństw (por. Mk 4,11). Uczniom Jezusa z łaski darowana 
została wiara, w której prowadzeni byli przez Jezusa. Łaską było powo-
łanie uczniów oraz ich droga wiary.  

 Jezusowe rozumienie wiary jest czymś nowym w stosunku do poj-
mowania wiary w judaizmie w czasach Jezusa. Jezus nawiązał do tra-
dycji wielkich proroków. W judaizmie zaś wiarę – jak zresztą niemalże 
całą pobożność – pojmowano zbyt legalistycznie. W rozumieniu uczo-
nych w Piśmie czasów Jezusa, wierzący był synonimem sprawiedliwe-
go i pobożnego. Jezus, występując przeciwko przesadnemu legalizmo-
wi faryzeuszy i uczonych w Piśmie, w kontaktach z ludźmi dążył do 
pogłębienia rozumienia wiary. Wiara nie jest wyłącznie aktem posłu-
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szeństwa prawu, ale przede wszystkim zaufaniem Wszechmogącemu 
Bogu, który jako miłosierny Ojciec wie najlepiej, czego potrzebują Jego 
dzieci. Nowość rozumienia wiary w zwiastowaniu Jezusa, polega jed-
nak przede wszystkim na powiązaniu zaufania i posłuszeństwa ludz-
kiego serca z osobą Jezusa z Nazaretu, który był kimś znacznie wię-
kszym niż wszyscy nauczyciele i prorocy, który miał prawo powiedzieć: 
„Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodu-
ją jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali 
się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z Południa stanie na sądzie 
wraz z tym pokoleniem i potępi je; bo przybyła z krańców ziemi słu-
chać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon” (Mt 12, 
41.42).  

* * * 

Na wiarę składa się to, co nas w sercu i życiu łączy z Bogiem, ale także 
to, w co wierzymy. O wierze więc mówimy na płaszczyźnie egzysten-
cjalnej, duchowej, pobożnościowej, ale także na płaszczyźnie intelek-
tualnej.  

 Wiara nie zamyka się tylko w sferze intelektualnej, lecz jest czymś, 
co wiąże człowieka z świętym Bogiem. Wiara czyni człowieka wolnym 
i pobożnym. „Nieporównana łaska wiary na tym polega, że łączy duszę 
z Chrystusem jak oblubienicę z oblubieńcem. A przez ten tajemniczy 
związek (jak naucza apostoł) Chrystus i dusza stają się jednym ciałem 
(Efez. 5,30). A jeśli są jednym ciałem, to do prawdziwego między nimi 
dochodzi małżeństwa, a ten związek nawet do najdoskonalszego ze 
wszystkich dochodzi spełnienia (podczas gdy ludzkie małżeństwa są 
tylko bladym cieniem tego jedynego w swoim rodzaju związku). Wyni-
ka stąd, iż wszystkie ich sprawy, czy dobre czy złe stają się wspólne, tak 
iż cokolwiek ma Chrystus, to może wierząca dusza uważać za swoje, 
tym się chlubić. Co zaś należy do duszy, to Chrystus uważa za swoje. 
Zastanówmy się nad tym, a zobaczymy, że jest to rzecz nieoceniona. 
Chrystus jest pełen łaski, życia i zbawienia, dusza ‒ grzechów, śmierci 
i potępienia. A niech tylko dołączy się wiara, a stanie się tak, iż do 
Chrystusa należeć będą grzechy, śmierć, piekło, do duszy zaś łaska, 
życie i zbawienie. Przystoi bowiem by On ‒ jeżeli jest oblubieńcom ‒ 
przyjął to, co należy do oblubienicy i udzielił tego, co do Niego należy. 
Jeśli bowiem ktoś daruje jej swoje ciało i siebie samego to jakże by nie 
darował tego wszystkiego, co jest Jego? A kto przyjmuje ciało oblubie-
nicy, jakże by nie przyjął tego wszystkiego, co do oblubienicy należy?” 
(Marcin Luter, O wolności chrześcijańskiej, Warszawa 1991, s. 15). 
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Wierzyć znaczy mieć Boga i Jego dary zbawienia. Wittenberski Refor-
mator opisuje egzystencjalny wymiar wiary przy pomocy następują-
cych pojęć: ‘uchwycić’, ‘zawisnąć’, ‘polegać’. Pisze on bowiem, że mieć 
Boga znaczy uchwycić się Go sercem i zawisnąć na Nim. Zawisnąć na 
nim sercem nie znaczy nic innego, jak tylko całkowicie na Nim pole-
gać. (Marcin Luter, Mały katechizm i Duży katechizm, Bielsko-Biała 
2000, s. 51).  

 Taka wiara nie rodzi się z niczego. Nie wyrasta na roli serca bez 
zasiewu. Wiara jest ze słuchania słowa Bożego (Rz 10,17). Tam, gdzie 
człowiek jest z dala od słowa Bożego, tam wiara się nie rodzi, bez słowa 
Bożego umiera. A bez wiary nie ma usprawiedliwienia, bowiem uspra-
wiedliwieni jesteśmy z łaski przez wiarę. Wiarą bierzemy to, co nam 
łaskawy Bóg ofiaruje z łaski i swojej dobroci.  

 Dzisiaj na każdym kroku dostrzegamy istnienie powierzchownej 
wiary. Jest ona płytka również w Kościele. Taka wiara świadczy o bra-
ku refleksji nad słowem Bożym i naszą grzeszną egzystencją. Kontakt 
człowieka ze słowem Bożym jest ratunkiem dla wiary. Zwrócenie się ku 
Bogu w Jezusie Chrystusie wyrasta z wiary, ale też wiarę pogłębia 
i umacnia. Droga do Boga prowadzi przez nieustanne umacnianie się 
wiary, której pożywieniem jest słowo Boże.  

 

„Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycię-
stwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może 
zwyciężyć świat, jeżeli nie Ten, który wierzy, że Jezus jest 

Synem Bożym?” (1 J 5,4.5) 
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6. Czego Jezus uczył o upamiętaniu 
6.1. Nawrócenie w Starym Testamencie 

Zwiastowanie nadejścia Królestwa Niebios w zwiastowaniu Jezusa 
powiązane jest z wezwaniem do upamiętania. Wezwanie to wynika 
z samej istoty proklamowanego przez Jezusa z Nazaretu panowania 
Bożego. Wraz z przyjściem Królestwa Niebios, wszystko w sensie abso-
lutnym miało zostać poddane woli Boga. Zgodnie z oczekiwaniami Ży-
dów, wraz z nastaniem nowego eonu, miała nastąpić radykalna prze-
miana w sferze ludzkiej egzystencji. Jednakże nie dokona się ona au-
tomatycznie. Rozwijającemu się Królestwu Bożemu musi towarzyszyć 
przemiana serc, życia, postawy człowieka, do którego Królestwo Boże 
przychodzi w Jezusie. Dlatego Jezus zwiastując bliskość Królestwa 
Niebios, wołał: „Upamiętajcie się!”.  
 W greckim tłumaczeniu Starego Testamentu (w Septuagincie) sło-
wo ‘upamiętanie’ jest ekwiwalentem hebrajskiego słowa, pochodzące-
go od rdzenia nhm. Na kartach Starego Testamentu ma ono wielorakie 
znaczenie, a mianowicie: ‘pocieszać się’, ‘odczuwać żal i skruchę’, ‘tra-
pić się’, ‘wzdychać’, ‘pokutować’. Tłumacze Biblii hebrajskiej na język 
grecki przy przekładzie słowa šub (‘nawrócić się’) posłużyli się także 
terminem ‘upamiętanie’, chociaż częściej w tym przypadku używali 
innego słowa, które znaczyło ‘zawrócić’, ‘zmienić kierunek’, ‘nawrócić 
się’. 

 Z nawróceniem, pokutą w Starym Testamencie wiązało się szereg 
czynności zewnętrznych, mających na celu zobrazowanie stanu we-
wnętrznego duszy. I tak, pokutujący grzesznik przyodziewał się w wór 
na znak żalu i skruchy (1 Krl 21,27; 2 Krl 6,30; 1 Krn 21,16; Neh 9,1; 
Est 4,1-3; Iz 37,1). Pokutujący Izraelici także pościli i posypywali głowy 
popiołem (Dn 9,3; Jon 3,5). Te praktyki pokutne były znane również 
w czasach Jezusa, na co między innymi wskazują słowa Jezusa: „Biada 
tobie, Chorazynie, biada tobie Betsaido; bo gdyby w Tyrze i Sydonie 
działy się te cuda, które się u was stały, dawno by w worze i popiele 
pokutowały” (Mt 11,21).  

 Istotnym elementem pokuty było wyznanie grzechów i modlitwa 
pokutna. Prawo nakazywało również wyznanie grzechów, które zostały 
popełnione nieświadomie (por. 3 Mż 5, 5). Znana była modlitwa pu-
bliczna, jak również zbiorowe wyznanie grzechów. Przykładem modli-
twy pokutnej mogą być tzw. psalmy pokutne (por. Ps 51; 130). Pokuta 
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jednak bardzo często ograniczała się jedynie do zewnętrznych znaków. 
Wewnętrzne przeobrażenie lekceważono, jakby Bogu wystarczył zwią-
zany z pokutą rytuał. Wyznaniu grzechów nie towarzyszył rzeczywisty 
żal za popełnione winy. Po wyznaniu grzechów nie następowało ze-
rwanie z grzechem. Zewnętrzne formy pokuty nie były znakiem rze-
czywistej przemiany serc.  

 Rytualną pobożność zdecydowanie piętnowali prorocy. Grzech po-
wodował zerwanie więzi z Bogiem, przeto według proroków Pańskich 
nie wystarczy zewnętrzny znak, aby więź ta została odnowiona. Aby 
grzesznik mógł ostać się przed gniewem świętego Boga, musi dojść do 
odbudowy życia z Bogiem, zawiązania personalnej więzi z Jahwe, nie-
nawidzącym grzechu i karzącym człowieka za jego nieprawości. Pokuta 
musi być odwróceniem się od grzechu i zwróceniem serca do Boga. 
Charakterystyczne dla krytyki rytualnej pobożności pokutnej są słowa 
proroka Joela: „Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, 
płaczu i narzekaniu! Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, 
i nawróćcie się do Pana, swojego Boga” (Jl 2,12.13). Serce jest siedli-
skiem myśli i z serca wywodzi się wszelkie zło. Rozdarcie serca oznacza 
więc sąd nad samym sobą, radykalne zerwanie z grzechem i rozpoczę-
cie nowego życia.  

 Grzech jest czymś realnym. Zmienia wewnętrzny związek między 
człowiekiem a Bogiem. Pokuta nie może więc ograniczać się jedynie do 
gestów. Musi głęboko sięgać w serce człowieka, aby przez nawrócenie 
została zawiązana nowa więź pomiędzy pokutującym grzesznikiem 
a świętym Bogiem. Prorocy, szczególnie Ozeasz i Jeremiasz, zdawali 
sobie sprawę z tego, że człowiek nie jest w stanie sam zmienić swojego 
życia. Jak Murzyn i lampart nie mogą zmienić swojej skóry, tak czło-
wiek nie może zrzucić z siebie jarzma grzechu, piętna cudzołożnika 
i buntownika (Oz 5,4; Jr 2,22; 13,23). W zwiastowaniu proroków Pań-
skich znajdujemy myśl, że nawrócenie nie jest dziełem człowieka, lecz 
wynikiem interwencji Bożej w życie człowieka, a więc dziełem Bożym. 
Bóg sprawia nawrócenie poprzez swoje zbawcze czyny (por. Oz 2, 16n; 
3,1-5). Nawrócenie i przemiana życia, serca i myśli miały być przede 
wszystkim dziełami Boga w bliżej nieokreślonej przyszłości, a więc 
darami eschatologicznymi. Jeremiasz zwiastował zawarcie przez Boga 
z ludem nowego przymierza, na skutek którego wszechmogący Bóg tak 
głęboko będzie ingerował w życie człowieka, że otrzyma on nowe serce 
(Jr 31,31nn; por. Ez 11,19n; 36,26).  
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6.2. Pokutne kazanie Jana Chrzciciela 
 Mając na uwadze treść zwiastowania wielkich proroków Pańskich, 
nie można się dziwić, że poprzednik Chrystusa, Jan Chrzciciel, torując 
drogę Pańską, nawoływał głównie do upamiętania (Mt 3,2; Mk 1,3; 
Łk 3,3). Znakiem upamiętania był chrzest, udzielany tym, którzy wy-
znawali swoje grzechy i deklarowali gotowość odnowy swojego życia. 
Janowy chrzest był chrztem pokuty, upamiętania (Łk 3, 3). Za przy-
kładem proroków Starego Testamentu Jan Chrzciciel powiązał wezwa-
nie do upamiętania z programem społecznym, z odnową życia na róż-
nych płaszczyznach ludzkiego działania (Łk 3,10-14). Upamiętać mieli 
się wszyscy, nawet uważający się za sprawiedliwych, a więc także fary-
zeusze i uczeni w Piśmie. Wzniesiony przez nich wokół siebie mur 
pobożności i domniemanej sprawiedliwości uniemożliwiał im praw-
dziwe otwarcie się na Boga. Dlatego Jan, syn Zachariasza i Elżbiety, 
ganił w ostrych słowach duchowych przywódców ludu wybranego, 
wołając: „Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed 
przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. 
A nie próbujcie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam 
wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamo-
wi” (Łk 3,7.8). Jeśli prorocy Starego Testamentu nawoływali do na-
wrócenia ze względu na grzechy ludu i zbawcze działanie Boga w prze-
szłości, to Jan Chrzciciel motywuje wezwanie do nawrócenia bliskością 
panowania Bożego i nadchodzącego sądu (por. Mt 3,10; Łk 3,9). Do-
strzegamy tu więc zmianę nie tylko motywacji, ale także perspektywy 
historycznej. 

6.3. Nauka Jezusa o upamiętaniu 
6.3.1. Jezusowe wezwanie do upamiętania 

Chrystus poddał się Janowemu obrzędowi chrztu pokuty, wszak nie 
tylko chciał uczestniczyć w wielkim ruchu przebudzeniowym w Izraelu, 
ale przez swoją postawę zaznaczyć, że wypełnił się czas i nadeszła no-
wa era, epoka darowanego przez Boga zbawienia.  

 Wystąpienie Jezusa nie mogło też nie wiązać się z wezwaniem do 
upamiętania. W zwiastowaniu Jezusa z Nazaretu i w Jego wezwaniu 
do upamiętania doszło jednak w porównaniu do Starego Testamentu 
i napominaniu Jana Chrzciciela do kolejnej zmiany perspektywy. Jeśli 
Jan Chrzciciel nawoływał do upamiętania z powodu bliskości sądu, to 
Jezus napominał do nawrócenia ze względu na wypełnienie się czasu 
przyjścia Królestwa Bożego i danego wraz z nim zbawienia.  
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 Ewangeliści zgodnie świadczą, że na samym początku swojej pu-
blicznej działalności Jezus wzywał do upamiętania (Mt 4,17; Mk 1,15). 
Niezależnie od tego, jak zostanie potraktowana Markowa relacja o po-
czątku działalności Jezusa z Nazaretu, jako autentyczne słowo Jezusa, 
przynajmniej pierwsza jego część, lub jako Markowe wprowadzenie do 
opisu działalności Jezusa, w którym ewangelista zawarł istotę zwia-
stowania Jezusa, należy stwierdzić, że w zwiastowaniu Jezusa nie da 
się oddzielić zwiastowania bliskości Królestwa Bożego od wezwania do 
upamiętania. Ewangelista Marek treść Jezusowego wezwania do na-
wrócenia zawarł w słowie: „Upamiętajcie się!”. 

 Upamiętajcie się, a więc przemieńcie wasze umysły. Takiej zmiany 
domagali się prorocy Starego Testamentu i tego wymagał od swoich 
słuchaczy Jezus, który podejmował w swoim zwiastowaniu wiele wąt-
ków występujących w zwiastowaniu proroków Pańskich. Ewangeliści 
opisując wystąpienie Jezusa, użyli słowa, które w pełni oddaje wezwa-
nie Jezusa do przemiany życia, myśli i uczuć w obliczu zbliżającego się 
Królestwa Bożego. Jezus, nawołując do upamiętania, nie domagał się 
od swoich słuchaczy poddania się obrzędom i zewnętrznym praktykom 
pokutnym. Chociaż mocno był związany z religią swojego narodu, to 
jednak nie przywiązywał wagi do pobożności zewnętrznej. Nie odrzu-
cał jej, lecz nie czynił z niej celu samego w sobie ani też nie pozwalał, 
aby stała się ona sposobnością do prezentowania pobożności przed 
ludźmi. W kazaniu na Górze powiedział: „A gdy pościcie, nie bądźcie 
smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom poka-
zać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbiorą zapłatę swoją. Ale 
ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. Aby nie ludzie 
cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu; a Ojciec 
twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie” (Mt 6,16-18).  

 Pan Jezus wzywał do upamiętania, nie tylko na początku publicznej 
działalności. Całe zwiastowanie Nauczyciela z Galilei było wezwaniem 
do przemiany sposobu myślenia, a co za tym idzie, sposobu życia. Sły-
szymy je w rozmowie Jezusa z faryzeuszami, żądającymi znaku uwie-
rzytelniającego posłannictwo Jezusa. Przywódcy ludu znaku takiego nie 
otrzymali. Usłyszeli w zamian słowa: „Pokolenie złe i cudzołożne znaku 
żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka 
(…). Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spo-
wodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamię-
tali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz” (Mt 12,39.41; por. Łk 11,29.32). 
Logion ten zawiera implicite wezwanie do upamiętania. Wezwanie Je-
zusa do upamiętania nie mogło być zignorowane, gdyż Jezus swoją 
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godnością przewyższał proroka, którego nawoływanie do pokuty przy-
jęli mieszkańcy Niniwy. Jednakże Jezus zdaje się sugerować, że ten 
„ród zły i cudzołożny”, a więc faryzeusze i uczeni w Piśmie, nie jest 
w stanie się nawrócić i pokutować, przeto spotka go sąd i zostanie po-
tępiony przez Niniwczyków.  

 Sposobnością do wezwania do upamiętania było dla Jezusa donie-
sienie o okrutnym i bluźnierczym czynie Piłata. Galilejczycy, których 
Piłat kazał zabić podczas składania ofiar, a także tych osiemnastu, 
którzy zginęli pod gruzami wieży przy Syloe, nie utraciło – według Je-
zusa – swojego życia z powodu wyjątkowej grzeszności, przewyższającej 
nieprawość Jezusowych słuchaczy. Jednakże wszyscy podobnie zginą, 
jeśli się nie upamiętają (Łk 13,1-5).  

 Uczniowie wysłani po dwóch do wiosek i miast palestyńskich z po-
lecenia Jezusa, mieli wzywać do upamiętania (Mk 6,12). Oczywiste 
jest, że Jezus zdawał sobie sprawę z upływającego czasu i że należy 
wszystko uczynić, aby przygotować wiele serc do przyjęcia Królestwa 
Bożego, które w Nim i w Jego zwiastowaniu wkroczyło w ludzkie dzie-
je. 

 Jednak zarówno wezwanie Jezusa do nawrócenia, jak też wezwanie 
Jego uczniów, nie spotkało się z przyjęciem i odzewem. Ewangelista 
Mateusz dlatego napisał: „Wtedy zaczął grozić miastom, w których 
dokonało się najwięcej jego cudów, że się nie upamiętały” (Mt 11,20). 
Skargę Pana Jezusa nad zatwardziałością Żydów słyszymy również 
z ust Jezusa na Jego drodze krzyżowej na Golgotę: „Córki jerozolim-
skie, nie płaczcie nade mną; lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swo-
imi, bo oto idą dni, kiedy mówić będą: Błogosławione niepłodne, i łona 
które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do 
gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: Przykryjcie nas! Gdyż, jeśli się 
to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym?” (Łk 23,28-31).  

 Pan Jezus w obliczu nadchodzącego Królestwa Bożego, prolongo-
wał darowany czas łaski, czas, w którym wszyscy mieli się nawrócić 
i rozpocząć nowe życie. Zdaje się na to wskazywać przypowieść o nie-
urodzajnym drzewie figowym, które gospodarz polecił wyciąć swojemu 
słudze, a który jednak uprosił pana, aby zechciał pozostawić je w ogro-
dzie jeszcze jeden rok (Łk 13,6–9). Historia ta, jedyna w swoim rodza-
ju, zdaje się opowiadać o działaniu Jezusa, mającym symboliczne zna-
czenie oraz proroczy wymiar. Jako taka interpretuje wydarzenia, które 
działy się na oczach uczniów.  
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6.3.2. Istota Jezusowego wezwania do upamiętania 

 Istotę Jezusowego wezwania do upamiętania przedstawiają trzy 
przypowieści w 15. rozdziale Ewangelii św. Łukasza. Pomyślane są one 
przez Jezusa jako apologia Jego postępowania wobec celników i grze-
szników, a więc zwrócenie się ku ludziom wzgardzonym przez ówcze-
sne elity religijne. Na zarzut postawiony przez faryzeuszy i uczonych 
w Piśmie, że przyjmuje grzeszników i jada z nimi (Łk 15,2), Jezus od-
powiedział trzema przypowieściami, a mianowicie: o zgubionej owcy, 
o zgubionej drachmie oraz o synu marnotrawnym, a właściwie o odna-
lezionej owcy i odnalezionej drachmie oraz o dobrym ojcu. W tej ostat-
niej przypowieści, która nie jest alegorią, lecz historią obrazującą Bożą 
miłość, postacią centralną nie jest marnotrawny syn, lecz właśnie oj-
ciec, którego miłość przekracza wszelkie granice doznanej zniewagi. 

 Nawrócenie jest łaską, która wyraża się w nieustannym poszukiwa-
niu grzesznika przez Jezusa. To Jezus jako pasterz wyrusza na po-
szukiwanie zgubionej owcy. Kogo symbolizuje zgubiona owca? Nie-
wątpliwie jest obrazem grzesznika, celnika, ladacznicy, cudzołożnika 
(Łk 15,2). Powrót do stada, symbolizujący nawrócenie, jest możliwy 
jedynie dzięki ratowniczej akcji pasterza. Pasterz bierze też na ramię 
zgubioną owieczkę i przynosi ją z powrotem do stada. Zgubiona owie-
czka i zgubiony grosz nie odnajdują się same. Odnalezione zostają 
dzięki podjętemu poszukiwaniu (Łk 15,4-10). Jak zgubiona owca nie 
jest w stanie powrócić do stada, tak grzesznik nie może sam o wła-
snych siłach nawrócić się i odnowić społeczności z Bogiem (por. J 3, 
3.5.8). Ale zdaje się, że inny pogląd zawiera przypowieść o marno-
trawnym synu i dobrym ojcu. Marnotrawny syn „wszedł w siebie” 
i powrócił do ojcowskiego domu. Jednakże powrót byłby niemożliwy, 
gdyby nie było żadnej łączności syna z ojcem, pamięci o dobrym ojcu, 
o lekkomyślnie opuszczonym domu. Początek jest więc zawsze w Bogu.  

 Każde nawrócenie w dziejach Królestwa Bożego jest czymś wielkim 
i wspaniałym, wywołuje radość i wesele. „Większa będzie radość w nie-
bie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu 
dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania” (Łk 15, 
7). Te słowa z przypowieści Jezusa o odnalezionej owcy nie oznaczają, 
że nie wszyscy muszą się nawrócić. Wszyscy są grzesznikami. Każdy 
w swoich myślach zwrócony jest ku sobie. Wszyscy przeto muszą upa-
miętać się, w swoich myślach i postępowaniu zwrócić się ku Bogu. 
Upamiętać się, powrócić do niebieskiego Ojca, powinni zarówno mar-
notrawni synowie i marnotrawne córki, jak i ci, którzy zawsze byli 
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blisko Boga. Wskazuje na to przypowieść o dobrym ojcu (Łk 15,11-32), 
w której starszy syn zarzucił swojemu ojcu, że jest niewłaściwie przez 
niego traktowany, chociaż nigdy nie opuścił domu oraz gorszył się, że 
jego młodszy brat, który wszystko roztrwonił, został przyjęty z radością 
i honorami. A przecież należało się cieszyć, powiada ojciec z Jezusowej 
przypowieści, że brat, który „zginął i umarł”, „odnalazł się i ożył” (Łk 15, 
32). Postawa starszego syna wyrażała pogardę wobec młodszego brata, 
faryzejską pobożność, a więc również była naganna i grzeszna. Także 
więc starszy syn potrzebował nawrócenia. Nawrócenia potrzebowali 
niewątpliwie również krytykujący postawę Jezusa faryzeusze i uczeni 
w Piśmie, którzy uważali się za sprawiedliwych.  

 Słowa Jezusa w przypowieści o odnalezionej owcy, że sprawiedliwi 
„nie potrzebują upamiętania”, należy rozumieć relatywnie. Jezusowi 
chodziło głównie o podkreślenie radości, jaka jest w niebie z każdego 
nawróconego grzesznika, który „zgubił się”, a więc odszedł od Boga 
i zerwał z Nim wszystkie więzy. Mówią o pragnieniu zbawienia wszyst-
kich ludzi przez Boga. Słowo ‘sprawiedliwy’ zostało użyte w logionie 
Jezusa w znaczeniu potocznym.  

 W przypowieści o marnotrawnym synu i miłującym ojcu, w mistrzo-
wski sposób została przedstawiona duchowa nędza grzesznika i po-
trzeba radykalnego nawrócenia. Jezus przedstawia kolejne fazy upad-
ku grzesznika, gdy mówi, że najpierw, kiedy syn postanowił odejść 
z domu, zażądał od ojca przypadającego mu działu majętności, a na-
stępnie odszedł z nim. Potem widzimy syna w dalekim kraju (innym 
od ojczystej ziemi), prowadzącego hulaszcze życie. Ale nie na tym koń-
czy się upadek syna. Z powodu niedostatku, jaki cierpiał po roztrwo-
nieniu majątku, przyjmuje się jako najemnik u obywatela kraju, 
w którym przebywał, zapewne poganina. Zlecono mu doglądanie stada 
świń. Dla Żyda było to upokarzające zajęcie. Apogeum upadku przeży-
wa w chwili, gdy decyduje się na kradzież przeznaczonego dla świń 
pożywienia, aby się nasycić. Nie można sobie wyobrazić większego dla 
Żyda poniżenia. Pasterz świń nie zasługiwał na szacunek i nie mógł być 
traktowany jako osoba.  

 Tej historii upadku odpowiada historia nawrócenia. Marnotrawny 
syn, znajdujący się na dnie swojego upadku i nędzy, przypomina sobie 
ojca, którego skrzywdził, żądając swego działu majętności i odchodząc 
z domu. Swojego życia w obcej krainie nie może nawet porównać 
z sytuacją najemników pracujących w dobrach ojca. Marnotrawny syn 
rozmyślał nad swoim beznadziejnym stanem. Ale gdy wspomniał sobie 
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o swym ojcu, dalszy kierunek jego myślom nadawało to przypomnie-
nie. Postanowił więc wrócić tą drogą, która zaprowadziła go na dno. 
Mógł to uczynić wcześniej, gdy zabrakło mu pieniędzy, ale sam szukał 
rozwiązania dla siebie. Dalej szedł swoją własną ścieżką, która go za-
prowadziła na dno materialnej i duchowej nędzy. Ratunkiem był więc 
tylko powrót. Postanowił wrócić i wyznać swoją winę: „Ojcze, zgrzeszy-
łem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać 
się synem twoim” (Łk 15, 21). Marnotrawny syn wrócił do ojca. Została 
mu przebaczona jego wina, przywrócona została godność, jaka mu 
przysługiwała z racji synostwa. Dla dobrego i miłującego ojca był sy-
nem zawsze: gdy przebywał w domu, w dalekiej krainie, kiedy trwonił 
majątek i po powrocie, czemu ojciec dał wyraz, mówiąc do sług: „Przy-
nieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na 
jego rękę i sandały na nogi” (Łk 15, 22).  

 Historia marnotrawnego syna z przypowieści Jezusa jest obrazem 
upamiętania grzesznika. Na upamiętanie składa się więc poznanie 
swojej sytuacji, diametralnie przeciwnej od tej, którą grzesznik utracił 
na skutek swojej lekkomyślności, a następnie podjęcie decyzji zerwa-
nia z dotychczasowym życiem i powrót do Boga. Ukoronowaniem po-
wrotu jest wyznanie winy i rozpoczęcie nowego życia w bliskości Boga. 
Upamiętanie musi być radykalnym podjęciem decyzji zerwania z tym, 
co człowieka odwodzi od niebieskiego Ojca. Połowiczne nawrócenie 
nie tylko nie prowadzi wprost do Boga, ale przede wszystkim tkwi 
w nim niebezpieczeństwo powrotu do starego stylu życia i całkowitego 
uzależnienia się od złego. Jezus ostrzegał przed powierzchownym i po-
łowicznym nawróceniem. Uczynił to w przypowieści o nieczystym du-
chu (Łk 11,24-26). Gdy człowiek na skutek połowicznego upamiętania 
z powrotem oddaje swoje życie we władanie mocy grzechu, zła, wła-
snych namiętności i kroczy własnymi drogami, wtedy „końcowy stan 
człowieka tego gorszy niż pierwotny” – powiedział Pan Jezus (Łk 11, 
26).  

 Jezusowe wezwanie człowieka do upamiętania, było pełne dynami-
zmu. Jezus odwoływał się do woli człowieka, domagał się zdecydowa-
nej decyzji zerwania z dotychczasowym stylem życia. Jednakże nie 
wolno zapomnieć, że sam zwrot w życiu człowieka, nawrócenie i upa-
miętanie jest przede wszystkim aktem interwencji Bożej. W wezwaniu 
Jezusa do upamiętania należy głownie widzieć pozytywny aspekt decy-
zji, a więc to, co ma nastąpić po upamiętaniu, a więc nowe życie. Upa-
miętanie bowiem nie polega tylko na zerwaniu z grzesznym życiem 
w obliczu eschatologicznego sądu, ale na skierowaniu całego życia na 
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Boga przez wiarę w ewangelię zbawienia, głoszoną przez Jezusa, na 
przywróceniu zerwanej społeczności z Bogiem. Z wezwaniem do upa-
miętania w zwiastowaniu Jezusa z Nazaretu wiąże się więc również 
wezwanie do wiary.  

* * * 

Królestwo Boże, zapowiedziane przez proroków Pańskich i oczekiwa-
ne przez Żydów, przybliżyło się wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa. 
W Chrystusie stało się ono obecne. Pan Jezus rozpoczynając swoją 
publiczną działalność powiedział: „Wypełnił się czas i przybliżyło się 
Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,15).  

 Przyjście Królestwa Bożego powinno było cieszyć i radować potom-
ków Abrahama i spadkobierców prorockiego zwiastowania o Bożych 
rządach nad ludem wybranym i światem. Nadszedł błogosławiony czas 
Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest skarbem, który za wszelką cenę 
należy posiąść. Mówił o tym Jezus w licznych podobieństwach o Króle-
stwie Bożym, przede wszystkim w podobieństwie o skarbie ukrytym 
w roli i o kupcu poszukującym drogocennych pereł (Mt 13,44-46). Dla 
Królestwa Bożego należy wszystko poświęcić. Nie ma żadnej wartości, 
która by przewyższała dobra Królestwa Bożego. Poszukiwania Króle-
stwa Bożego nie może zamącić żadna ziemska troska.  

 Przyjście Królestwa Bożego wymaga radykalnej przemiany. Króle-
stwo Boże nie tylko jest w Jezusie wśród nas, ale musi być także w nas. 
Z nim łączy się wezwanie do upamiętania.  

 Co to znaczy upamiętać się? Upamiętać się, znaczy radykalnie zmie-
nić swoje myślenie, a więc odwrócić swoje myśli od świata, od tego, co 
nie buduje, a zwrócić je na Boga, na Jego słowo. A to oznacza zawrócić 
z dotychczasowej drogi, porzucić służbę grzechowi, a poświęcić swoje 
życie w służbie dla Chrystusa i bliźniego. Dlatego apostoł Paweł napo-
mina nas: „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście 
składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna 
być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale 
się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli roz-
różnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,1.2).   

 W wszystkich warstwach nowotestamentowej tradycji teologicznej 
znajdują się podobne wezwania i napomnienia. Autor Listu do Hebraj-
czyków pisze: „Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złe-
go, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napo-
minajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa 
"dzisiaj", aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo 
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grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko 
aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na po-
czątku. Gdy się powiada: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwar-
dzajcie serc waszych” (Hbr 3,12-15). Właściwie o upamiętaniu pisze 
także św. Jakub w słowach: „Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar 
złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które mo-
że zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko 
słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słucha-
czem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który 
w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu; bo przypa-
trzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest” (Jk 1,21-24).  

 Począwszy od czasów apostolskich aż po dzisiejszy dzień, literatura 
kaznodziejska pełna jest wezwań do upamiętania. Inaczej być nie mo-
że, jeśli Kościół ma prowadzić ludzi do nowego życia i zbawienia.  

 

„Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziem-
skiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożą-
dliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu 

których przychodzi gniew Boży… Teraz odrzućcie i wy to 
wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nie-

przyzwoite słowa z ust waszych; nie okłamujcie się nawza-
jem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka wraz 

z uczynkami jego, a przyoblekli w nowego, który się odnawia 
ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył… 
Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiło-

wani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność 
i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie na-

wzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak 
Chrystus odpuścił wam, tak i wy” (Kol 3,5-13) 
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7. Czego Jezus uczył o powołaniu 
7.1.Powołanie w Starym Testamencie 
7.1.1. Powołanie ludu izraelskiego 

Z ideą Izraela jako ludu Bożego, związana jest prawda o wyborze Izra-
ela oraz o łaskawym przymierzu Boga z Abrahamem i jego potomkami. 
Myśl o wyborze Izraela przez Boga była tak głęboko osadzona w reli-
gijnej świadomości potomków Jakuba, że tylko konkretne Boże dzia-
łanie w historii można uznać za podstawę wiary i przekonania o szcze-
gólnym wyborze i posłannictwie Izraela. Wiara ta nieustannie pogłę-
biana i ugruntowywana poprzez zbawcze wydarzenia w dziejach Izra-
ela oraz prorockie zwiastowanie, będące ciągłą, dynamiczną reinter-
pretacją określonych aktów Bożego objawienia, pozwoliła przetrwać 
wśród kataklizmów dziejowych, klęsk i doświadczeń narodowi niewiele 
znaczącemu w politycznej historii starożytnego świata Semitów. Staro-
testamentowy dogmat: Izrael jest własnością Boga, odegrał bardzo 
ważną rolę w historii potomków Jakuba oraz w dziejach Bożego samo-
objawienia.  

 Stosunek Boga do Izraela i jego wybór na lud Pana, jest wyrazem 
Bożej miłości (5 Mż 4,37 i inne), która została ogłoszona w nieodwo-
łalnej przysiędze złożonej przez Boga ojcom Izraela, a mianowicie  
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi (5 Mż 6, 10 itd.). Przymierze zostało 
zawarte, a Izrael otrzymał ziemię nie ze względu na własne zdolności 
i zasługi, sprawiedliwość i świętość, lecz w wyniku Bożej obietnicy: 
„Nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość i prawość twego serca 
idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwo-
ści tych narodów wypędza je Pan, Bóg twój, przed tobą i aby dotrzy-
mać słowa, które Pan dał pod przysięgą twoim ojcom, Abrahamowi, 
Izaakowi i Jakubowi” (5 Mż 9,5; por. 8,17). 

7.1.2. Powołanie proroków 

 Analizując starotestamentowe opisy powołań prorockich, a mate-
riał do zbadania jest dość obszerny, dostrzegamy, że to zawsze Bóg 
wychodził z inicjatywą. Relacje powołań proroków wskazują na autory-
tarny, nieodwołalny charakter decyzji Boga i polecenia skierowanego 
do powołanego proroka. Boży nakaz objęcia obowiązku sługi Pana, 
głosiciela i zwiastuna słowa Pańskiego, herolda Pana, wyrażony jest 
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w Starym Testamencie najczęściej w formie nakazującej (zob. Jr 1,7; 
Oz 1,2; Am 7,17). 

 Misja proroka nie ulegała anulowaniu ani też Bóg nie odbierał pro-
rokowi swojego Ducha, jak stało się to w wypadku pierwszego króla 
izraelskiego, Saula z pokolenia Benjamina (1 Sm 16,14). Czasem jednak 
prorok, nie otrzymując dalszego objawienia i słowa Pana, wycofywał 
się i powracał do poprzedniego zajęcia, jak było to w wypadku Amosa, 
lub milczał przez pewien czas, jak bywało to w wypadku proroka Jere-
miasza. Jeremiasz przerywał milczenie, kiedy dochodziło do niego no-
we słowo Pana.  

 Prorok, niezależnie od swojej woli, musiał zwiastować słowo Pana, 
chociażby nawet wiązało się to z cierpieniem. Związany słowem Pań-
skim, stawał naprzeciw Izraela i głosił wolę Bożą, zwiastował słowo, 
które nie pieściło uszu słuchaczy. Często było twarde, trudne do znie-
sienia. Prorok zapowiadał karę, która miała spotkać niewierny i cudzo-
łożny naród. Ale też żaden prorok nie mógł się powoływać na słowo 
Pana, jeśli go rzeczywiście nie otrzymał.  

7.2. Nauka Jezusa o powołaniu 
7.2.1. Powołania uczniów przez Jezusa  

Nauka nie zawsze płynie z długich pouczeń, ale może wypływać z krót-
kiego wezwania, napomnienia, a nawet z gestu. Tak jest w wypadku 
Jezusowej nauki o byciu uczniem Jezusa.  

 Ewangelie zawierają kilka relacji powołań ludzi, których spotkał 
Pan Jezus. Najbardziej charakterystyczny jest opis powołania Andrzeja 
i Piotra, Jakuba i Jana oraz Lewiego.  

 Pomiędzy ewangelicznymi opisami powołania uczniów a relacją 
powołania Elizeusza na proroka, zachodzą pewne podobieństwa, ale 
też różnice. Być może,  ewangeliści celowo upodobnili pod względem 
literackim opisy powołań uczniów do relacji z 1. Księgi Królewskiej 
19,19-21, aby czytelnik łatwiej dostrzegł, że powołanie na ucznia prze-
wyższa powołanie prorockie. Eliasz pozwolił Elizeuszowi pójść i uca-
łować ojca i matkę, a więc pożegnać ich i wypełnić swój synowski obo-
wiązek wobec rodziców. W ewangelicznych opisach powołań uczniów 
brakuje takiego elementu. Tylko w jednym przypadku jest mowa o po-
żegnaniu rodziców. Jest o nim mowa w trzeciej ewangelii synoptycz-
nej: „Powiedział też inny: Pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól 
mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim” (Łk 9,61). W ewange-
licznym opisie brakuje formalnego zakazu, ale słowa Jezusa: „Żaden, 
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który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Kró-
lestwa Bożego” (Łk 9,62) mogą być odczytane jako odmowa i dezapro-
bata.  

 Ewangeliści piszą, że powołani przez Jezusa, jak Piotr i Andrzej, 
Jakub i Jan, pozostawili wszystko i poszli za Jezusem (Mt 4,22; Mk 1, 
20; Łk 5,11). Podobnie uczynił celnik Lewi (Mt 9,9-13; Mk 2,13-17; Łk 5, 
27-32). Z ewangelii wynika, że Lewi po opuszczeniu miejsca swojego 
urzędowania bez wahania, już jako uczeń Jezusa zaprosił do swojego 
domu Nauczyciela z Galilei, Jego uczniów i swoich dawnych współto-
warzyszy pracy. Nic nie wiemy, czy prosił Jezusa o pozwolenie wypra-
wienia pożegnalnej uczty. Prawdopodobnie Jezus uznał, że spotkanie 
z innymi celnikami jest okazją do głoszenia im ewangelii o zbawieniu. 
Chociaż w ewangelicznych opisach powołań uczniów nie ma formalne-
go nakazu zerwania z rodziną, to jednak uczniowie zdecydowanie opu-
ścili wszystko i poszli za Jezusem. Jezusowe „Pójdź!” było silniejsze, 
aniżeli więzy rodzinne. 

 Z porównania opisów powołań uczniów z relacją powołania Elize-
usza na proroka Pana, należy wysnuć wniosek, że powołanie do 
uczniostwa jest bezwarunkowe i jako takie przewyższa powołanie pro-
rockie.  Z opisów powołań i działalności uczniów wynika, że nie sposób 
było odrzucić powołania ani też wstrzymywać się od wykonania pole-
conych zadań (por. Mojżesz, Jeremiasz, Jonasz). Powołanie na ucznia 
wymagało natychmiastowej decyzji i nie mogło być mowy o jej odkła-
daniu, Królestwo Boże  przyszło i odkładanie jego przyjęcia, albo – jak 
to wynika z przypowieści o wielkiej wieczerzy (Łk 14,16-24) – ociąganie 
się z przyjęciem zaproszenia do niego, oznaczało, że ociągający nie 
nadaje się do Królestwa Bożego. W rozumieniu uczonych w Piśmie 
wszystkie rozpoczęte dzieła, ze względu na nakaz świętości (3 Mż 19,2), 
musiały zostać zakończone. Dlatego, gdy w przypowieści Pana Jezusa 
o wielkiej wieczerzy zaproszeni wymawiali się: pojąłem żonę, kupiłem 
pole, kupiłem woły, Pan Jezus powiedział, że gospodarz rozgniewał się 
na zaproszonych, co znaczy, że Królestwo Boże jest czymś absolutnie 
nadrzędnym. Powołanie do Królestwa jest bezwzględne. Należy wszystko 
pozostawić. Żadna czynność nie jest ważniejsza. Trzeba wybrać po-
między pójściem za Jezusem, heroldem Królestwa a umiłowaniem 
dóbr (por. Mt 19,16-22; Mk 10,17-22; Łk 18,18-23). Słowa Jezusa: „Ża-
den, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do 
Królestwa Bożego” (Łk 9,62), nie pozostawiają cienia wątpliwości, że 
na powołanie należy odpowiedzieć natychmiast, niezwłocznie. Na-
tychmiastowe zerwanie z dotychczasowym życiem, środowiskiem, 
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uwolnienie się od wszelkich światowych więzów związane jest z gło-
szeniem Królestwa. Na to wskazuje najwymowniej odpowiedź Jezusa 
człowiekowi gotowemu pójść za Nim po pogrzebie ojca: „Niech umarli 
grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże” (Łk 9,60).  

 Na tak radykalne żądanie nie każdy mógł przystać. Przykładem jest 
bogaty młodzieniec, któremu Jezus kazał sprzedać majątek, pieniądze 
rozdać ubogim i pójść za Nim. Młodzieniec miłował swój majątek, więc 
odszedł, zaprzepaściwszy swą niepowtarzalną szansę. Nie każdy był 
gotów opuścić swoją rodzinę. I chociaż Jezus – jak wyżej zostało po-
wiedziane – takiego wymogu nie postawił, przynajmniej ewangelie 
o tym milczą, to jednak wynikał on z nakazu poświęcenia wszystkiego 
dla głoszenia Królestwa Bożego. Jezus zdawał sobie sprawę z tego, że 
Jego: „Pójdź za mną!” musiało w niejednym przypadku powodować 
zgrzyty w rodzinie, tarcia, smutek i łzy, a może nawet gwałtowne 
sprzeciwy członków rodziny powołanego, a więc konflikty i rodzinne 
tragedie. Być może,  uczniowie mówili o tym Jezusowi. I takie szczere 
wyznania Jego uczniów o problemach,  związanych z pójściem za Nim, 
mogą być kontekstem dla pewnych wypowiedzi Jezusa,  zebranych przez 
Mateusza i Łukasza (Mt 10,3442; Łk 12,51-53; 14,26n). Ewangelista 
Mateusz umieszcza je w mowie Pana Jezusa przy wysłaniu dwunastu 
na pierwszą misję: „Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój 
na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem 
poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej te-
ściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłu-
je ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje 
syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bie-
rze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się 
zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znaj-
dzie je” (Mt 10,34-49). Wypowiedzi te w Ewangelii Mateusza wykazują 
ślady adaptacji. Ich obróbka według założeń i stylu pierwszego ewan-
gelisty jest oczywista. Paralelne do nich słowa Jezusa w Ewangelii Łu-
kasza, znajdują się w dwóch różnych sekcjach. Słowa o poróżnieniu 
ojca z synem i córki z matką (Łk 12,53), Łukasz umieszcza po przypo-
wieści o bogaczu i Łazarzu w dłuższej mowie Jezusa do uczniów, we 
fragmencie o apokaliptycznym zabarwieniu. Słowa Jezusa zostały 
wplecione w wypowiedzi, mówiące o przyszłości, o zbliżającym się eo-
nie. 

 Podobne im słowa znajdujemy w przypowieści o wielkiej wieczerzy 
(Łk 14,16-24). Ale z notatki redakcyjnej Łukasza (Łk 14,25) wynika, że 
nie zostały one wypowiedziane przez Jezusa bezpośrednio po sformu-
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łowaniu puenty wynikającej z przypowieści o wielkiej wieczerzy, ale 
w zgoła innej sytuacji nie tylko wobec uczniów, ale także wobec idące-
go za Jezusem tłumu. Dla czytelnika ewangelii związek pomiędzy pu-
entą przypowieści o wielkiej wieczerzy a słowami o nienawiści między 
ojcem i synem, córką i matką, jest oczywisty i uzasadniony treściowo.  

 W słowach: „Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści 
ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swe-
go, nie może być uczniem moim” (Łk 14,26), nie chodzi o rozpętanie 
nienawiści, godzącej w miłość matki i ojca, w ogóle bliźniego, ale 
o zerwanie z tym wszystkim, co dla ucznia stanowiło dotychczas naj-
wyższe dobro. Interpretację taką potwierdzają znajdujące się nieco 
dalej w trzeciej ewangelii synoptycznej słowa: „Tak więc każdy z was, 
który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem 
moim” (Łk 14,33). Kto się wyrzeknie wszystkiego, zyska wartości, które 
ani rdza, ani mól nie niszczy (Mt 6,19-21; Łk 12,33.34), a mianowicie 
życie wieczne (Mt 6,19-21; Mk 8,35-38; Łk 9,24-27). 

 Tym, którzy się wyrzekną swojej naturalnej rodziny, Jezus obiecuje 
nową, daleko większą, którą łączą nie więzy krwi, ale wspólne niesienie 
krzyża i działanie dla Królestwa Bożego. Po odejściu bogatego mło-
dzieńca i słowach Jezusa o bogactwie, Piotr powiedział: „Oto my opu-
ściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za tobą”. Jezus wtedy powiedział: 
„Zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom 
czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie 
otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przy-
szłym żywota wiecznego” (Łk 18,28-30; Mt 19,27-30; Mt 10,28-31). 

7.2.2. Powołanie a decyzja 

 Z ewangelicznych opisów powołań uczniów wynika również, że 
o uczniostwie nie decyduje decyzja podjęta przez powołanego, lecz 
samo powołanie. Jezus mówił: „Pójdź za mną!” i to Jego wezwanie jest 
konstytutywnym elementem tworzącej się wokół Jezusa wspólnoty. 
Ewangelista Jan zachował słowa Jezusa: „Nie wy mnie wybraliście, ale 
Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali 
i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca 
w imieniu moim, dał wam” (J 15,16), które w szczególny sposób uwy-
datniają pierwszeństwo woli Jezusa. Oczywiście nie można zupełnie 
pominąć decyzji pójścia za Jezusem. Odpowiadający pozytywnie na 
wezwanie: „Pójdź za mną!”, potwierdza gotowość kroczenia za Mi-
strzem. Odpowiedź może też być negatywna. Zawsze jednak odpo-
wiedź jest elementem wtórnym, a więc nie tworzącym krąg uczniów 
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Jezusa. Krąg ten stwarza wola powołującego, a więc wola Jezusa. 
Uczniowie nie poszli za Jezusem, bo oto w Galilei pojawił się jakiś 
ciekawy nauczyciel, głoszący niespotykane dotąd nauki, krytykujący 
faryzeuszy i uczonych w Piśmie, lecz dlatego, że ten Nauczyciel stanął 
na ich drodze i powiedział do nich: „Pójdź za mną!”. I to też stanowi 
o różnicy między uczniem Jezusa a uczniem uczonego w Piśmie. 
W judaizmie uczeń wybierał sobie nauczyciela, przychodził i siadał 
u jego stóp. W szkole Jezusa uczniów wybrał sobie Jezus. I być może, 
ten sposób konstytuowania kręgu uczniów był tak wielkim zaskocze-
niem dla tych, do których Jezus powiedział: „Pójdź za mną!”, że pozo-
stawiali oni wszystko i godzili się na warunki, jakie proponował im 
w swojej szkole Jezus.  

 Powołującym w Starym Testamencie był zawsze Bóg. W przypadku 
Elizeusza narzucenie na niego płaszcza proroka jest znakiem powoła-
nia, a raczej przedłużenia powołania prorockiego. W izraelskim profe-
tyzmie funkcjonuje idea następstwa, ciągłości, sukcesji. Znane słowa 
z 5. Księgi Mojżeszowej: „Wzbudzę im proroka spośród ich braci, ta-
kiego jak ty,  włożę moje słowa w jego usta   i będzie im mówił wszyst-
ko, co mu rozkażę” (5 Mż 18,18), należy właśnie interpretować w sen-
sie obietnicy ciągłości profetyzmu. Pan Jezus przy powoływaniu swo-
ich uczniów nie posługiwał się żadną symboliczną czynnością. Wszyst-
ko rozpoczynało się od słowa; „Pójdź za mną!” i wszystko w tym słowie 
się zamykało. Od tego słowa, jeśli nań odpowiedziano pozytywnie, 
rozpoczynało się nowe życie, którego rytm wyznaczał Jezus, zwiastun 
nadejścia Królestwa Bożego.  

 Istnieje dość zasadnicza różnica pomiędzy opisem powołania ucz-
niów u synoptyków a powołaniem u czwartego ewangelisty (J 1,35-51). 
Różnicę tę wyjaśnić można, przyjmując, że opisy św. Jana nie dotyczą 
powołania, ale relacjonują jedynie spotkania późniejszych uczniów 
z Jezusem. Przyjmując pogląd, że Jezus początkowo działał sam, nie 
otaczając się gronem uczniów, a wynika to również z Ewangelii Łuka-
sza, należy sądzić, że niektórzy Jego uczniowie, powołani formalnie do 
grona uczniów, byli wcześniej Jezusowi znani. W Janowych opisach 
spotkania Jezusa z późniejszymi uczniami, brak też słów: „Pójdź za 
mną!”, z jednym wyjątkiem: Jezus, spotkawszy Filipa z Betsaidy, po-
wiedział do niego: „Pójdź za mną!” (J 1,43). Słowa skierowane do 
dwóch uczniów, którzy po spotkaniu Jezusa z Janem Chrzcicielem 
poszli za nieznanym im dotychczas człowiekiem, Jezusem z Nazaretu: 
„Pójdźcie, a zobaczycie!” nie można traktować jako formalnego powo-
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łania, lecz co najwyżej zaproszenie do kontynuowania rozmowy i zna-
jomości.  

 Na takie rozumienie Janowych opisów pozwala relacja powołań, 
znajdująca się w Ewangelii św. Łukasza. Z Ewangelii św. Łukasza wy-
nika, że Jezus po chrzcie nad Jordanem (Łk 3,21.22), początkowo dzia-
łał w rodzinnym Nazarecie i w okolicznych miasteczkach (Łk 4,14-30). 
Dopiero po wzgardzeniu Nim (Łk 4,28-30), opuszcza definitywnie 
Nazaret, udaje się nad Jezioro Galilejskie, czyni liczne cuda i tu też 
powołuje pierwszych uczniów (Łk 5,1-11). Zanim powołał Szymona 
Piotra, uzdrowił jego teściową (Łk 4,38), co oznacza, że Jezus już daw-
niej znał Szymona Piotra. Jednak pozostali ewangeliści umieścili 
uzdrowienie teściowej Piotra w innych kontekstach. Ewangelista Łu-
kasz kończy też 4. rozdział słowami: „I kazał w synagogach galilej-
skich” (Łk 4,44). 

 Powołanie oznacza, że dla powołanego ucznia przestają funkcjono-
wać tradycyjne więzy rodzinne. Znaczy ono zerwanie dotychczasowych 
związków z domem i wykonywanym zawodem. Jan, Jakub, Andrzej 
i Piotr wyciągnęli na brzeg łodzie i rozwiesili sieci, Mateusz (Lewi we-
dług Marka i Łukasza) opuścił „urząd celny”. Szymon Piotr i pośrednio 
towarzyszący mu rybacy (Andrzej, Jan i Jakub), zostali poinformowani 
o konieczności zmiany trybu życia. Piotr, gdy spostrzegł niecodzien-
ność sytuacji podczas połowu, prosił Jezusa, aby go opuścił, gdyż jest 
człowiekiem grzesznym. Na to usłyszał słowa: „…od tej pory ludzi łowić 
będziesz” (Łk 5,10 i paral.).  

 Powołaniem jest wezwanie do naśladowania i do „łowienia ludzi”, 
a więc wezwanie do działalności misyjnej. O pierwszym, a więc naśla-
dowaniu Nauczyciela, uczniowie dowiedzą się nieco później. Ale „ło-
wienie ludzi” wynika z potrzeby naśladowania Jezusa. Jezus był zwia-
stunem nadejścia Królestwa Bożego. Wzywał do jego szukania i do 
modlitwy o jego nadejście. I w tym, a więc w głoszeniu Królestwa Bo-
żego uczniowie winni naśladować swojego Mistrza. Związek pomiędzy 
naśladowaniem a działalnością misyjną, mającą na celu głoszenie na-
dejścia panowania Bożego, wyraźnie dostrzegalny jest w rozesłaniu 
uczniów do palestyńskich wiosek i miast, aby głosili: „Przybliżyło się 
Królestwo Niebios” (Mt 10,7 i paral.). 

 Powołanie uczniów ma związek z głoszeniem Królestwa Bożego. 
Uczniom dane było poznać tajemnicę Królestwa Niebios. Królestwo 
już przyszło, ono już jest, a przecież jeszcze nie w pełni. Jest jak kwas 
w zaczynie, jak ziarnko gorczyczne, które chociaż małe, w wielkie 
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drzewo się rozrasta. Uczniowie nie tylko mają znać tę tajemnicę, być 
jej świadkami, ale z woli Jezusa  kontynuować rozpoczęte przez Niego 
dzieło. Będą musieli wejść na rolę Bożą,  pójść za swoim Nauczycielem  
i siać ziarno, bo Królestwo Boże podobne jest do siewcy (Mt 13,3 i pa-
ral.). Jezus widział to wielkie pole, widział siewców i żeńców. Tak wiel-
kie dzieło, przerastało siły powołanych przez Niego uczniów. Jezus 
sięgał w myślach w przyszłość i z niecierpliwością oczekiwał ogarnięcia 
świata przez panowanie Boga (por. Łk 21,49). Wielkie jest żniwo, dla-
tego mówił do uczniów: „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje” 
(Łk 10,2; por. Mt 9,37.38).  

* * * 

Nikt nie rodzi się wyznawcą i uczniem Jezusa. Uczniem Jezusa jest się 
dzięki powołaniu. Znakiem powołania jest chrzest w imię Jezusa Chry-
stusa. Chrystus przez chrzest przyznaje się do ochrzczonego i mocą 
swojej decyzji powołuje go do Kościoła. Kościół jest zgromadzeniem 
ochrzczonych i powołanych do społeczności życia z panem Bogiem 
przez chrzest.  

 Powołanie Boże jest powołaniem do ludu Bożego. Ludem Bożym 
był Izrael. Lecz Izrael odrzucił Jezusa, dlatego Boża oferta została skie-
rowana do pogan. Jaki jest więc związek Izraela z ludem Bożym powo-
łanym przez Boga w Chrystusie? Związek ten wyjaśnia apostoł Paweł 
w słowach: „Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja je-
stem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie 
odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył, Albo czy nie 
wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na 
Izraela: Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; 
i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mu mówi 
wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie 
zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka we-
dług wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej ła-
ska nie byłaby już łaską. Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osią-
gnął, ale wybrani osiągnęli; pozostali zaś ulegli zatwardziałości, jak 
napisano: Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie 
widzą, i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego… Mówię tedy: 
Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku 
zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich 
upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to 
o ileż bardziej ich pełnia?… Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojedna-
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niem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do 
życia z martwych?… Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, 
będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce 
wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie 
wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz 
korzeń, lecz korzeń ciebie… Jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa 
oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliw-
ne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy 
z natury do niego należą… Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie 
Boże” (Rz 11,1-29).  

 Apostoł Paweł mówi o jednym ludzie Bożym. „Nie masz Żyda ani 
Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani ko-
biety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. 
A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, 
dziedzicami według obietnicy” (Ga 3,28.29).  

 Bóg nie dzieli ludzi. Liczą się obietnice Boże i powołanie.  

 Obowiązkiem każdego ochrzczonego jest odpowiedzieć na powoła-
nie, a więc związać się na całe życie z Bogiem w Jezusie Chrystusie, 
trwać w wierze czynnej w miłości i składać żywą ofiarę Bogu: „Wzy-
wam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała 
swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa 
służba wasza” (Rz 12,1).  

 

„A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu 
z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według po-

stanowienia jego są powołani. Bo tych, których przedtem 
znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu 

Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; 
a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych 

i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił”. 
(Rz 8,28-30) 

 

„Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępo-
wali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą 

i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miło-
ści, starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju: 

Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej 
nadziei, która należy do waszego powołania; jeden Pan, jed-
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na wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który 
jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”. 

(Ef 4,1-6) 

 

„Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie 
starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli no-
wego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz 

tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani 
Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, 
niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we 

wszystkich”. (Kol 3,9-11)
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8. Czego Jezus uczył o naśladowaniu 
8.1. Naśladowanie Boga w Starym Testamencie 

Wezwanie Jezusa do naśladowania: „Jeśli kto chce pójść za mną, 
niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za 
mną” (Mt 16,24; por Mt 10,38; Mk 8,34; Łk 9,23; 4,27), można zrozu-
mieć tylko na tle starotestamentowej myśli o naśladowaniu Boga.  

 Czy Stary Testament, mówiący o Bogu dalekim, transcendentnym, 
niepoznawalnym, zna ideę naśladowania Najwyższego? Czy Boga nie-
widzialnego, wszechobecnego, świętego, można w jakikolwiek sposób 
i w czymkolwiek naśladować?  

 Starotestamentowy język hebrajski zna słowo, wywodzące się od 
rdzenia hlh. Występuje ono dość często w połączeniu z przyimkiem 
„za”. Znaczy wtedy: ‘pójść za kimś’. Może być ono użyte w przypadku 
wyrażenia myśli o postępowaniu i chodzeniu za bożkiem Baalem, jak 
też i za Bogiem Jahwe. Prawdopodobnie pierwotnie przy pomocy tego 
wyrażenia opisywano apostazje narodu izraelskiego, a więc kroczenie 
przykładem pogan za posągami obcych bogów. Dziejopisarz, mając na 
myśli czasy sędziów, wspomina: „Zaczęli synowie izraelscy czynić zło 
w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Pana, Boga ojców swoich, 
który ich wywiódł z ziemi egipskiej, i chodzili za innymi bogami spo-
śród bogów ludów okolicznych, i oddawali im pokłon, drażniąc Pana” 
(Sdz 2,11.12). Ale już prorok Eliasz do zgromadzonego na Karmelu 
ludu izraelskiego powiedział: „Jak długo będziecie kuleć na dwie stro-
ny? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim! 
Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa” (1 Krl 18,21). A więc pewne wy-
obrażenia, związane z kultem obcych bogów pogańskich, zostały prze-
niesione do języka wiary w Boga izraelskiego. Proces ten trwał dość 
długo, bo aż do czasów wielkich proroków, szczególnie Jeremiasza 
z Anatot. 

 Wzięty z życia obraz chodzenia mężczyzny za sakralnymi prostytut-
kami, prorok Ozeasz przeniósł na grunt religijny, odstępstwo od Boga 
jako chodzenie ludu za kochankami, czyli obcymi bogami (Oz 1,2; 2,7; 
4,13). Prorok Jeremiasz, duchowy uczeń Ozeasza, uważał apostazję za 
największy grzech i ohydę. Korzystając z utrwalonego już obrazu cho-
dzenia za cudzymi bogami, przypominał Izraelowi jego czasy „na-
rzeczeństwa” (Jr 2,2; por. Jr 2,23.25; 7,6.9; 8,2; 11,10; 13,10; 16,11; 
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25,6; 35,15), a więc kroczenia przez pustynię za Bogiem, który objawił 
ludowi swoje imię Jahwe. Jeremiasz w imieniu Boga wołał: „Pomnę na 
miłość twojej młodości, na uczucie czasu twojego narzeczeństwa, gdy 
chodziłeś za mną na pustyni, w kraju nie obsiewanym” (Jr 2,2). Ale 
prorok wiedział o wszystkich drogach ludu, któremu miał przewodzić, 
i dlatego z sarkazmem ganił postępowanie ludu i jego przywódców: 
„Uważaj, abyś sobie nogi nie skaleczyła i aby twoje gardło nie wyschło! 
Lecz ty mówisz: To daremne! Nie! Gdyż ja ukochałam obcych i pójdę 
za nimi” (Jr 2,25).  

 W zwiastowaniu proroków Starego Testamentu spotykamy się więc 
ze zdecydowanym wezwaniem do zerwania z dotychczasową drogą 
życia, a więc zaprzestania „chodzenia za obcymi bogami” i do pójścia 
za jedynie prawdziwym Bogiem, który wyprowadził swój lud z egip-
skiej niewoli. W istocie rzeczy jest to wezwanie do nawrócenia, które 
jest pokrewne wezwaniu do chodzenia za Bogiem Jahwe, ale także 
nawiązuje do tego samego obrazu. Jeśli idea nawrócenia w Starym 
Testamencie jest między innymi wyrażona przy pomocy słowa šuw, to 
znaczy zawrócić z drogi i obrać przeciwny kierunek marszu, to niewąt-
pliwie prorokom w ich wezwaniu do nawrócenia chodziło właśnie mię-
dzy innymi o zaprzestanie chodzenia za bożkami, a pójście za Bogiem 
Jahwe. Idea naśladowania Boga jest więc związana z pojęciem drogi, 
jaką należy kroczyć, aby podobać się Bogu.  

 Starotestamentowa myśl o postępowaniu za Bogiem jest silnie zwią-
zana z licznymi wezwaniami do szukania Pana, szukania Jego oblicza, 
sprawiedliwości itp. Czytając księgi izraelskich proroków, odnosi się 
wrażenie, że naczelnym hasłem ich zwiastowania jest właśnie wezwa-
nie: „Szukajcie Pana!”. Prorok Amos powiada, że kto szuka Pana, żyć 
będzie (Am 5,6). Życie i zbawienie jest w naśladowaniu Boga. 

 Ale idea naśladowania Boga w Starym Testamencie została wyrażo-
na nie tylko przy pomocy wezwania do chodzenia za Bogiem. Jahwe 
był Bogiem, którego lud w żaden sposób nie mógł sobie wyobrazić. 
Zabronione było sporządzanie jakiegokolwiek obrazu Najwyższego. 
Chociaż czytamy, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz (por. 
2 Mż 33,11), to jednak przez ten zwrot autor biblijny pragnął powie-
dzieć, że Mojżesz miał żywą i bliską społeczność z Bogiem. Gdy Moj-
żesz chciał oglądać oblicze Boga, usłyszał słowa: „Nie możesz oglądać 
oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy 
życiu” (2 Mż 33,20; por. J 1,18). Starotestamentowa idea naśladowania 
Boga jest również, a może głównie, wyrażona w wezwaniu do upodob-
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nienia się do Boga, „realizowania Jego wzoru”. Związana jest przeto 
z napomnieniem do naśladowania przymiotów Bożych. Najbardziej cha-
rakterystycznym  i wymownym wezwaniem, którego celem jest upo-
dobnienie się do Boga, jest wezwanie do uświęcenia: „Świętymi bądź-
cie, bom Ja jest święty, Pan, Bóg wasz” (3 Mż 19,2), a także do naśla-
dowania sprawiedliwości (So 2,3) i miłości Bożej (Oz 6,6). 

 Co więc znaczy słowo naśladować? W znaczeniu dosłownym zna-
czy: kroczyć czyimś śladem, iść za, postępować za. Ale ma ono także 
znaczenie przenośne. Taki sens ma także na kartach ewangelii. Wska-
zuje na to historia powołania pierwszych uczniów Pańskich. Jezus po 
słowach: „Pójdźcie za mną”, dodał: „sprawię, że staniecie się rybakami 
ludzi” (Mk 1,17-20 i paral.), określając tym samym cel powołania. 
Uczniowie, idąc za Jezusem i naśladując Go, staną się rybakami ludzi, 
a więc kontynuować będą zbawcze dzieło swojego Mistrza.  

 W znaczeniu przenośnym słowo ‘naśladować’ znaczy więc czynić to, 
co czyni osoba, którą się naśladuje, a w przypadku naśladowania Jezu-
sa, wykonywać wolę Bożą, jak On wykonał ją doskonale, postępować 
jak On postępował, a więc znaczy bezgranicznie miłować, oddać się 
sprawie głoszenia Królestwa Bożego.  

8.2. Nauka Jezusa o Jego naśladowaniu 
8.2.1. Jezusowe wezwanie do naśladowania doskonałości Pa-
na Boga 

W zwiastowaniu Jezusa z Nazaretu bardzo ważne miejsce zajmuje 
myśl o naśladowaniu. Jednak Jezusowi nie chodziło o naśladowanie 
Boga, lecz głównie o naśladowanie przez uczniów swojego Mistrza. 
Jedyną wyraźną wypowiedzią, która wskazuje na wezwanie Jezusa do 
naśladowania Ojca, który jest w niebie, są słowa zachowane w Mate-
uszowej wersji kazania na górze: „Bądźcie wy doskonali, jak Ojciec 
wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5,48). Interpretacja tego napo-
mnienia sprawia bardzo wiele trudności, i to nie tylko dlatego że jedy-
nie w tym napomnieniu Bóg został nazwany doskonałym.  

 Jeśli w Starym Testamencie słowo ‘doskonały’ posiada wielorakie 
znaczenie, należy bowiem do słownictwa kultowego, ale także etyczne-
go, to kontekst nakazu Jezusa w kazaniu na górze wskazuje, że nie 
może tu chodzić o doskonałość w sensie kultowym, lecz moralnym. 
W napomnieniu Jezusa do doskonałości doszło więc do daleko idącego 
przesunięcia pojęciowego w stosunku do słów ze Starego Testamentu: 
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„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”, do których 
niewątpliwie nawiązuje wezwanie z kazania na górze.  

 Kontekst napomnienia: „Bądźcie wy doskonali, jak Ojciec wasz nie-
bieski doskonały jest” wskazuje na etyczny wymiar doskonałości, któ-
rej domagał się Jezus od swoich słuchaczy. Wezwanie do doskonałości 
zostało poprzedzone nakazem miłości nieprzyjaciół i potrzebą modli-
twy za prześladowców, co w stosunku do etyki judaizmu było  niesły-
chanym, wręcz rewolucyjnym. Miłość do nieprzyjaciół jest wyróżni-
kiem ucznia Jezusowego. Pielęgnując ją i trwając w niej, uczeń naśla-
duje Boga, Ojca niebieskiego, którego słońce „wschodzi nad złymi 
i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5, 
45).  

 Kontekstem dla Jezusowego wezwania do doskonałości nie tylko 
jest napomnienie  miłości nieprzyjaciół. Mateusz uczynił je również 
podsumowaniem wypowiedzi Jezusa, rozpoczynających się od zwrotu: 
„Słyszeliście, iż powiedziano przodkom (…). A Ja wam powiadam…” 
(Mt 5,22.28.32.39.44). W nich Pan Jezus przeciwstawił się faryzejskiej 
pobożności, polegającej na przestrzeganiu werbalnej treści przykazań. 
Wezwanie Jezusa do doskonałości ma  związek z ostrzeżeniem, wpro-
wadzającym w Jezusowe antytezy „Jeśli sprawiedliwość wasza nie 
będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, 
nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Mt 5,20). Napomnienie do do-
skonałości byłoby więc wezwaniem do naśladowania Boga Jego troski 
o wszystkich ludzi, dobrych i złych, sprawiedliwych i niesprawiedli-
wych oraz Jego działania, mają zawsze na celu dobro człowieka.  

 Czy jednak Jezus wzywając do naśladowania Boga, użył terminu 
‘doskonały’? Pytanie takie jest w pełni uzasadnione, wszak w tekście 
paralelnym do Mt 5,48, a więc w Łukaszowym kazaniu na równinie 
(Łk 6,20-49) występuje zamiast słowa ‘doskonały’, termin ‘miłosierny’: 
„Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz” (Łk 6,36). Termin 
miłosierny niewątpliwie lepiej oddaje myśl zawartą w całej perykopie 
(Mt 5,43-48; Łk 6,27.28.32-36). Dlatego bardziej autentyczne wydają 
się słowa: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz”. Ale 
dlaczego Mateusz zdecydował się na opracowanie wezwania do naśla-
dowania Boga? Sam bardzo często używał słów: miłosierny, miłosier-
dzie. Tego wymagała konstrukcja sekcji z wypowiedziami Jezusa 
z Nazaretu, rozpoczynającymi się od słów: „Słyszeliście, iż powiedziano 
przodkom (…). A Ja wam powiadam…” (Mt 5,22.28.32. 39.44). Jeśli 
Jezus domagał się od  uczniów większej sprawiedliwości od sprawie-
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dliwości uczonych w Piśmie, to zwrot większa sprawiedliwość wyma-
gał, aby w podsumowaniu wezwać do naśladowania doskonałości Bo-
ga, bowiem Bóg jest pod każdym względem doskonały, a więc także 
sprawiedliwy i miłosierny. Doskonałość mieści w sobie te dwa atrybuty 
Najwyższego.  

8.2.2. Jezusowe wezwanie do naśladowania   

 Jezus przede wszystkim nakazuje naśladować siebie. Myśl o naśla-
dowaniu Jezusa należy rozważyć i omówić w związku z powołaniem 
uczniów oraz z występującym w ewangeliach synoptycznych napo-
mnieniem: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie 
i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną” (Mt 16,24). W słowach tych 
w sposób sumaryczny zostało zawarte wszystko, co znajduje się w roz-
proszonych w ewangeliach wielu wypowiedziach Jezusa na temat na-
śladowania.  

 Wezwanie do naśladowania Jezusa znajduje się we wszystkich ewan-
geliach synoptycznych. Zestawienie odpowiednich wypowiedzi Jezusa 
lepiej pomoże zrozumieć ich istotną treść. Pomiędzy wezwaniami Je-
zusa do naśladowania w poszczególnych relacjach ewangelistów są 
pewne niewielkie różnice. Według ewangelisty Łukasza, Jezus miał 
wezwać do codziennego naśladowania. Ponadto należy zwrócić uwagę, 
że według pierwszego ewangelisty wezwanie do naśladowania Jezusa 
było zwrócone wyłącznie do uczniów, według drugiego ewangelisty do 
ludu i uczniów. Łukasz mówi bardzo ogólnie: do wszystkich. Według 
Mateusza pouczenie o naśladowaniu miało miejsce bezpośrednio po 
wyznaniu apostoła Piotra pod Cezareą Filipową, według ewangelisty 
Marka zaś nastąpiło ono nieco później, musiało przecież upłynąć nieco 
czasu od wyznania pod Cezareą Filipową do zwołania ludu. Marek 
i Łukasz podkreślają więc uniwersalny charakter napomnienia do na-
śladowania. Istnieją również różnice gramatyczne, np. wersja Marko-
wa posiada formę imperatywu (polecenia), zaś przez ewangelistę Łu-
kasza wezwanie do naśladowania zostało sformułowane w zdaniu wa-
runkowym.  

 Iść za, kroczyć za, postępować za – to kalka starotestamentowego 
wezwania do kroczenia za Bogiem*. Jezusowe słowa o naśladowaniu są 
więc mocno zakotwiczone w starotestamentowej tradycji o naśladowa-
niu Boga. Jego siedliskiem życiowym jest więc Stary Testament i juda-
izm palestyński.  

 Myśl o naśladowaniu Jezusa jest genetycznie związana z powoła-
niem na ucznia Jezusa. Nie można sobie nawet wyobrazić wezwania: 



8. O naśladowaniu 

 83 

„Pójdź za mną!”, bez wypływających zeń konsekwencji, tym bardziej że 
Pan Jezus żądał bezwarunkowego zerwania z dotychczasowym życiem 
i bezzwłocznego pójścia za Nim. Wypowiedź rozpoczynająca się od słów: 
„Jeśli kto chce pójść za mną…” jest rozwinięciem Jezusowego: „Pójdź 
za mną!” Formuła powołania implikuje naśladowanie.  

 Co znaczą w Jezusowym wezwaniu do naśladowania słowa: „za-
przeć się samego siebie” oraz „wziąć swój krzyż na siebie”?.  

8.2.3. Zaprzeć się samego siebie 

 Jeśli zaprzeć się jakiejś osoby znaczy zapomnieć o niej, wyprzeć się 
i wstydzić się jej, to zaprzeć się samego siebie znaczy wstydzić się sa-
mego siebie, zapomnieć o sobie, wyrzec się własnego „ja” i wszyst-
kiego, co się od świata należy. Bezgraniczne oddanie się Królestwu 
Bożemu możliwe jest jedynie wówczas, gdy uczeń zaprze się samego 
siebie, pozostawi za sobą przeszłość i będzie się jej wstydził jak Szy-
mon Piotr, gdy w łodzi na Jeziorze Galilejskim mówił: „Odejdź ode 
mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny” (Łk 5,8).  

 Słowa: „zaprzeć się samego siebie” można zrozumieć, stawiając kon-
trastujące z sobą pojęcia i obrazy. Analizując postawę Szymona Piotra 
w dniu, w którym zapadł wyrok skazujący Jezusa na śmierć, można 
dość łatwo zobrazować, czym jest zaparcie się samego siebie. Piotr 
w owym krytycznym dniu zaparł się Jezusa na dziedzińcu arcykapłań-
skiego pałacu, mówiąc trzykrotnie, że nie zna Jezusa z Galilei. Ale ry-
chło apostoł Piotr poznał swoją winę i wspomniawszy na to, co powie-
dział mu Jezus, odszedł żałując i płacząc nad swoim losem. Jego łzy 
żalu były łzami wstydu, wyrazem brzydzenia się samym sobą. Pozosta-
jąc przy kontrastujących się pojęciach, możemy dla pełniejszego rozu-
mienia imperatywu (nakazu) „zaprzeć się samego siebie”, przywołać 
słowa, które znajdują się w bardzo bliskim sąsiedztwie wezwania do 
naśladowania: „Kto wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzo-
łożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, 
gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi” (Mk 8,38; 
por. Łk 12,26). Zamiast wstydzić się Jezusa, należy zaprzeć się i wsty-
dzić się samego siebie, a wstydzić się samego siebie znaczy uważać 
siebie za osobę niegodną, zasługującą na pogardę, potrzebującą zlito-
wania (por. postawę i modlitwę celnika z przypowieści o dwóch modli-
cielach – Łk 18,13).  

 Wezwani do naśladowania, powinni otworzyć się dla Królestwa 
Bożego i być gotowymi w każdej chwili do jego głoszenia, a zamknąć 
się na siebie, swoje potrzeby i ambicje. Zaprzeć się samego siebie po-
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zostaje w ścisłym związku z wezwaniem: „Pójdź za mną!”. Bez zaparcia 
się samego siebie, nie jest możliwa pozytywna odpowiedź na powoła-
nie do grona uczniów Jezusa.  

 W Starym Testamencie znajdują się liczne pozytywne i negatywne 
przykłady odpowiedzi na Boże powołanie. Przykładem pozytywnym 
w pełnym tego słowa znaczeniu jest patriarcha Abraham. Na wezwanie 
Boże opuścił ojcowski dom i udał się za głosem Bożym w nieznane 
(1 Mż 12,1nn). Zapierając się samego siebie, własnych – i to wcale nie-
błahych − racji, na polecenie Boga udaje się ze swym synem Izaakiem, 
by złożyć go w ofierze (1 Mż 22,1nn). Negatywnym przykładem jest – 
przynajmniej do pewnego czasu – postawa proroka Jonasza, który 
wzbraniał się wypełnić nakaz Boży. Najpierw, nie mogąc się wyrzec 
swoich racji, dotyczących stosunku do pogańskiej ludności Niniwy, 
ucieka przed Bogiem (Jon 1,nn), a następnie nie potrafiąc zrezygnować 
ze swoich potrzeb, skarży się, że osłaniająca go przed żarem słońca 
roślina nagle zwiędła (Jon 4,1nn). Uczniowie – być może – nieraz sły-
szeli w synagogach midrasz na temat postaw Abrahama i Jonasza, 
dlatego Jezusowy nakaz wyparcia się samego siebie nie był dla nich 
niezrozumiałym sloganem. Potrzeba zaparcia się samego siebie współ-
brzmi ze starotestamentową tradycją, dotyczącą postawy człowieka 
wobec Boga i wobec samego siebie. 

8.2.4. Wziąć swój krzyż na siebie 

 Co znaczyło w czasach Jezusa nieść krzyż? W zrozumienie zwrotu 
„wziąć krzyż na siebie” należy wziąć współczesne symboliczne pojmo-
wanie krzyża. Nie znamy podobnych zwrotów z literatury judaistycznej 
z czasów Jezusa, które ponadto miałyby znaczenie przenośne, np. 
prześladowanie, wzgardę, poniżenie itp. Owszem, zeloci w czasach 
Jezusa mówili o noszeniu krzyża, ale zwrotu: „wziąć krzyż na siebie” 
nie rozumieli przenośnie. Jako terroryści, zdeklarowani przeciwnicy 
okupacji rzymskiej w Palestynie, byli świadomi, że w każdej chwili za 
swoją działalność mogą ponieść karę śmierci na krzyżu, przewidzianą 
w prawie rzymskim dla buntowników. Taka kara spotkała Jezusa, 
wszak przywódcom Żydów udało się przekonać mało zdecydowanego 
Piłata, że oskarżony przez nich Jezus uważa się za króla żydowskiego. 

 Być może, że Jezusowi chodziło o noszenie na ciele znaku hebraj-
skiej litery „taw”, która pierwotnie miała kształt krzyża, jako znaku 
Boga Jahwe. Potwierdzeniem takiego pojmowania zwrotu: ‘nosić 
krzyż’, mogą być krzyże w rękach zmarłych we wczesnochrześcijań-
skich grobach. Zwyczaj noszenia znaku krzyża przez uczniów miał być 
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świadectwem wobec ludu, że nastał czas ostateczny i że są oni głosicie-
lami Królestwa.  

 Pan Jezus wiedział, że wielu Jego uczniów spotka ten sam los, który 
niebawem miał spotkać Jego. Wezwanie więc do niesienia krzyża, zna-
czyć może, że uczniowie nie powinni zawahać się stanąć na drodze, na 
końcu której będzie śmierć krzyżowa, lub jej podobna. „Nie może być 
uczeń nad mistrza”, powiedział Pan Jezus, nie mogą się więc uczniowie 
Jezusa łudzić, że będą lepiej traktowani, aniżeli ich Mistrz i Nauczy-
ciel.   

 Ale nie można też wykluczyć przenośnego znaczenia słów: „wziąć 
krzyż na siebie”. Cierpienie nierozerwalnie związane jest z życiem 
człowieka. Krzyż w czasach rzymskich był znakiem niewymownego 
cierpienia. Uczniowie Jezusa nie powinni się więc buntować przeciwko 
jakiemukolwiek cierpieniu, ale bez szemrania wziąć je na siebie. Za 
takim pojmowaniem słów: „wziąć krzyż na siebie” przemawiają słowa 
z 1. Listu św. Piotra: „Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy 
trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wy-
próbowana 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). 

 Wziąć swój krzyż na siebie, może też znaczyć, wziąć na siebie cier-
pienie bliźniego, Jezus bowiem powiedział w przypowieści o sądzie: 
„Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni 
Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założe-
nia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a da-
liście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, 
a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem 
w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu spra-
wiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakar-
miliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię 
przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kie-
dy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do cie-
bie? A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, co-
kolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie 
uczyniliście” (Mt 25,34-45). 

 

* * * 

Wiara jest naśladowaniem Jezusa Chrystusa, a naśladowanie jest 
kroczeniem za Jezusem, naszym Panem i Zbawicielem, wstępowaniem 
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w Jego ślady, radowaniem się razem z Nim, kiedy ewangelia o Króle-
stwie Bożym i zbawieniu jest głoszona i przyjmowana przez świat, tak 
bardzo obecnie obojętny na ludzkie krzywdy, gotowy poddać się w nie-
wolę pieniądza i sławy, a także obcych religii, nie mających do zaofe-
rowania nic wielkiego, jak tylko niewolę jakimś złudzeniom, zasadom, 
normom, z których nic nie wynika – ani radosnego, ani zbawiennego.  

 Naśladować Jezusa znaczy wsłuchiwać się w Jego słowa i pozwolić 
się Jemu prowadzić przez życie, naśladując Go w ufności Bogu, w czy-
nieniu dobra, okazywaniu miłości i niesieniu pomocy bliźnim, w dźwi-
ganiu krzyża i w poszukiwaniu pokrzepienia w cierpieniu Jezusa.  

 Wsłuchiwać się w słowa Chrystusa, znaczy naśladować Chrystusa. 
„Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępo-
wali w jego ślady” (1 P 2,21). Słyszeć i znać słowa ewangelii, znaczy 
naśladować Chrystusa we wszystkim, co ma służyć sprawiedliwości, 
prawdzie i zbawieniu. A naśladować znaczy widzieć w Chrystusie każ-
dego dnia niedościgniony wzór życia i mieć ten wzór zawsze przed 
swoimi oczyma, starać się być odbiciem tego wzoru i wcielać ideały 
ewangelii Chrystusowej w życie. To nie jest łatwe. Ale czy Jezus obie-
cywał nam coś, co człowiek może zdobyć w życiu bez wysiłku? Pamię-
tajmy na słowa Wielkiego Apostoła Narodów, św. Pawła: „Wszystko 
mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (Flp 4,13). 

 Naśladować Jezusa znaczy upodobnić się do Niego i z pomocą Du-
cha Świętego przeobrazić się na kształt Jego obrazu. 

 Jeśli uczeń ma być naśladowcą swojego Mistrza, Jezusa, musi być 
dzieckiem Królestwa Bożego, a to oznacza, że we wszystkim winien się 
kierować miłością, wyzbyć się swoich racji, szukać pojednania, zapo-
mnieć o zemście, unikać jakichkolwiek sytuacji, które mogą prowadzić 
do konfliktów. Zasada miłości posiada bezwzględny priorytet. 

 Apostoł Paweł wzywał do naśladowania Boga. Ale wezwanie do na-
śladowania Boga, Apostoł Paweł konkretyzuje, napominając nas: „Chodź-
cie w miłości”. Jest tylko jeden przymiot Boży, który możemy mieć 
przed oczyma i naśladować Boga, a jest nim właśnie miłość. Wszech-
mogący Bóg uzdolnił nas do tego, abyśmy chodzili w miłości, napełnia-
jąc serca miłością, oczywiście nie tą, która jest z ziemi i lgnie ku ziemi, 
lecz miłością Bożą, Chrystusową, miłością, która jest przede wszystkim 
dawaniem z siebie wszystkiego Bogu i bliźniemu. W słowie Bożym 
czytamy, że miłość Boża jest rozlana w sercach naszych (Rz 5,5), a to 
właśnie oznacza, że wszystko, co dobre i szlachetne nie jest z nas, lecz 
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z Boga, który jest miłością. Dzieci Boże dążą więc do tego, aby przez 
miłość upodobnić się do Ojca.  

 Autor 1. Listu św. Jana pisze, że Bóg jest miłością (1 J 4,8.16). Na-
śladowanie Boga poprzez miłość Boga i bliźniego, jest upodobnianiem 
się do obrazu Boga, przekształcaniem się na wzór i podobieństwo Bo-
że. Dlatego ks. dr Marcina Luter objaśnienie każdego przykazania 
w „Małym katechizmie” rozpoczyna od słów: „Powinniśmy Boga bać 
się i miłować Go”. 

 

„Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, 
i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was, i siebie 

samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonno-
ści”. (Ef 5,1.2) 
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9. Czego Jezus uczył o sprawiedliwości 
9.1. Pojęcie sprawiedliwości w Starym Testamencie 

Niełatwo wyjaśnić znaczenie występujących w Starym Testamencie 
terminów: ‘sprawiedliwość’ oraz ‘sprawiedliwy’. Analiza filozoficzno-
semantyczna okazuje się w wypadku rozumienia sprawiedliwości na 
kartach ksiąg Starego Testamentu bezużyteczna. Pojmowanie starote-
stamentowej sprawiedliwości, jako stanu odpowiadającego jakiejś nor-
mie, chociażby nawet normą tą był sam Bóg, wielokrotnie nazwany 
sprawiedliwym, nie oddaje istoty biblijnego pojmowania sprawiedli-
wości. Pierwotne pojmowanie sprawiedliwości dalekie jest od jej sta-
tycznych definicji, które w oparciu o filozofię grecką oraz prawo rzym-
skie obecnie funkcjonują.  

 Sprawiedliwość według Starego Testamentu wyraża się przede wszyst-
kim w działaniu. Jeśli Stary Testament rozumie sprawiedliwość jako 
wierność prawu Bożemu, to w tym sensie, że przez wierność prawu 
wykonuje się czyny sprawiedliwości, mające na celu dobro rodziny, 
narodu, jakiejkolwiek społeczności. Prawo bowiem zostało nadane, 
aby regulowało stosunki międzyludzkie i służy ono temu, co księgi 
Starego Przymierza rozumieją właśnie przez sprawiedliwość. Sprawie-
dliwy może być nawet taki czyn, który służy dobru rodu, chociaż jest 
niezgodny z przyjętą ogólną normą postępowania (por. 1 Mż 38,1-30).  

 Przede wszystkim w Starym Testamencie sprawiedliwość jest przy-
miotem Boga. Wielokrotnie księgi Starego Przymierza mówią, że Bóg 
jest sprawiedliwy i sprawiedliwie obchodzi się ze swoim ludem i że 
wszystkie Jego dzieła są sprawiedliwe. 

 W jednym w niewątpliwie najstarszych tekstów starotestamento-
wych, w tzw. pieśni Debory (Sdz 5,1-31), mowa jest o sprawiedliwych 
czynach Pana. Prorok Micheasz, działający w Izraelu na przełomie VII 
i VI wieku przed Chr., nakazuje ludowi przypomnieć sobie i poznać 
dawne sprawiedliwe dzieła Boga Jahwe (Mi 6,5). A więc Boże działanie 
jest sprawiedliwe. Pojmowane jest ono zawsze jako zbawcze działanie. 
Deutero-Izajasz, prorok niewoli babilońskiej, stawia obok siebie spra-
wiedliwość i wybawienie. Prorok wzywając do zaniechania bałwo-
chwalstwa, przekazuje ludowi słowa Boga: „Zapowiedzcie i przedstaw-
cie sprawę, niech także wspólnie się naradzą! Kto od dawien dawna to 
przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie Ja, Pan, po-



9. O sprawiedliwości 

 89 

za którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego boga sprawie-
dliwego i wybawiciela” (Iz 45,21). Sprawiedliwość Boga przejawia się 
w Jego zbawczym działaniu. Jeśli Stary Testament doświadczenie 
i karę, jaką zsyłał Bóg na swój lud wybrany, nazywa sprawiedliwością, 
to nie ze względu na to, że Bóg odpłacił swojemu ludowi za niewier-
ność, bo wtenczas sprawiedliwość byłaby tu rozumiana w sensie póź-
niejszego rozumienia prawa i sprawiedliwości, ale dlatego, że kara poj-
mowana jest jako działanie Boga, które ostatecznie ma na celu zbawie-
nie ludu (por. np. Iz 54,7.8).  

 Sprawiedliwość Boża wobec Izraela wyrażała się w okazywaniu 
Izraelowi łaski i wierności przymierzu, na którą lud wybrany powinien 
był odpowiedzieć również wiernością swojemu Bogu. Wierność ta wy-
rażała się w wypełnianiu woli Bożej. Izraelita nie mógł stanąć przed 
obliczem Pana w świątyni, jeśli nie był prawego serca. Psalmista po-
wiada: „Panie! Kto przebywać będzie w namiocie twoim? Kto zamiesz-
ka na twej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co pra-
we, i mówi prawdę w sercu swoim” (Ps 15,1.2). Wierzono i wyznawano, 
że „kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku 
próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od 
Pana i sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego” (Ps 24,4.5).  

 Sprawiedliwość, szczególnie w młodszych warstwach Starego Te-
stamentu, wiąże się z prawem i przestrzeganiem przykazań Bożych. 
W tych warstwach jednak mowa jest głównie o ludzkiej sprawiedliwo-
ści, której wzorem zawsze powinna być sprawiedliwość Boża. Bóg od-
daje każdemu, co się jemu należy, to jednak nie jest to działanie ze 
względu na prawo, które powinno być przestrzegane, bo wtedy Bóg 
stałby się strażnikiem prawa, a sprawiedliwość Boża polegałaby jedy-
nie na wymierzaniu kary lub na nagradzaniu. Bóg nie jest w służbie 
prawa, które sam nadał. Prawo ma służyć ludziom, aby byli sprawie-
dliwi, jak ich Bóg jest sprawiedliwy.  

 W okresie hellenistycznym (od III wieku przed Chr.) pojęcie spra-
wiedliwości poczęło nabierać specyficznego znaczenia. Oczywiście, 
przez sprawiedliwe postępowanie rozumiano działanie zgodne z wolą 
Bożą, ale z powodu przesunięcia w judaizmie akcentu z przestrzegania 
woli Bożej objawionej w prawie, na przestrzeganie przepisów ustnej 
tory, słowo ‘sprawiedliwość’ stało się synonimem prawej drogi, poboż-
ności. Tak pojmowano sprawiedliwość już w Księdze Tobiasza i Księ-
dze Jezusa Syracha (Tb 1,3.18; 4,7.10.16; 14,10; Syr 7,10; 29,12). Dlate-
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go sprawiedliwość często w przeszłości oddawano przez termin ‘po-
bożność’.  

 Sprawiedliwość, jak wynika to z powyższego, jest pojęciem religij-
nym i takim pojęciem jest także na kartach Nowego Testamentu.  

9.2. Nauka Jezusa o sprawiedliwości  
9.2.1. Sprawiedliwość uczniów na tle sprawiedliwości faryze-
uszy 

Pytanie: Jaka powinna być sprawiedliwość uczniów Jezusa, wyrasta 
ze słów znajdujących się w kazaniu na górze: „Jeśli sprawiedliwość 
wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i fary-
zeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Mt 5,20). W słowach 
tych zawarty jest program całego kazania na górze.  

 Kluczem do zrozumienia kazania na górze są właśnie słowa: „Jeśli 
sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych 
w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios”, central-
nym zaś słowem tego zdania jest termin sprawiedliwość. W Nowym 
Testamencie z pojęciem sprawiedliwości spotykamy się głównie w Ewan-
gelii Mateusza oraz w listach apostoła Pawła. W pierwszej ewangelii 
synoptycznej termin sprawiedliwość występuje siedem razy, a miano-
wicie w 3,15; 5,6.10.20; 6,1.33 oraz 21,32. Porównując Ewangelię św. 
Mateusza z pozostałymi ewangeliami synoptycznymi, można zauwa-
żyć, że sprawiedliwość jest ulubionym tematem pierwszego ewangeli-
sty. Można wysnuć z tego wniosek, że skoro prawie nie używają go 
pozostali ewangeliści, przeto wypowiedzi z Ewangelii św. Mateusza, 
w których występuje termin ‘sprawiedliwość’, głównie znajdujące się 
w kazaniu na górze, wyszły spod pióra pierwszego ewangelisty i nie są 
autentycznymi słowami Jezusa. Jednakże należy się wstrzymać ze sfor-
mułowaniem ostatecznego wniosku przed dokładną analizą słów: „Je-
śli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczo-
nych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios”.  

 Jaka treść zawarta jest w terminie ‘sprawiedliwość’ na kartach 
pierwszej ewangelii synoptycznej, głównie w kazaniu na górze? Odpo-
wiedź na to pytanie pozwoli nam lepiej zrozumieć sens słów Jezusa 
z Mt 5,20.  

 Kolejną wypowiedzią Jezusa, w której występuje termin sprawie-
dliwość, są słowa: „Wystrzegajcie się okazywania sprawiedliwości 
przed ludźmi, na pokaz. Nie będziecie bowiem mieli zapłaty u Ojca 
waszego w niebie” (Mt 6,1 [przekł. wł.]). Sprawiedliwość jest tu rozu-
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miana jako pobożność, a więc podobnie jak w Księdze Tobiasza i Księ-
dze Jezusa Syracha. Chodzi tu o uczynkową sprawiedliwość, sprawie-
dliwość, która polega na dawaniu jałmużny, praktykowaniu modlitwy, 
poście itp. Te tradycyjne uczynki sprawiedliwości należy wykonywać – 
powiada Jezus – ale nie na pokaz, jawnie, na oczach ludzi, jak to czynili 
faryzeusze, lecz skrycie. „Gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak 
to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach” (Mt 6,2); „a gdy się 
modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc 
w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom” (Mt 6,5); 
„A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twa-
rze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą” (Mt 6,16).  

  W 6. rozdziale Ewangelii św. Mateusza, słowa, w których Pan Jezus 
przestrzegał przed nadmierną troską o rzeczy doczesne, a więc troską 
o pokarm i odzienie, zakończone zostały napomnieniem: „Szukajcie 
najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne 
będzie wam dodane” (Mt 6,33). W Mt 5,20 oraz 6,1 jest mowa o spra-
wiedliwości uczniów. W Mt 6,33 słowo sprawiedliwość występuje wraz 
z zaimkiem „jego”. Mowa jest tu więc nie o sprawiedliwości określonej 
grupy ludzi, ale o sprawiedliwości Boga, gdyż sprawiedliwość Króle-
stwa Niebios jest sprawiedliwością Boga. Według Starego Testamentu 
dzieci przymierza winny naśladować sprawiedliwość Jahwe, a więc 
czynić zadość wymaganiom, wynikającym ze związku między ludem 
a Bogiem. W wypadku zaś, o którym mówi Jezus w słowach „Szukajcie 
najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne 
będzie wam dodane”, chodzi o zaufanie opatrzności Bożej, która nie 
czyni różnicy między sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi. Ale przyj-
ście Królestwa Niebios nakłada zobowiązania, które należy wypełniać 
w radości i wolności, gdyż panowanie Boga jest sprawiedliwością, ła-
ską i miłością. Sprawiedliwość rozpatrywana od strony Królestwa Bo-
żego jest właśnie łaską, ale od strony człowieka, do którego przyszło 
Królestwo, sprawiedliwość nie może znaczyć coś innego, aniżeli na 
innych miejscach pierwszej ewangelii synoptycznej. Należy szukać 
Królestwa Bożego i postępować pobożnie. Szukać Królestwa Bożego 
i jego sprawiedliwości znaczy wzorować się w swoim życiu na sprawie-
dliwości Boga. Myśl o naśladowaniu Boga jest tu zawarta, chociaż nie 
wyrażona bezpośrednio. Została ona wyrażona już wcześniej w kazaniu 
na górze, a mianowicie w słowach: „Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz 
niebieski doskonały jest” (Mt 5,48). 

 Nieodzowne jest wykonywanie uczynków sprawiedliwości, ale nie 
tylko tych, które zostały powyżej wymienione, a więc udzielanie jał-
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mużny, pielęgnowanie modlitwy i przestrzeganie postu, oczywiście 
w ukryciu, ale należy także: wyrzec się gniewu (Mt 5,22), pojednać się 
z bliźnim (Mt 5,23nn), nie oddawać złem za złe (Mt 5,38nn), zachować 
bezwzględnie czystość w zakresie przykazania „Nie cudzołóż” (Mt 5, 
27nn), miłować nieprzyjaciół (Mt 5,44), zawsze mówić prawdę wobec 
bliźniego (Mt 5, 33nn). Na tych uczynkach polega sprawiedliwość, 
której wzorem jest sprawiedliwość Boga.  

 W słowach z Mt 6,1 oraz 6,33 chodzi o sprawiedliwość pojmowaną 
zgodnie z judaistycznymi poglądami z czasów Jezusa, jako pobożność. 
A jaka jest treść słów Jezusa, skierowanych do uczniów: „Jeśli spra-
wiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych 
w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Mt 5, 
20)? W wypowiedzi tej obok siebie została postawiona sprawiedliwość 
faryzeuszy i uczniów, a właściwie sprawiedliwość uczniów przeciwsta-
wiona została sprawiedliwości faryzeuszy. 

 Sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy polegała na drobia-
zgowym przestrzeganiu przepisów ustnej tory, dotyczących głównie 
czystości rytualnej. Już prorocy Starego Testamentu krytykowali prze-
rost kultu w życiu religijnym Izraela. Domagali się życia etycznego, 
zgodnego z wolą Bożą. Prorok okresu niewoli babilońskiej wołał: 
„Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, 
jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa 
swojego Boga, domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną 
zbliżenia się do Boga, powiadając: Dlaczego pościmy, a Ty tego nie 
widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? 
Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszyst-
kich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, 
i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został 
wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, w którym mam 
upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się 
zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? 
Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest 
post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, 
że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych 
i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych 
bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodzie-
jesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz” (Iz 58,2-7). Od 
czasów niewoli babilońskiej, w życiu narodu wybranego niewiele się 
zmieniło pod względem pobożności. Pobożność nadal była powierz-
chowna, na pokaz, nie towarzyszyła jej głęboka przemiana w życiu i nie 
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polegała na nowym, pełnym miłości stosunku do bliźniego. Taka po-
bożność była krytykowana przez Jezusa. Jezus domagał się większej 
pobożności.  

 Byłoby jednak niesprawiedliwe posądzać faryzeuszy i uczonych 
w Piśmie, że ich pobożność była tak bardzo legalistyczna, że nie zwra-
cali oni w ogóle uwagi na wewnętrzną pobożność, serdeczne uczucie, 
jakie winni żywić do swojego Boga. Według wielu nauczycieli prawa, 
zewnętrznej pobożności powinna odpowiadać pobożność wewnętrzna. 
Ale chociaż już w III wieku przed Chr. Antigonos z Socho, jeden z naj-
starszych nauczycieli prawa nauczał: „Nie postępujcie jak słudzy, któ-
rzy służą panu z myślą o otrzymaniu nagrody, lecz bądźcie podobni do 
tych sług, którzy służą panu, nie myśląc o otrzymaniu nagrody, a wtedy 
bojaźń nieba spocznie na was”, to jednak w późniejszym czasie starano 
się przez skrupulatne przestrzeganie przepisów prawa zasłużyć sobie 
na sprawiedliwość Bożą, sprawiedliwość nagradzającą.  

9.2.2. Nowa sprawiedliwość polegająca na miłości bliźniego 

 Sprawiedliwość, o której mowa w kazaniu na górze – to już nie tyl-
ko sprawiedliwość w tradycyjnym, judaistycznym znaczeniu. Od tego 
rozumienia Jezus wychodzi, ale Jego myśl podąża ku pogłębieniu poj-
mowania sprawiedliwości. Jezusowi chodzi o większą, obfitszą spra-
wiedliwość. Nie opiera się ona na literze prawa, ale nie łamiąc prawa, 
poszukuje i wypełnia jego ducha. 

Zastanawiające jest, dlaczego Jezus w kazaniu na górze odniósł się 
wyraźnie jedynie do dwóch przykazań dekalogu, a nie do wszystkich, 
także ważnych i regulujących współżycie. Zajął się też jedynie niektó-
rymi przepisami prawa Pańskiego. W świetle całego kazania na górze, 
najbardziej prawdopodobna jest odpowiedź, że Jezusowi chodziło je-
dynie o pobudzenie refleksji nad prawem i wyrobienie w uczniach 
swoich nawyku zastanawiania się nad każdym czynem, zanim zostanie 
podjęty. Uczniowie sami powinni poszukiwać sprawiedliwości dosko-
nalszej od legalistycznej pobożności faryzeuszy. Etyka kazania na gó-
rze nie jest więc związana z prawem w zrozumieniu tradycyjnym, ale 
jest etyką wolności, zawsze mającą na uwadze nie relację: ja – prawo, 
lecz głównie relację: ja – ty. Jezus nakazuje mieć zawsze przed oczyma 
dobro bliźniego, nawet jeśli ten bliźni jest zdecydowanym wrogiem. 
Jest to możliwe nie tylko i wyłącznie dzięki konfrontowaniu decyzji 
i czynów z prawem, ale nieustannemu pytaniu o sprawiedliwość Króle-
stwa Bożego. Etyka uczniów – to nie sprawiedliwość oparta na prawie 
Pańskim, ale na panowaniu Boga, którego granice nie wytycza żadne 
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prawo, przede wszystkim tora ustna. Wskazują na to wyraźnie słowa 
z Ewangelii św. Łukasza, pokrewne słowom znajdującym się w Mt 5,17, 
uważanym za bardziej autentyczny i odzwierciedlający ducha nauki 
Jezusa, co nie znaczy, że słowa zapisane przez pierwszego ewangelistę 
synoptycznego – jak już zostało wcześniej powiedziane – nie przekazu-
ją nam stosunku Jezusa do prawa. Jezus – według trzeciego ewangeli-
sty – w polemice z faryzeuszami, którzy uważali siebie za sprawiedli-
wych, powiedział: „Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu 
jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdzie-
ra” (Łk 16,16). A więc prawo doszło do kresu i obowiązuje ewangelia 
o panowaniu Boga. Nie oznacza to, że prawo przestanie w ogóle obo-
wiązywać. Na Zakon i Proroków, a więc na Pismo, należy spojrzeć 
z nowej perspektywy. Do Królestwa wchodzą nie ci, którzy sprawiedli-
wość swoją opierają na prawie i sądzą, że zamyka się ona w przestrze-
ganiu drobiazgowych przepisów ustnej tory, dotyczącej głównie czy-
stości rytualnej, ale ci, którzy dostrzegają swoją słabość (por. Łk 18, 
13), żałują za swoje grzechy, nawracają się i wierzą ewangelii, a więc 
całkowicie podporządkowują się woli Boga, który jest Ojcem uczniów 
i do którego uczniowie mogą wołać: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”. 
Królestwo Boże wyznacza prawu inne, aniżeli dotychczas miejsce. Na 
pewno nie centralne. To miejsce zajął Ten, który miał prawo powie-
dzieć: „Słyszeliście, iż powiedziano przodkom…, a ja wam powiadam”, 
w którym przybliżyło się panowanie Najwyższego i który głosił ewan-
gelię o zbawieniu.  

 Jezus, analizując różne sytuacje, w których człowiek może się zna-
leźć w życiu i wskazując na właściwe decyzje i konkretne postępowa-
nie, chociaż wychodzi od prawa, przy nim nie pozostaje ani też do nie-
go nie sprowadza ludzkich postaw, lecz wymaga zdecydowanego pod-
porządkowania się panowaniu Boga, nieustannego szukania sprawie-
dliwości Królestwa Bożego, dla której odniesieniem jest Bóg i tylko 
Bóg, Ojciec człowieka, który najlepiej wie, czego mu potrzeba w życiu 
(por. Mt 6,32). Nie oznacza to także, że człowiek uwolniony od litery 
prawa, pozostawiony jest sobie i nie została mu dana żadna pomoc 
w podejmowaniu etycznych decyzji. Jednakże etyka i związana z nią 
sprawiedliwość – której domaga się Jezus – nie może się dłużej opierać 
wyłącznie na literze prawa, bo litera prawa czyni człowieka jej niewol-
nikiem, tak że stale zwrócony jest on do siebie i nieustannie zmuszony 
jest pytać o swoją pobożność, zabiegać o nią, a nawet się z nią obnosić, 
aby nie został posądzony o jej brak. Jeśli uczniowie mają być naśla-
dowcami swojego Mistrza, Jezusa, muszą być dziećmi i obywatelami  



9. O sprawiedliwości 

 95 

Królestwa Bożego, a to oznacza, że we wszystkim winni się kierować 
miłością, wyzbyć się swoich racji, szukać pojednania, zapomnieć 
o zemście, unikać jakichkolwiek sytuacji, które mogą prowadzić do 
konfliktów. Zasada miłości posiada bezwzględny priorytet. Jezus nie 
mówi o tym wyłącznie w słowach: „Pierwsze przykazanie jest to: Słu-
chaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował 
Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej 
myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to: Będziesz miłował 
bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego 
ponad te, nie masz” (Mk 12, 29–31), ale daje konkretne przykłady, 
które w wymowny sposób uczą, że miłością, a nie literą prawa winni 
się kierować uczniowie w swoim życiu. Jezus powiada, że nie wystarczy 
nie podnosić ręki na bliźniego, aby zachować przykazanie: „Nie zabi-
jaj!”, lecz także nie należy się gniewać na bliźniego, a więc nie wolno 
czynić niczego, co utrudnia panowanie miłości w stosunkach między-
ludzkich (Mt 5, 21.22).  

 Żaden przepis prawny, chociażby był przez wszystkich uznawany za 
strażnika największej świętości, nie może stać na przeszkodzie w oka-
zaniu bliźniemu miłości, która nie może ograniczać się do deklaracji, 
ale konkretyzować się w niesieniu pomocy potrzebującym. Pomoc 
bliźniemu jest obowiązkiem. Wynika z przykazania miłości. Żaden 
czyn, który jest wyrazem miłości do bliźniego, nawet zdecydowanego 
wroga, nie może być uważany za zasługę, którą można się obnosić 
przed ludźmi, jak czynili to faryzeusze, ale obowiązek ucznia, który 
wezwany został do Królestwa Bożego. Jezus napominał uczniów swo-
ich: „Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: 
Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczy-
niliśmy” (Łk 17,10). W Królestwie Bożym miłość Boga i bliźniego po-
zwala zachować właściwą orientację w postępowaniu. Miłość uwalnia 
od litery prawa. Miłość czyni doskonałym w pobożności. 

 Na czym więc polega sprawiedliwość uczniów, która winna być 
obfitsza, aniżeli pobożność faryzeuszy? Polega ona na podporządko-
waniu się panowaniu wszechmocnego Boga, uwolnieniu się od litery 
prawa, na przestrzeganiu przykazania miłości, odwróceniu się od wła-
snej sprawiedliwości opartej na postępowaniu według litery prawa, 
a zwróceniu się ku przebaczającemu Bogu, miłującemu Ojcu oraz ku 
bliźniemu, nad którym czuwa opatrzność niezależnie od jego stosunku 
do Stwórcy (por. Mt 5,45; 6,26-30).  
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 Nie można jednak zapomnieć, że Jezus mówi o obfitszej sprawie-
dliwości. Właściwie nie chodzi o jakość, chociaż także o nią, wynika to 
z kontekstu, ale o ilość, wielkość. Spotykamy się więc w Mt 5,20 z trud-
nością natury egzegetycznej, której jednak nie wolno przemilczeć. Czy 
chodzi o to, aby uczniowie Jezusa wykonywali jeszcze więcej uczynków 
sprawiedliwości aniżeli faryzeusze? Faryzeusze byli skrupulantami 
i trudno im było pod tym względem dorównać. A jednak Jezus doma-
gał się, aby sprawiedliwość uczniów była obfitsza, aniżeli faryzeuszy 
i uczonych w Piśmie. Obfitsza sprawiedliwość nie znaczy, że nie musi 
być ona pogłębiona, jakościowo lepsza. Z kazania na górze wynika, że 
właśnie taka powinna być sprawiedliwość uczniów. W oczach Jezusa 
pobożność faryzejska nie miała większej wartości. Jeśli na zakończenie 
przypowieści o dwóch modlicielach w świątyni Jezus powiedział: „Po-
wiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten 
zaś nie; bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poni-
ża, będzie wywyższony” (Łk 18,14), to oczywiste się staje, że nawet 
bardzo dużo uczynków pobożności nie jest w stanie zrównoważyć po-
znania słabości i grzeszności skruszonego celnika. Jałmużna dawana 
na oczach ludzi, modlitwa zmawiana na rogu ulicy, nic nie znaczą 
w porównaniu z niesieniem pomocy w skrytości i modlitwą w komorze 
(por. Mt 6,6), w ogóle nie mogą być uważane za uczynki sprawiedliwo-
ści. Czy modlitwa faryzeusza w ogóle była modlitwą, skoro właściwie 
o nic nie prosił, ale wyliczał swoje zasługi? 

 Jeśli uczniowie Jezusa będą czynić wszystko to, co nakazuje prawo 
i czego domagał się od nich ich Nauczyciel, jeśli dając jałmużnę, lewica 
nie będzie wiedziała tego, co czyni prawica (Mt 6,3), jeśli nieprzyjaciele 
będą także bliźnimi, wtedy sprawiedliwość uczniów będzie niewątpli-
wie obfitsza, aniżeli pobożność faryzeuszy. Wtedy pod względem jako-
ści i ilości uczynki pobożności uczniów przewyższą nie liczące się 
w oczach Bożych uczynki pobożności faryzejskiej. 

* * * 

Dietrich Bonhoeffer nazywa sprawiedliwość, o której mówił Jezus, 
sprawiedliwością krzyża, a więc pobożnością, która polega na zaparciu 
się samego siebie, na walce z namiętnościami, egoizmem oraz na oka-
zaniu serca bliźniemu.  

 Na kartach Nowego Testamentu bardzo ważną jest refleksja apo-
stoła Pawła na temat sprawiedliwości. Przemyślenia apostoła Pawła na 
temat sprawiedliwości są głębokie i posiadają znaczenie nieprzemija-
jące. Według Wielkiego Apostoła sprawiedliwość uczniów, a więc wie-
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rzących jest sprawiedliwością Chrystusa, darowaną im z łaski. Nie jest 
ona oparta na uczynkowości, bowiem jeśli jest darem łaski i jest szatą 
Chrystusa, w którą wierzący są odziani, to ich sprawiedliwość jest nie-
zasłużona, ale jest kosztownym darem, na który powinni odpowie-
dzieć, naśladując Chrystusa i niosąc pomoc bliźnim, jak Chrystus niósł 
ją potrzebującym pomocy.  

 Pan Bóg usprawiedliwia. Człowiek, chociażby uważał, że godnie po-
stępuje, nie może uważać się za sprawiedliwego. Ostatecznie Pan 
usprawiedliwi swoje sługi, gdy przyjdzie i ujawni to, co dotychczas było 
ukryte.  

 Wiele miejsca na temat sprawiedliwości znajdujemy również w re-
fleksji teologicznej ks. Marcina Lutra. Wittenberski Reformator głosił 
biblijną zasadę, że człowiek zostaje usprawiedliwiony jedynie z łaski 
przez wiarę, dzięki krzyżowej ofierze Chrystusa.  

 Chrystus jest darem Bożym dla człowieka i wszystko, cokolwiek On 
przez swoją śmierć krzyżową wyjednał na Golgocie, winno być przyjęte 
przez grzesznika jako łaskawy dar i wyraz zmiłowania Bożego. Darem 
Bożym jest więc również usprawiedliwienie. Sprawiedliwość zostaje 
więc człowiekowi przypisana. Niesprawiedliwy człowiek zostaje z łaski 
uznany przez Boga za usprawiedliwionego i jest mu darowana spra-
wiedliwość Chrystusa. Marnotrawnym synom i córkom zostają od-
puszczone grzechy, przywrócone dziecięctwo Boże, a nagość ich okry-
wa sprawiedliwość Syna Bożego.  

 W procesie zbawienia człowieka, w akcie usprawiedliwienia, wiara 
spełnia funkcję instrumentalną. Lekarstwo nie może uleczyć człowie-
ka, jeśli go nie zażyje. Podobnie sprawiedliwość Chrystusa nie pomoże 
człowiekowi, jeśli nie uchwyci się on Jezusa i nie przylgnie do Jego 
sprawiedliwości. Usprawiedliwienie jest bezwarunkowo dla wszystkich 
wysłużone przez Chrystusa. Będzie ono dla grzesznika bezużyteczne, 
jeśli nie sięgnie po nie. Sięgnąć po dar usprawiedliwienia, znaczy uwie-
rzyć w zbawczą moc krzyża Chrystusowego i łaskawość Boga. Za po-
mocą wiary dokonuje się więc akceptacja i przyswojenie Bożego daru 
usprawiedliwienia. Wiara nie jest warunkiem zbawienia, lecz jest bez-
względnie konieczna do przyjęcia darowanego zbawienia z łaski.  

 Wiara, która nie rodzi dobrych uczynków, nie jest wiarą usprawie-
dliwiającą. Ojciec Reformacji bardzo często powoływał się na słowa 
Jezusa z Ewangelii św. Mateusza: „Po ich owocach poznacie ich. (...) 
Dobre drzewo wydaje dobre owoce” (6,16.17). Przez dobre owoce nale-
ży rozumieć dobre uczynki. Tam, gdzie się one ujawniają, musiało 
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dojść do przeobrażenia, zespolenia z Chrystusem przez wiarę. Dobre 
uczynki rozumieć więc należy jako owoce wiary, ale także jako znak jej 
obecności i prawdziwości. Dobre uczynki są również znakiem uspra-
wiedliwienia. Gdzie człowiek został przyobleczony w Chrystusa, rodzą 
się czyny miłości.  

 Tak pojmowane usprawiedliwienie grzesznika aktywizuje wiarę i pro-
wadzi do dziękczynienia za krzyż Chrystusa w modlitwie i okazywaniu 
miłości bliźniemu.  

 „Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem 
mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Ży-
da, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa 
objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy 

z wiary żyć będzie”. (Rz 1,16.17) 
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10. Czego Jezus uczył o modlitwie 
10.1. Modlitwa w Starym Testamencie i w judaizmie 

W Starym Testamencie pulsuje żywy duch modlitwy. Wielcy mężowie 
Starego Przymierza byli gorliwymi i wytrwałymi modlicielami. Abra-
ham, Mojżesz i prorocy czerpali moc dla swojej wiary z modlitewnej 
rozmowy z Bogiem. U proroka Jeremiasza modlitwa była autentycz-
nym dialogiem z Bogiem. 

 Na kartach Starego Testamentu modlitwa powiązana jest z kultem 
i ofiarą. Kult sprawowany w Izraelu był odpowiedzią na zbawcze dzia-
łanie Boga. W modlitwie wyrażano to wszystko, co przeżywała jed-
nostka i naród w spotkaniu z Bogiem. Pobożny Izraelita był świadomy 
swojej sytuacji przed świętym Bogiem, świadomy swojej niemocy i grze-
szności. Jedynie słuszną postawą przed Wszechmogącym była więc 
pokora i powierzenie się Bogu, który w przymierzu zawartym z potom-
kami Jakuba przyrzekł im przychylność, pomoc i łaskawe prowadze-
nie.  

 Pokora i zawierzenie najgłębiej wyrażały się w modlitwie. Pojmo-
wanie modlitwy, jak również bogactwa treści próśb, dziękczynień, bła-
gań, które spotykamy na kartach Starego Testamentu, związane jest 
z wiarą i pojmowaniem Boga, właśnie jako – brzmi to paradoksalnie – 
Boga niepojętego, Boga wiecznego, innego od wszystkiego, co doświad-
czalne zmysłami. Modlitwa zawsze świadczy o stanie wiary zarówno 
całej społeczności wierzących w konkretnym czasie, jak i o osobistym 
poznaniu i przeżywaniu Boga przez jednostkę. W zależności od pozna-
nia Boga, lud izraelski wyrażał w modlitwie swój stosunek do Boga 
i Jego zbawczego działania.  

 Księga Psalmów, modlitewnik i śpiewnik ludu izraelskiego, jest wy-
razem bogactwa życia modlitewnego potomków Abrahama. Tchnie 
głęboką religijnością i jest wyrazem tęsknoty za spotkaniem w świątyni 
z wszechmocnym Bogiem (Ps 84,3.9). Autorzy wielu psalmów składają 
świadectwo o swoim intensywnym życiu modlitewnym. Autor psalmu 
55 pisze, że woła i narzeka przed Panem Bogiem rano, w południe 
i wieczorem (Ps 55,18), zaś autor psalmu 119, wywodzący się z kręgów 
mędrców izraelskich, powiada, że wstaje nawet o północy, aby dzięko-
wać Bogu za Jego dobrodziejstwa (Ps 119,62).  
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 Wszystkie sprawy, zarówno ze sfery sacrum jak i profanum, są 
przedmiotem modlitw występujących na kartach Starego Testamentu. 
Wpływ na tę sytuację miało pojmowanie Boga i zbawienia. Bóg, jako 
Duch, przenika całe życie człowieka. Wszechmogący zna wszystkie 
ludzkie drogi i sprawy (por. Ps 139). Zbawienie zaś w Starym Testa-
mencie nie jest pojmowane jako stan pozaziemskiej egzystencji czło-
wieka, ale jako szczęśliwość, radość, pokój, dostatnie życie w kraju 
ojców, liczna i zdrowa rodzina, gromadka dzieci, które są błogosła-
wieństwem Jahwe.  

 Zarówno modlitwy jednostki, jak również całej wspólnoty izrael-
skiej, jako odpowiedzi na dobrodziejstwa Boże, zawierają dziękczynie-
nie i uwielbienie łaskawego i suwerennego Boga. Ale wiara starożytne-
go Izraela upoważniała każdego do wołania o pomoc, ratunek, wyba-
wienie, pociechę itp. w różnego rodzaju niedogodnościach życiowych. 
Nierzadko spotykamy się także na kartach Starego Testamentu ze skar-
gami oraz apelami do Boga o interwencję z powodu zagrożenia ze 
strony nieprzyjaciół. Życie codzienne w Izraelu było splotem przeżyć 
i doświadczeń – których nigdy i nikomu nie szczędzi szarzyzna dnia 
powszedniego – z uniesieniami serca, westchnieniami i wołaniem do 
Boga, który jest bliski i ciągle na nowo kreuje zbawczą rzeczywistość. 
Ta wiara nierozerwalnie była w Izraelu związana z imieniem Boga – 
Jahwe, jako tym, który jest aktywnie obecny.  

  W czasach Pana Jezusa istniał obowiązek przynajmniej dwukrotne-
go podczas dnia, rano i wieczorem, zmawiania modlitwy, rozpoczyna-
jącej się od słów: „Słuchaj Izraelu”. Składała się ona z trzech fragmen-
tów Starego Testamentu: 5 Mż 6,4-9; 11,13-21; 4 Mż 15,37-41. Odma-
wiano także ustalone modlitwy przy okazji posiłku, głównie z okazji 
uroczystych świąt. Przedmiotem nauki żydowskich rabinów była nie 
tylko tora, lecz także modlitwa. Rabbi Eliezer – co prawda około 150 
roku po Chrystusie – nauczał: „Bóg powiedział do Izraela, a ja powta-
rzam to tobie: gdy chcesz się modlić, idź modlić się do synagogi 
w twym mieście; jeżeli nie możesz się modlić w synagodze, módl się na 
twoim polu; jeżeli nie możesz modlić się w polu, módl się w domu; 
jeżeli nie możesz modlić się w domu, módl się w łóżku, a jeśli nie mo-
żesz modlić się w swoim łóżku, to zastanawiaj się w swoim sercu”. 

10.2. Nauka Jezusa o modlitwie  
10.2.1. Jezus mężem modlitwy 

Jezus uczęszczał do świątyni w Jerozolimie i brał udział w żydowskich 
świętach. W sabat wraz z innymi uczestniczył w synagogalnych nabo-
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żeństwach. Z trzeciej ewangelii synoptycznej wynika, że Jezus w swojej 
rodzinnej miejscowości pełnił czasem funkcję lektora (Łk 4,16). Słowa: 
„wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, 
aby czytać” mogą wręcz znaczyć, że Jezus dotychczas był bardzo często 
lektorem i funkcję tę spełniał za ogólną aprobatą. Pośrednio z Łuka-
szowej relacji wynika (Łk 4,16-60; por. Mt 13,53-58; Mk 6,1-6), że 
pamiętano o tym głównie dlatego, że po odczytaniu słów z Księgi Izaja-
sza (Iz 61,1.2), Jezus powiedział: „Dziś wypełniło się to Pismo w uszach 
waszych” (Łk 4,21). Nie ulega wątpliwości, że pamiętano głównie 
o takich wydarzeniach i zachowaniach Jezusa, które wyróżniały Go i za-
wierały w sobie coś oryginalnego, szokującego świadków.  

 Nigdzie nie czytamy, że Jezus modlił się w synagodze, co nie ozna-
cza, że nigdy nie zmówił żadnej modlitwy przepisanej przez torę. Za-
pewne modlitwy zmawiane przez Jezusa w synagodze niczym się nie 
różniły od modlitw zanoszonych do Boga przez innych. Nie było więc 
w tym nic niezwykłego. Jezus zmawiał przepisane modlitwy. Ewangeli-
ści świadczą, że podczas wieczerzy paschalnej zaśpiewał przepisany 
hymn (Mk 14,26 = Mt 26,30). Podają także wielokrotnie, że Jezus 
odmawiał modlitwę błogosławieństwa (np. Mt 4,19; 5,36; Mk 6,41; 8,7; 
10,16; 14,22.23; Łk 9,16; 22,19.20; 24,51; J 6,11).  

 Czytamy w ewangeliach, że Jezus modlił się często na osobności. 
Modlił się na górze lub w ogrodzie (Mk 1,35; 6,45; Łk 4,42; 5,16; 6,12). 
Każde miejsce odosobnione było odpowiednie (por. Łk 11,1). Z ewan-
gelicznych opisów męki i śmierci Jezusa wynika, że modlił się także na 
krzyżu. Jak każdy pobożny Żyd w godzinie swojej śmierci polecał się 
Bogu w słowach psalmu 22 (por. Mt 27,46; Mk 15,34).  

 Modlitwa Jezusa zawsze wiązała się z decydującymi wydarzeniami 
w dziejach realizacji Królestwa Bożego. Zanim wybrał swoich dwuna-
stu uczniów i wysłał ich na pierwszą podróż misyjną, modlił się przez 
całą noc (Łk 6,12). Po powrocie uczniów z pierwszej podróży misyjnej 
oraz po śmierci Jana Chrzciciela udał się na ustronne miejsce, zapew-
ne, aby się modlić (Mt 14,13; Łk 9,10). Po powrocie zaś siedemdziesię-
ciu dwóch uczniów z podróży misyjnej modlił się: „Wysławiam cię, 
Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roz-
tropnymi, a objawiłeś je prostaczkom; zaprawdę, Ojcze, bo tak się to-
bie upodobało. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt 
nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn, i ten, 
komu Syn zechce to objawić” (Łk 10,21.22 i par.). Wiele czasu Jezus 
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poświęcił modlitwie przed swoją śmiercią (Mt 26,36-46; Mk 14,32-42; 
Łk 22,39-46).  

 Uczniowie często byli świadkami modlitewnego boju Jezusa (Mk 9, 
18; 9,28). Zauważyli, że modlitwy Jezusa różniły się od modlitw, które 
znali i zgodnie ze zwyczajem wielokrotnie zmawiali. Zauważyli, że mo-
dlitewny kontakt ich Mistrza z Bogiem regeneruje Jego siły i napełnia 
Go niezwykłą mocą. Duch i treść modlitwy Jezusa wyraźnie różniły się 
od ducha i treści modlitw przepisanych do zmawiania przez Żydów. 
Niewątpliwie wielokrotnie powtarzało się w nich pełne ciepła i ufności 
słowo: Abba, Ojcze (Mk 14,36). I chociaż w czasach Jezusa wielu Ży-
dów modliło się słowami psalmów, w których żar i siła wiary jest nie-
zaprzeczalna, to jednak Jezusowe modlitwy musiały pod tym wzglę-
dem znacznie przewyższać ich modlitwy. Były niezwykłe, pociągające 
i trudno było się oprzeć ich urokowi i sile. Dlatego uczniowie przyszli 
do Jezusa i prosili Go, aby nauczył ich modlić się (Łk 11,1). Niewątpli-
wie w prośbie tej chodzi właśnie o pomoc we wzniesieniu się ponad 
przeciętność, codzienność i monotonię modlitewnego życia.  

10.2.2. Modlitwa – znak nowej wiary i pobożności 

 Zastanawiające jest, że Jezus na prośbę swoich uczniów: „Panie, 
naucz nas modlić się”, nie wygłosił żadnej mowy na temat znaczenia 
i charakteru modlitwy ani też – jakby się tego należało spodziewać – 
nie dał żadnych wskazówek uczniom, jak powinni wołać w modlitwie 
do Boga. Zamiast pouczenia, powiedział: „Ojcze nasz, któryś jest w nie-
bie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak 
w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam na każ-
dy dzień, i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy 
każdemu winowajcy swemu, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas 
zbaw ode złego” (Łk 11,2-4). 

 Jezus nie tylko podjął wielką tradycję pobożności modlitewnej Iz-
raela, ale także ją kontynuował, przede wszystkim nadał jej nowy wy-
miar. Życie modlitewne pielęgnowane przez Jezusa, stanowiło punkt 
zwrotny i zapoczątkowało nową jakościowo komunikację ucznia i na-
śladowcy Jezusa ze świętym Bogiem, który wysłuchuje modlitwy (Ps 65, 
3; 1 Krl 9,3) i jako Ojciec wie doskonale, czego potrzebują jego dzieci 
(Mt 7,11). Łatwo można się przekonać, że nauka Jezusa na temat mo-
dlitwy kreuje nową pobożność, opartą na serdecznym związku Jezu-
sowego ucznia z Ojcem niebieskim, na pewności wysłuchania przez 
Boga i na ufnym powierzeniu się Najwyższemu.  
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 Ojczenasz, czyli modlitwa Pańska została przekazana w tradycji 
ewangelicznej w dwóch wersjach, krótszej w Ewangelii św. Łukasza 
oraz dłuższej w pierwszej ewangelii synoptycznej. Trudno w kilku zda-
niach przedstawić historię badań nad modlitwą Pańską. Ze względu na 
panujące przez wiele wieków przekonanie o pierwszeństwie Ewangelii 
św. Mateusza przyjmowano, że pierwotna i oryginalna jest wersja 
dłuższa. Utrzymaniu tego poglądu sprzyjało mocne zakotwiczenie Ma-
teuszowej wersji modlitwy Pańskiej w liturgii Kościoła i w życiu modli-
tewnym jego wiernych. Dla naszych rozważań wystarczy, jeśli zwróci-
my uwagę jedynie na wybrane zagadnienia dotyczące Ojczenasza.  

 Przyjmuje się obecnie, że ewangelista Łukasz, dbający bardziej 
o chronologiczny układ zgromadzonego materiału, umieścił modlitwę 
Pańską we właściwym kontekście. Mateusz natomiast, bardziej dbają-
cy o układ tematyczny, połączył zebrane przez siebie wypowiedzi Jezu-
sa, dotyczące modlitwy, z Modlitwą Pańską, która w życiu religijnym 
starożytnego Kościoła od samego początku odgrywała ważną rolę 
i umieścił ją w kazaniu na górze, a więc w katechizmie religijnego i ety-
cznego życia uczniów Jezusa.  

 Przyjmuje się także, że wersja Łukaszowa, a więc krótsza, jest bliż-
sza oryginałowi modlitwy, którą Jezus dał uczniom na prośbę jednego 
z nich. Różnice pomiędzy Ojczenaszem Mateusza i Łukasza świadczą, 
że w apostolskim Kościele nie było ustalonego i jednolitego tekstu 
modlitwy Pańskiej. Z całą pewnością w Kościele Mateuszowym używa-
na była wersja dłuższa, zaś Kościoły poganochrześcijańskie używały 
wersji krótszej. Różnice pomiędzy dwoma wersjami Ojczenasza, świad-
czą także o funkcjonowaniu różnych przekładów modlitwy Pańskiej 
w apostolskim Kościele, wszak została ona dana uczniom w języku, 
jakim się posługiwali i rozmawiali ze swoim Nauczycielem, a więc w ję-
zyku aramejskim.  

 Modlitwa Pańska została też dana uczniom jako wzór modlitwy. 
Jezus zawarł w niej to, o co powinni się modlić uczniowie. Przede 
wszystkim uczniowie Jezusa mogą i powinni wołać do Boga jako do 
swojego Ojca. Słowa Jezusa „Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze…” są nie 
tylko przyzwoleniem na zwracanie się do Boga jako do Ojca, ale także 
dopuszczeniem uczniów do społeczności z Bogiem i przeżywaniem jej 
na wzór więzi, jaka była pomiędzy ich Nauczycielem a Bogiem. Syno-
stwo Boże uczniów jest jednak innego rodzaju, aniżeli Synostwo Boże 
Jezusa. Jezus mówił: mój Ojciec, wasz Ojciec, prawdopodobnie nigdy 
nasz Ojciec (por. J 20,17). Jeśli więź Jezusa z Bogiem pośrednio opisu-
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je Jezusowe Abba, wówczas to samo słowo w ustach uczniów prowadzi 
do refleksji nad istotą ich dziecięctwa Bożego.  

 Uczniowie otrzymali więc wzór modlitwy. Ale ta modlitwa miała też 
być dla nich znakiem rozpoznawczym. Wskazuje na to prośba ucz-
niów: „Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich” 
(Łk 11,1). Zarówno uczniowie Jana, jak też uczniowie Jezusa umieli się 
modlić i wraz z innymi Żydami zmawiali i recytowali przepisane mo-
dlitwy. Ale widocznie Jan nauczył uczniów zmawiania modlitwy, która 
ich wyróżniała. O to też chodziło uczniom Jezusa. Modlitwa miała więc 
być znakiem wyróżniającym. Jej treść i duch miał świadczyć o poboż-
ności uczniów. Modlitwa Pańska miała więc być i w rzeczywiście stała 
się znakiem nowej pobożności, której charakterystycznym rysem była 
ufność pokładana w Bogu jako Ojcu oraz wiary, będącej pewnością 
wysłuchania.  

 Mając na uwadze to, że w judaistycznej apokaliptyce relacja ojciec–

syn jest ilustracją przekazywania objawienia, dlatego modlitwa Jezusa 
i Jego westchnienie: Abba (Ojcze), nie tylko wyraża synowski stosunek 
Jezusa do Boga, ale jest świadectwem świadomości wołającego i pro-
szącego, iż przekazane zostało Mu objawienie, którego jest pośredni-
kiem i wcieleniem. Jezus otrzymane objawienie przekazał swoim ucz-
niom. Znakiem tego przekazania jest modlitwa, o którą prosili ucznio-
wie, ponieważ byli świadomi – jak już zostało powiedziane powyżej – 
że ich Nauczyciel modli się inaczej, aniżeli oni i wszyscy pozostali Ży-
dzi, nie wyłączając uczniów Jana, syna Zachariasza, przede wszystkim, 
że duch modlitwy Jezusa przerasta wszystkie dotychczas wypowiedziane 
modlitwy. Wszystko, co nowe, zawiera się i mieści w wokacji: Abba!  

 Modlitwa Pańska, znak danego w Jezusie objawienia, jest wyrazem 
pobożności i religijności typu profetycznego, wypływa bowiem z wiary 
i wyraża wiarę w suwerennego Boga, którego Królestwo przychodzi 
i wola Jego się dzieje niezależnie od aktywności i woli człowieka. 
Uczniowie modlący się „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź Króle-
stwo Twoje (…), bądź wola Twoja (…)”, nie usiłują wywierać wpływu 
na świętego Boga, lecz w posłuszeństwie wiary chcą przeżywać na co 
dzień świętość imienia Bożego, obecność realizującego się Królestwa 
Bożego i zbawcze działanie Najwyższego.  

 Uczniowie prosili Jezusa: „Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan 
nauczył uczniów swoich”. Słowa tej prośby znaczą: Panie, daj nam 
modlitwę, która będzie znakiem naszej wiary i rękojmią uczniostwa. 
Jezus wysłuchał uczniów i upoważnił ich do pójścia w Jego ślady, czyli 
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do mówienia i zwracania się do Boga w modlitwie, jako do ich niebie-
skiego Ojca. Możliwość nazywania przez uczniów Boga: Abba, jest 
rękojmią ich rangi i znakiem bycia uczniem Jezusa. Przez zezwolenie 
uczniom nazywania Boga Ojcem, Jezus pozwolił im także na uczestni-
czenie przez wiarę i posłuszeństwo w swojej własnej, jedynej w swoim 
rodzaju jedności z Bogiem. Ten przeto, kto może z ufnością i wiarą 
zawołać do Boga: „Ojcze!”, z dziecinną ufnością powtórzyć za Jezusem 
Abba, to do tego przychodzi Królestwo Niebios i w życiu tego spełni się 
zbawcza wola Boga. Wołanie do Boga: „Ojcze!” jest znakiem otrzyma-
nego i z wiarą przyjętego objawienia o Bogu, który jest Ojcem naśladu-
jących i pełniących wolę Jezusa.  

10.2.3. Jezusowe wezwanie do modlitwy 

 Ewangelista Łukasz umieścił po modlitwie Pańskiej przypowieść 
(Łk 11,5-8), która jest różnie nazywana przez komentatorów – o na-
trętnym przyjacielu, lub o nieuczynnym przyjacielu. Kilka rozdziałów 
dalej, trzeci ewangelista umieścił dwie przypowieści, tematycznie zwią-
zane z modlitwą. Pierwsza (Łk 18,1-8) nazywana jest o niesprawiedli-
wym sędzi i o ubogiej wdowie, lub o wytrwałej wdowie, druga zaś 
o dwóch modlicielach w świątyni, lub o faryzeuszu i celniku (Łk 18,9-
14).  

 Pierwszą część 11. rozdziału Ewangelii św. Łukasza można nazwać 
„katechizmem” modlitwy (Łk 11,1-13). Nic też nie stoi na przeszkodzie, 
aby takim tytułem została zaopatrzona pierwsza część 18. rozdziału 
trzeciej ewangelii synoptycznej. Związek przypowieści o nieuczynnym 
przyjacielu z modlitwą Pańską jest oczywisty, łączy je bowiem temat 
modlitwy, jednakże w dość luźny sposób. Przypowieść o nieuprzejmym 
przyjacielu i następujące po niej słowa, dotyczące wytrwałości w mo-
dlitwie – być może – nie zostały wypowiedziane przez Jezusa bezpo-
średnio po prośbie uczniów: „Panie, naucz nas modlić się” i przekaza-
niu uczniom modlitwy Pańskiej. Ewangelista Mateusz umieszcza mo-
dlitwę Pańską w zgoła innym kontekście, który jest jednak wynikiem 
pracy redakcyjnej. Przypowieść o nieuczynnym przyjacielu zaś nie 
nawiązuje do prośby uczniów i także pierwsze trzynaście wierszy 11. 
rozdziału trzeciej ewangelii synoptycznej są raczej literackim opraco-
waniem zebranego materiału pochodzącego z tradycji o Jezusie.  

 Przypowieść o nieuczynnym przyjacielu zakończona została napo-
mnieniem do wytrwałej modlitwy: „Proście, a będzie wam dane; szu-
kajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto 
prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą” 
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(Łk 11,9.10). Napomnienie do wytrwałej modlitwy i zapewnienie wy-
słuchania modlitwy, nie należały pierwotnie do przypowieści, która 
posiada wyraźnie dwuczłonową budowę i stanowi pewną zamkniętą 
całość. Wezwanie zaś do wytrwałej modlitwy prawdopodobnie pocho-
dzi z innego źródła (Q), wszak występuje ono z pewnymi zmianami 
również w pierwszej ewangelii synoptycznej (Mt 7,7-11).  

 Przypowieść o nieuprzejmym przyjacielu pierwotnie nie została 
opowiedziana, aby zachęcić do wytrwałej, natrętnej modlitwy. Rozpo-
czyna się ona od zdania pytającego: „Któż z was, mając przyjaciela, 
pójdzie do niego o północy i powie mu…” (Łk 11,5). Uwaga słuchaczy 
nakierowana więc została na człowieka, który już spał, a według wiedzy 
jego przyjaciela miał w swoim domu trzy potrzebne chleby do ugosz-
czenia niespodziewanego przychodnia. Przypowieść o nieuprzejmym 
przyjacielu zbudowana jest na zasadzie kontrastu. Nie jest ona alego-
rią, żadnej bowiem cechy nieuprzejmego przyjaciela nie można przypi-
sać Bogu. Nieuprzejmy przyjaciel nie tylko opryskliwie odniósł się do 
proszącego o chleby, ale w ogóle nie miał ochoty przyjść z pomocą 
swojemu przyjacielowi i nie bardzo chciał mu pomóc w wypełnieniu 
nakazu gościnności (5 Mż 14,23). Dopiero słowa występujące po na-
pomnieniu do wytrwałej modlitwy nawiązują do zasadniczego tematu 
przypowieści: „Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie 
go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da 
mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpio-
na? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzie-
ciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, 
którzy go proszą” (Łk 11,11-13). Jeśli nieuprzejmy i nieuczynny przyja-
ciel w końcu otworzył drzwi i dał proszącemu potrzebne mu chleby, to 
tym bardziej Bóg da tym, którzy Go proszą. 

 Wiele podobieństwa pod względem treści i kompozycji literackiej 
do przypowieści o nieuczynnym przyjacielu, zdradza bliźniacza przy-
powieść – także zanotowana przez ewangelistę Łukasza – o niespra-
wiedliwym sędzi (Łk 18,2-8). Z redakcyjnego wstępu: „Powiedział im 
też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać”, 
zdaje się wynikać, że przypowieść o niesprawiedliwym sędzi jest zachę-
tą do wytrwałej modlitwy. Jednak w tej przypowieści na plan pierwszy 
wysuwa się nie wdowa, lecz niesprawiedliwy sędzia, który nie bał się 
Boga i nie dbał o dobro ludzi. Jego postępowanie, aż do chwili gdy 
zdecydował się pomóc wdowie, która wielokrotnie prosiła go o zała-
twienie jej sprawy, jest zaprzeczeniem postawy Boga wobec człowieka, 
Boga, który wysłuchuje modlitwy swoich dzieci, szczególnie tych, które 
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są wzgardzone i poniewierane, a do nich według Starego Testamentu 
należały sieroty i wdowy. I w tym przypadku Jezus przy pomocy przy-
kładu negatywnego, pragnął zwrócić uwagę swoich słuchaczy na Boga, 
który jest nieprzekupny, sprawiedliwy (sędzia z przypowieści jest nie-
sprawiedliwy), zgodnie z obietnicą ujmujący się za wdowami i siero-
tami: „Nie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty. Gdybyś je uciskał, 
a one wołać będą do mnie, na pewno wysłucham ich wołania i wybuchnę 
gniewem, i pozabijam was mieczem i żony wasze zostaną wdowami, 
a dzieci wasze sierotami” (2 Mż 22,22-24). Zestawienie: niesprawiedliwy 
sędzia – biedna wdowa, potrzebująca pomocy, nie jest więc przypad-
kowe. Przy jego pomocy łatwiej było Jezusowi osiągnąć zamierzony 
cel, wskazać na dobrego Boga, który słyszy modlitwy i przychodzi 
z pomocą, oczywiście według suwerennej woli i w czasie według Boga 
właściwym.  

 Przypowieść o nieuczynnym przyjacielu rozpoczyna się pytaniem, 
przypowieść o niesprawiedliwym sędzi zaś kończy się pytaniem: 
„A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do 
niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie?” (Łk 18,7). Na 
tle tego pytania, bardziej wyrazista staje się intencja Jezusa i Jego na-
uka o Bogu, który jako sprawiedliwy Bóg, tym bardziej wysłucha woła-
jących do Niego w modlitwie, skoro w końcu sędzia, do którego można 
mieć wiele zastrzeżeń, wysłuchał prośby wdowy z obawy, aby nie utra-
cić godności.  

 W obu wyżej omówionych przypowieściach występuje tło i koloryt 
palestyński i brak w nich nawiązania do sytuacji po zmartwychwstaniu 
Jezusa. Kontekstem dla nich zdają się być Jezusowe napomnienia 
i budzenie ufności w sercach uczniów w obliczu zbliżającego się końca 
świata. Wskazują na to także dość luźno połączone z przypowieścią 
o niesprawiedliwym sędzi słowa: „Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie 
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,8b).  

 Należą one niewątpliwie do przypowieści Jezusa, poprzez które Pan 
Jezus chciał swoim słuchaczom przedstawić Boga, słuchającego modli-
cieli, Boga przychodzącego z pomocą. Myśl ta łączy się z wokacją mo-
dlitwy Pańskiej – „Ojcze nasz”. Uwydatnia ten związek połączenie przy-
powieści o nieuczynnym przyjacielu z wypowiedzią o ziemskich ojcach, 
którzy dobre rzeczy dają swoim dzieciom: „Gdzież jest taki ojciec po-
śród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo 
gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie 
prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, 



10. O modlitwie 

 108 

umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec nie-
bieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Łk 11,11-13).  

 W Ewangelii św. Łukasza w 18. rozdziale znajduje się obok przypo-
wieści o niesprawiedliwym sędzi, przypowieść o dwóch modlicielach 
w świątyni. Przypowieść o niesprawiedliwym sędzi – jak już to zazna-
czyliśmy wcześniej – jest bliższa pod względem treści i budowy przy-
powieści o nieuprzejmym przyjacielu z 11. rozdziału, aniżeli przypowieść 
o dwóch modlicielach. Ta ostatnia mogła być opowiedziana przez Je-
zusa przy innej okazji, nie tej, przy której Jezus opowiedział przypo-
wieść o niesprawiedliwym sędzi i wytrwałej wdowie. Jeśli celem przy-
powieści o nieuprzejmym przyjacielu oraz niesprawiedliwym sędzi 
było wskazanie na Boga, który wysłuchuje modlących się do Niego, to 
w przypowieści o dwóch modlicielach, znajdujemy głównie krytykę 
pobożności faryzejskiej. Połączenie z sobą przypowieści o niesprawie-
dliwym sędzi i dwóch modlicielach w świątyni jest raczej redakcyjnym 
zabiegiem ewangelisty Łukasza. Łączy je jednak nie cel, lecz motyw 
modlitwy. Modlitwa o dwóch modlicielach ma raczej związek z mo-
wami Jezusa, w których krytykował postawę faryzeuszy, ich chęć wy-
wyższania się i obnoszenia ze swoją pobożnością. Mowy te znane są 
wszystkim ewangelistom synoptycznym (Mt 23,1-36; Mk 12,38-40; Łk 11, 
37-54; 20,45-47).  

 Chociaż przypowieść o dwóch modlicielach, czyli o faryzeuszu i cel-
niku, zawiera krytykę faryzejskiej pobożności, to jednak zawarte są 
w niej pewne wskazówki, które dotyczą samej modlitwy, jej treści 
i motywacji. Jezus zakończył przypowieść o dwóch modlicielach sło-
wami: „Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie; 
bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, bę-
dzie wywyższony” (Łk 18,14). Dokonał tym samym kwalifikacji cyto-
wanych przez siebie modlitw. Modlitwa celnika została przyjęta życz-
liwie, okazała się skuteczna, modlitwa zaś faryzeusza nie odniosła po-
żądanego skutku. Zresztą, czy faryzeuszowi chodziło o uzyskanie uspra-
wiedliwienia? Uważał się za pobożnego. Pościł dwa razy w tygodniu, 
dawał jałmużnę i dziesięcinę ze wszystkiego, co posiadał.  

 Modlitwa nie może zawierać listy zasług przed Bogiem. O takich nie 
może być mowy. Jezus powiedział: „Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, 
co wam polecono, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co 
winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17,10). Modlący się nie może 
też osądzać swojego bliźniego. Dopuszcza się wtedy grzechu, wszak 
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tylko Bóg jako wszystko widzący ma wyłączne prawo osądzania i kwali-
fikowania człowieka.  

 Człowiek modlący się, nie może być wpatrzony w siebie, ale w Boga, 
który jest miłosierny i łaskawy, a jeśli już patrzy w głąb swojego serca, 
to powinien dostrzegać swoje braki i niedostatki, które oskarżają go 
przed Wszechmogącym. Słowa kończące przypowieść o dwóch modli-
cielach w świątyni: „bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się poniża, będzie wywyższony” (Łk 18,14), wskazują na Boże 
kryteria, według których Bóg wysłuchuje ludzi, kryteria zgoła różniące 
się od tych, które uważał za słuszne faryzeusz z przypowieści i zapewne 
nie tylko on, ale wszyscy jego współtowarzysze w stronnictwie. 

 Ewangelista Mateusz zebrał w swojej ewangelii także pewne wypo-
wiedzi Jezusa, mówiące o modlitwie (Mt 6,4-8). Umieścił je w kazaniu 
na górze przed modlitwą Pańską, którą bezpośrednio wyprzedza na-
kaz: „A wy tak się módlcie” (Mt 5,9). A więc także i przez Mateusza 
modlitwa Pańska pojmowana jest jako wzór modlitwy, modlitwy krót-
kiej, innej aniżeli przegadana modlitwa pogan, a jednak zawierającej 
wszystko, o co powinni modlić się uczniowie Pana Jezusa.  

 Według nowej pobożności, uczeń Jezusa nie powinien się modlić 
tak, aby wszyscy go widzieli i podziwiali. Uczeń powinien modlić się 
w komorze. Nie oznacza to, że komora lub jakieś inne pomieszczenie 
w domu jest jedynie odpowiednim miejscem do modlitwy, ale że mo-
dlący się powinien unikać spojrzeń bliźnich, przede wszystkim, nie 
powinien modlitwy traktować jako reklamy własnej pobożności, ale 
potrzebę serca, potrzebę rozmowy z Ojcem niebieskim, który widzi 
w skrytości i też w skrytości daje to, o co proszą Pana Jego dzieci.  

 Charakterystyczne w mowie Jezusa o modlitwie są słowa wskazują-
ce na Bożą troskę o swoje dzieci: „…wie Bóg, Ojciec wasz, czego po-
trzebujecie, przedtem, zanim go poprosicie” (Mt 6,8). Zwrot „Ojciec 
wasz” posiada zawsze dość jednoznaczną treść w ustach Jezusa. Wska-
zuje na Bożą opatrzność, zmiłowanie nad całym światem, nad dobrymi 
i złymi, sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi (por. Mt 5,45; 6,24-33; 
Łk 16,13; 12,22-31). Jednak uczniowie, niezależnie od tego, że Bóg wie, 
czego potrzebują stworzeni przez Niego ludzie – powinni się modlić 
i prosić Boga nie tylko o sprawy Królestwa Bożego i Jego sprawiedli-
wość, ale również o chleb powszedni, odpuszczenie grzechów itp. Mo-
dlitwa jest znakiem wiary i ufności, sposobem na zachowanie i pogłę-
bienie społeczności z Ojcem. 

* * * 
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Czym jest modlitwa? 

 Modlitwa jest oddechem wiary, dialogiem z Panem Bogiem, pomo-
cą w uwolnieniu się od własnych trosk i ciężarów, ale też niesieniem 
bliźniego przed oblicze Boga. 

 Modlitwa jest fenomenem ludzkiego ducha, aktem religijnym, tak 
ściśle powiązanym z wiarą, że jej utożsamianie z wiarą – przynajmniej 
w łonie chrześcijaństwa – nie jest dalekie od prawdy. Wiara wyraża się 
w modlitwie, a modlitwa jest emanacją wiary. Z modlitwą spotykamy 
się we wszystkich religiach, w których Bóg lub bóstwo ma charakter 
osobowy. W zależności od poziomu rozwoju religii, ma ona mniej lub 
więcej rozwiniętą postać. W religii Izraela oraz w chrześcijaństwie 
przybiera różne formy i tak mocno związana jest z treścią starotesta-
mentowej lub chrześcijańskiej wiary, że w słowach modlitwy rozpo-
znać możemy modliciela, jego pobożność i siłę jego więzi z Bogiem.  

 Modlitwa, jako pozytywne odniesienie się człowieka do Boga, za-
równo w sferze religijnego życia jednostki, jak i większej ludzkiej zbio-
rowości, Kościoła, posiada wymiar transcendentalny. Poprzez modli-
twę bowiem człowiek ograniczony w czasie i przestrzeni – dzięki przy-
zwoleniu suwerennego Boga – nawiązuje społeczność z ponadczaso-
wym Bogiem, ale również ujawnia w niej  swoją własną ponadziem-
skość, jako osoby, której wymiar doczesny jest tylko cieniem przezna-
czenia człowieka, stworzonej istoty, której cele życia i działania wyzna-
czone przez Boga wykraczają poza immanencję.  

 Jako dzieci Boże jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Obecność 
Ducha Świętego w sercach wierzących w Jezusa, jako Pana i Chrystusa 
(1 Kor 12,3), jest nieustanną modlitwą Ducha, w którym i przez które-
go dokonuje się wielkie dzieło zbawienia w codzienności. Duch Święty 
staje się w wierzącym sercu modlitwą. Jego westchnienia nie są modli-
twą ust naszych, ale serca, w których rozlana jest miłość Chrystusowa 
(Rz 5,5). I nie jest to jedynie przyczynianie się za nami Ducha Święte-
go. Jest ono również cząstką nas, wszak zbawcze dzieła Boże są nam 
przypisane, jeśli jesteśmy zespoleni z Chrystusem w Duchu Świętym. 
Jak przyodziani w sprawiedliwość Chrystusa stajemy przed obliczem 
Boga Najwyższego i za sprawiedliwych zostajemy przez Niego uznani, 
tak również stajemy przed niebieskim Ojcem w Duchu Świętym, 
a Jego westchnienia są naszymi, jeśli tylko według ducha, a nie ciała 
żyjemy (Ga 4,16nn). W życiu wierzącego antycypuje się więc przyszłe 
spełnienie, eschatyczna społeczność człowieka i całego stworzenia z Trój-
jedynym Bogiem. 
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 Modlitwa dopiero wtedy staje się modlitwą, kiedy zaczyna mówić 
wespół z nami sam Duch Święty. On, „wstawia się za nami”, jak pisze 
apostoł Paweł (Rz 8,26), gdyż nie wiemy, o co mamy prosić „jak nale-
ży” oraz nas reprezentuje i prawdziwie staje się Orędownikiem (J 14, 
16nn). Modlitwa przestaje być wtedy zbiorem zwykłych pożądliwych 
pragnień, a staje się wołaniem o to, co naprawdę potrzeba człowiekowi 
i całemu stworzeniu.  

 

„Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając 
was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci 
dzieło wiary waszej i trud miłości, i wytrwałość w nadziei 
pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bo-

giem i Ojcem naszym” . (1 Tes 1,2.3) 
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11. Czego uczył Jezus o Starym Testamencie 
i o przykazaniach 

11.1. Stary Testament jako zbiór ksiąg świętych judaizmu  

Pan Jezus nie znał terminu Stary Testament. Mając na myśli Stary 
Testament, mówił o Piśmie, o Mojżeszu, o prawie i o prorokach. Dopie-
ro po ukształtowaniu się chrześcijańskiego kanonu, można mówić o pi-
smach Starego oraz pismach Nowego Testamentu. Jeśli mówimy tu 
o Starym Testamencie, to tylko dlatego, aby ułatwić sobie pogląd Jezu-
sa na pisma, które dzisiaj zaliczamy do pism Starego Przymierza, 
w skład których wchodziło między innymi prawo.  

 W czasie ziemskiego życia Pana Jezusa, nie było jeszcze wyraźnie 
ukształtowanego kanonu Starego Testamentu, chociaż kanoniczność 
niektórych z nich nie ulegała podważeniu. Musimy być świadomi tego, 
że mówiąc o Starym Testamencie, mówimy o księgach, które dla Jezu-
sa była święte, które były wyrazem wiary ojców w Boga Stworzyciela 
i Zbawiciela.  

11.2. Nauka Jezusa o Starym Testamencie i przykazaniach  
11.2.1. Stosunek Jezusa do Starego Testamentu 

Lektura ewangelii kanonicznych utwierdza nas w przekonaniu, że ży-
cie Jezusa z Nazaretu było głęboko zakorzenione w duchu i pobożności 
judaizmu, który w Jego czasach nie był monolitem. Judaizm wyrósł ze 
Starego Testamentu i wszystkie starotestamentowe tradycje dostarcza-
ły mu materiału do refleksji i przeżyć religijnych. Jezus znał tradycje 
religijne swojego narodu, w nich tkwił i były one nie tylko tłem dla 
Jego nauczania, ale z nich ono wyrastało.  

 Jezus nie stronił od udziału w życiu religijnym narodu, którego był 
najlepszym synem. Na początku swojej publicznej działalności wraz 
z pątnikami z Galilei przybył nad Jordan do Jana, zwanego Chrzcicie-
lem, i wraz z innymi poddał się obrzędowi chrztu udzielanego na znak 
pokuty (Mt 3,13-16; Mk 1,9; Łk 3,21). Zewnętrznie niczym nie różnił 
się od pobożnego Żyda. Krytykując pobożność faryzejską, powiedział: 
„A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. 
Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat 
swoich” (Mt 23, 5). Sam jednak nosił przepisowe frędzle u swoich szat 
(por. Mk 6, 56; Łk 8, 44). Wraz z innymi uczestniczył w sabat w nabo-
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żeństwach synagogalnych (Mk 2,21; 6,2; Łk 4,16; 13,10) i pielgrzymo-
wał do świątyni jerozolimskiej (Łk 2,41nn; Mk 11, 1nn; J 2,13; 5,1; 7,14; 
10,22; 12,12). Opłacał podatek na rzecz świątyni w wysokości pół sykla 
(Mt 17,24nn). Uzdrowionych przez siebie trędowatych, zgodnie z prze-
pisami Mojżeszowego prawa, posłał do kapłanów, aby tam złożyli prze-
pisaną ofiarę za oczyszczenie (Mk 1,44; Łk 17,14). Jezus nigdy też nie 
wypowiedział się negatywnie na temat składanych w świątyni ofiar. Na 
pytanie młodzieńca: „Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wiecz-
ny?”, odpowiedział: „Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie 
kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego 
i matkę” (Mk 10,17,19).  

 Jezus z Nazaretu uchodził też 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 Mojżeszowego 
prawa, dotyczącą między innymi zachowania czystości rytualnej. Ewan-
gelie świadczą, że Jezus odnosił się z szacunkiem do przepisów prawa 
i starał się je wypełniać. Ale ewangelie także zgodnie świadczą, że 
uzdrawiał w sabat (np. Mk 3,1-6; Łk 13,10-17; 14,1-6), zezwalał swoim 
uczniom jeść nieumytymi 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 Testa-
mentu?  

 Pierwsza ewangelia w kanonie Nowego Testamentu, przeznaczona 
dla Kościołów judeochrześcijańskich, zawiera szereg wątków, które 
pozwalają nam wysnuć wnioski w omawianej kwestii. Ewangelista 
Mateusz zna słowa Nauczyciela z Nazaretu, w których bezpośrednio 
jest mowa o Jego stosunku do przepisów prawa (Mt 5,17-20). Wynika 
z nich, że Jezus był pozytywnie ustosunkowany do Mojżeszowego pra-
wa, w ogóle do Starego Testamentu. Pozostałe ewangelie synoptyczne, 
przeznaczone raczej dla poganochrześcijan, nie zajmują się stosun-
kiem Jezusa do Starego Testamentu w takim stopniu, jak jest to uka-
zane w pierwszej ewangelii. Problem ten nie interesował chrześcijan 
wywodzących się z pogaństwa, szczególnie nie interesował ich po so-
borze w Jerozolimie (Dz 15,6-35). W kwestii ważności przepisów pra-
wa wypowiedział się także apostoł Paweł jasno i zdecydowanie w swo-
im Liście do Galacjan. Według zwiastowanej przez Pawła ewangelii, 
człowiek, niezależnie od pochodzenia i stanu, zostaje usprawiedliwiony 
z łaski Bożej przez wiarę w Chrystusa Jezusa bez uczynków prawa 
(Rz 3,21.28; 4, 4; Ga 2,16). Mając na uwadze tę fundamentalną prawdę 
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objawioną w Chrystusie, Wielki Apostoł nauczał o nieużyteczności 
praktyk religijnych nakazanych przez prawo, w tym również obrzeza-
nia (Ga 4,10; 5,12), przede wszystkim zaś piętnował ufność w nich 
pokładaną, będącą wynikiem niezrozumienia Bożej ekonomii zbawie-
nia. Wraz z przyjściem Chrystusa, a więc z chwilą nadejścia wiary, 
którą Duch Boży nieustannie budzi w sercach przez ewangelię, czło-
wiek 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, „wy-
kupił 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 prawa. Wraz z przyjściem Chrystusa 
nadeszła era wolności od prawa. Człowiek nie wysłużył sobie wolności. 
Została mu ona darowana przez Boga z łaski okazanej w Chrystusie 
Jezusie. 

 W związku z powyższym należy postawić pytania: Czy słowa Jezusa, 
zanotowane przez Mateusza, pierwszego ewangelistę synoptycznego, 
zostały podane wiernie, czy też zostały przeredagowane i dopasowane 
do sytuacji Kościoła Mateuszowego? Brak materiału porównawczego 
w pozostałych ewangeliach utrudnia sformułowanie odpowiedzi na py-
tanie o stosunek Jezusa do Starego Testamentu, szczególnie do przepi-
sów prawa. Istnieje jednak w ewangeliach pewna atmosfera, w której 
Jezus nauczał i działał. Może być ona pomocna w zreferowaniu posta-
wionego problemu egzegetyczno-teologicznego.  

 Pod uwagę przede wszystkim należy wziąć słowa Jezusa, które Ma-
teusz przekazał nam w tzw. kazaniu na górze: „Nie mniemajcie, że 
przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwią-
zać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przemi-
nie 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 powia-
dam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawie-
dliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa 
Niebios” (Mt 5,17-20). Łukasz nie zna tych słów Jezusa i nawet im 
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podobnych nie spotkamy w jego wersji kazania Jezusa na górze, a więc 
w tzw. kazaniu na równinie (por. Łk 6,17nn). Zaledwie echo tych słów 
można usłyszeć w wypowiedzi: „Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przemi-
nąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu”.  

 Zanim przejdziemy do analizy Mt 5,17-20, postawmy pytanie, jaki 
w ogóle miała charakter dyskusja w czasach apostolskich i poapostol-
skich nad znaczeniem Starego Testamentu dla wiary chrześcijańskiej. 
Niewątpliwie dotykała ona punktu zapalnego na styku współżycia ju-
deochrześcijan z poganochrześcijanami. Pewien obraz sytuacji może-
my sobie wyrobić na podstawie listów apostoła Pawła. Ale czy dyskusja 
nad znaczeniem Starego Testamentu dla uczniów Jezusa była już żywa 
w czasach ziemskiego życia Jezusa? Odpowiedź na to pytanie nie jest 
pozbawiona znaczenia dla naszych dalszych rozważań nad sensem 
słów Jezusa, zapisanych przez ewangelistę Mateusza. Z ogólnej atmos-
fery i napięcia, jakie wypływało z krytyki pobożności faryzejskiej prze-
prowadzonej przez Nauczyciela z Nazaretu, wynika, że wielokrotnie 
Jezusowi musiano stawiać zarzut, iż nie przestrzega przepisów prawa 
i że lekceważy ustawy ojców. Dowiadujemy się o tym nie tylko z trady-
cji ewangelicznej. Także w tradycji judaizmu zachowało się przekona-
nie, że Jezus został skazany na śmierć z powodu uprawiania magii 
i lekceważenia prawa żydowskiego (Miszna, Talmud). W tej sytuacji 
oczywistą jest rzeczą, że Jezus, który u szat swoich nosił frędzle jak 
wszyscy pobożni Żydzi, na stawiany Mu zarzut musiał odpowiedzieć 
i wyjaśnić swoje stanowisko wobec Starego Testamentu. 

 Interesujące nas słowa z 5. rozdziału  Ewangelii według Mateusza sta-
nowią tzw. „dobro własne” pierwszego ewangelisty i należy je trakto-
wać jako wprowadzenie do następujących po nich antytez (Mt 5,21-26; 
5,27-32; 5,33-37; 5,38-42; 5,43-48). Powszechnie jednak uważa się, że 
Mt 5,17-20 jest redakcyjnym zabiegiem pierwszego ewangelisty. Jeśli 
zaś chodzi o same wypowiedzi Jezusa, to nie jesteśmy w stanie wska-
zać z całą pewnością na źródło, z którego zostały one zaczerpnięte 
przez pierwszego ewangelistę. Analiza wykazuje, że posiadają one róż-
ne umocowanie w rzeczywistości. 

 Dla naszego pytania o stosunek Jezusa do Starego Testamentu dwa 
słowa z Mt 5,17 posiadają szczególne znaczenie, a mianowicie ‘rozwią-
zać’ (znieść, obalić, zniszczyć) oraz ‘wypełnić’, które mieści w sobie 
różne treści. Uczeni w Piśmie zarzucili Jezusowi deptanie przepisów 
prawa Bożego. Jezus mówiąc: „Nie mniemajcie, że przyszedłem roz-
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wiązać zakon”, odpowiadał na zarzut stróżów prawowierności w Izra-
elu.  

 Jezus nie burzył Prawa i Proroków, a więc Starego Testamentu 
i jego instytucji. Prawo bowiem nadał sam Pan Bóg, który przemawiał 
także przez proroków. Posłannictwo Jezusa zostało niewłaściwie od-
czytane przez uczonych w Piśmie. Jezus przyszedł wypełnić Stary Te-
stament. Co to znaczy, że Jezus przyszedł wypełnić Prawo i Proroków? 
Słowo wypełnić ma różne znaczenie. Może ono znaczyć: ‘uzupełniać’, 
‘dopełniać’. Jezus więc przyszedł, aby uzupełnić prawo. Prawo Mojże-
sza według Jezusa byłoby wtedy czymś niedoskonałym, wymagającym 
uzupełnienia. Badania wykazują, że nadane przez Mojżesza prawo 
w ciągu dziejów Izraela było nieustannie reinterpretowane i uzupeł-
niane. 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. Ale słowo ‘wypełnić’ można ro-
zumieć dosłownie, a więc, że w Jezusie ma się 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.  

 Czy pierwsza interpretacja wyklucza drugą i odwrotnie? Jeśli w Je-
zusie została wypełniona wola Boga, to Jezus przez swoje przyjście 
dopełnił Prawo i Proroków. Nie zachodzi więc potrzeba eliminowania 
jednej z dwóch 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 Kró-
lestwo 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). W słowach Jezusa o gwałtownikach, Prawu i Prorokom prze-
ciwstawione jest Królestwo Boże. Wraz z nastaniem panowania Bożego 
doszło do kresu panowanie prawa. Jezus jako zwiastun Królestwa 
i jako Ten, w którym urzeczywistnia się panowanie Boga i w którym 
dana jest nowa droga zbawienia, jest więc dopełnieniem Prawa i Pro-
roków.  

 Dziwi tak bardzo konserwatywny stosunek Jezusa do Starego Te-
stamentu. Ze względu na wrogość uczonych w Piśmie do Pana Jezusa 
z powodu Jego krytycznego stosunku do nauki starszych, często słowa 
z Mt 5,17-20, zawierające zbyt ortodoksyjną naukę urzędowego juda-
izmu, uważane są za produkt Kościoła Mateuszowego. Jednakże, po 
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pierwsze: Mateusz przepisuje bez łagodzącego komentarza materiał 
z Ewangelii Marka, zawierający relacje konfliktu Jezusa z faryzeuszami 
i zakonoznawcami. Dlaczego więc Mateusz nie dostrzegł napięcia po-
między poglądem swojego Kościoła, a tkwiącym w tradycji ewange-
licznej 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 Jezusa, Jego 
przywiązanie do zdrowej pobożności judaizmu dostatecznie tłumaczą 
słowa: „Zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i zie-
mia, 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 zdecydo-
wanie legalizm uczonych w Piśmie oraz był krytycznie ustosunkowany 
do przepisów narosłych wokół pisanej Tory. I po czwarte: Jak już zo-
stało powiedziane, ewangelista Łukasz znał wypowiedź Jezusa, którą 
można uznać za paralelną do Mt 5,18. W tradycji funkcjonowały więc 
wypowiedzi Jezusa o Jego stosunku do Starego Testamentu i ewange-
lista Mateusz nie musiał tworzyć nowej tradycji. 

 Przyjąć należy, że interesujące nas słowa Jezusa, zostały przez ewan-
gelistę 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.  

11.2.2. Stosunek Jezusa do przykazań Mojżeszowego prawa 
 Wypowiedzi Jezusa o wartości Prawa i Proroków, umieścił ewange-
lista Mateusz przed słynnymi antytezami, których wymowa może pod-
ważać to wszystko, co jest zawarte w tych wypowiedziach. Jezus od 
samego początku swojej działalności był świadomy wyjątkowego cha-
rakteru swojego posłannictwa. Głęboko był przekonany, że Jego słowa 
i nauka jest autorytatywnym przekazem woli Bożej. Jezus nie wykładał 
prawa jak uczeni w Piśmie, chociaż nie były Mu obce metody ustnego 
przekazu, stosowane w szkołach wielkich nauczycieli prawa. Ewangeli-
ści stwierdzają, że nauczał On jako moc posiadający (Mt 7,29; Mk 1, 
22). Jezus uważał siebie za suwerennego Pana starotestamentowego 
prawa.  
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 Wykład przykazań rozpoczynał formułą: „Słyszeliście, iż powie-
dziano przodkom...” Komentarz swój rozpoczynał zaś od słów: „A Ja 
wam powiadam” (Mt 5,22.28.32.39.44). Co prawda, uczeni w Piśmie 
także stosowali formułę: „Ja wam powiadam”, jednakże w ich ustach 
miała ona zgoła inne znaczenie. Przy jej pomocy zdecydowanie odgra-
dzali się od nie aprobowanych przez nich poglądów innych uczonych. 
Jezus zdecydowanie przyjmował przykazania Boże, gdyż nie przyszedł, 
aby znieść prawo, lecz je wypełnić (Mt 5,17). Uważał siebie jednak za 
suwerennego Pana tradycji starszych, wobec której przysługuje Mu 
ostateczne zdanie.  

 Pan Jezus mówiąc o przekazanych przodkom przepisach prawa, 
miał na myśli zarówno prawodawcę, a więc Mojżesza, jak również póź-
niejszych interpretatorów prawa oraz ich słuchaczy. Jezus, który nie 
zniósł woli wyrażonej w przykazaniach, to jednak staje ponad autory-
tetem Mojżesza i wszystkich nauczycieli prawa. W Jezusowym: „A Ja 
wam powiadam” (Mt 5,22.28.32.39.44), zawarte jest więc niesłychane 
roszczenie. Jezus rościł sobie prawo do wyrażenia ostatecznej woli, 
autorytatywnego pouczenia i nie podlegającego dyskusji zdania. Rosz-
czenia Jezusa w tym względzie sięgały bardzo daleko. Jezus nie czynił 
różnicy pomiędzy słowem Boga a swoim słowem. Dawał niedwuznacz-
nie do zrozumienia, że kto będzie się wstydził Jego słów, tego wstydzić 
będzie się Syn Człowieczy w dniu swojego przyjścia w chwale (por. Mk 8, 
38).  

 Część egzegetów niechętnie przyjmuje do wiadomości przekonanie 
większości badaczy, że antytezy należą do autentycznych słów Jezusa. 
Za autentycznością przemawiają: ukryte w nich roszczenia Jezusa, 
występujące w nich tzw. passivum divinum oraz zgodność z historią 
o bogatym młodzieńcu, który zapytał Jezusa: „Co mam czynić, aby 
odziedziczyć żywot wieczny?” (Łk 18,18; por. Mt 19,16-30 = Mk 10,17-
31= Łk 18,18-30). Jezus nie ganiąc pytającego za jego wierność przyka-
zaniom, nakazał mu wszystko sprzedać i rozdać ubogim. Młodzieniec 
zgodnie z literą przestrzegał przykazania, pomimo to Jezus, roszcząc 
sobie prawo dysponowania człowiekiem, polecił mu porzucić dotych-
czasowy sposób życia i pójść za Nim.  

  Łatwo zauważyć, nawet przy pobieżnej analizie antytez z kazania na 
górze, że Jezus radykalnie zinterpretował przykazania pisanej tory. 
Właściwie Jezus tylko w dwóch antytezach odniósł się do przykazań 
dekalogu (Mt 5,21.27; por. 2 Mż 20,13; 5 Mż 5,17.18). Czwarta antyteza 
nawiązuje do przykazania zawierającego składanie fałszywego świadec-
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twa (Mt 5,33). Pozostałe antytezy jednak pozostają w pewnym związku 
z prawem.  

 Pierwsza antyteza dotyczy przykazania: „Nie zabijaj!”, które Jezus 
podaje w brzmieniu znajdującym się w dekalogu. Uzupełniając je jed-
nak słowami: „kto by zabił, pójdzie pod sąd”, wskazuje pośrednio na 
funkcjonujące wówczas sądownictwo. Aby zapobiec samosądom, anar-
chii, rozbojom, stosowaniu bez ograniczeń prawa zemsty (por. 4 Mż 35, 
15-29), w większych skupiskach żydowskich istniały składające się 
z dwudziestu trzech osób trybunały, małe sanhedryny, których kompe-
tencji podlegały wykroczenia przeciwko przykazaniu: „Nie zabijaj!”.  

 Jezus z Nazaretu, ustosunkowując się do piątego przykazania i są-
downictwa z nim związanego, powiada: „A Ja wam powiadam, że każ-
dy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu 
swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, 
pójdzie w ogień piekielny” (Mt 5,22).  

 Jezus przykazania nie znosi, lecz ustosunkowuje się do funkcjonu-
jącego w Izraelu porządku prawno-sądowniczego. Poddaje go krytyce 
i radykalizuje dotychczasową interpretację przykazania: „Nie zabijaj!”. 
Nie tylko podlega sądowi ten, kto przelewa krew swojego brata, lecz 
także każdy, kto gniewa się i swojego bliźniego obraża. Kto się gniewa, 
pójdzie pod sąd. Nie chodzi tu o ludzki sąd, lecz Boży. Jezus więc wy-
chodzi poza instytucję sądu ludzkiego, opartego na prawie oraz poza 
wskazania prawa, które nie mogą być naruszone. Człowiek w całej swej 
egzystencji, niezależnie od nakazów i zakazów prawa, powinien być 
dobry. 

 Na kartach Starego Testamentu spotykamy się z wezwaniami do 
zaprzestania gniewu, jednakże w praktyce nikt się tymi napomnienia-
mi nie przejmował. Jezus nie mówił, o jaki gniew chodzi, czy niesłusz-
ny, czy też o tzw. „święty gniew”. I chociaż pozostałe wypowiedzi 
z pierwszej antytezy dość luźno są z sobą związane, to jednak rzucają 
pewne światło na pytanie o rodzaj gniewu, który podlega karze. Jezus 
powiedział: „Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspo-
mniałbyś, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na 
ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim” (Mt 5,23.24). 
Koloryt tych słów jest palestyński i podobnie jak słowa z Mt 5,22, 
przedstawiają sytuację sprzed zburzenia Jerozolimy, przeto odnosze-
nie tych słów wyłącznie do sytuacji Mateuszowego Kościoła jest chy-
bione. Jezus wzywa do pojednania. W Jezusowych słowach chodzi 
o zmianę nastawienia do bliźniego – jak wskazuje kontekst– bez orze-
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kania czyjejkolwiek winy. Jezusowa interpretacja piątego przykazania 
jest przeto radykalna, tak radykalna, że w Starym Testamencie i juda-
izmie nie znajdziemy analogii. Radykalizm ten był głęboko zako-
rzeniony w apostolskim chrześcijaństwie (1 J 3,15) i mógł mieć źródło 
jedynie w nauczaniu Jezusa.  

 Druga antyteza dotyczy przykazania: „Nie cudzołóż!” Według 3 Mż 20, 
10 za cudzołóstwo była przewidziana kara śmierci. Prawo żydowskie 
określało dokładnie, kiedy ma miejsce cudzołóstwo. Podobnie jak 
w pierwszej antytezie, Jezus uznał za niewystarczającą dosłowną, lite-
ralną interpretację szóstego przykazania i tradycji narosłej wokół nie-
go. Jezus, analizując genezę, strukturę i rozwój grzechu, który głęboko 
jest w człowieku zakorzeniony, powiedział: „A Ja wam powiadam, że 
każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołó-
stwo w sercu swoim” (Mt 5,28). Po słowach tych następują radykalne 
sformułowania, które mogły paść tylko z ust Jezusa: „Jeśli tedy prawe 
oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie po-
żyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe 
ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, 
odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, 
że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje zna-
leźć się w piekle” (Mt 5,29.30). Życie w społeczeństwie wyznawców 
Jezusa, ich ułomność przy zachowaniu zasady: odetnij gorszącą rękę, 
wyłup pożądliwe oko – musiało nieuchronnie prowadzić w dosłownym 
tego słowa znaczeniu do okaleczenia tego społeczeństwa. Tu więc Je-
zus, podobnie jak w pierwszej antytezie, jeszcze dobitniej mówi, że 
człowiek w całej swojej egzystencji powinien być dobry i powinien 
dbać o czystość serca. Dbałość o czystość moralną powinno się rozpo-
czynać od sfery myślenia i uczucia.  

 Z nakazem czystości moralnej, zawartym w drugiej antytezie, łączy 
się trzecia antyteza: „Powiedziano też: Ktokolwiek by opuścił żonę 
swoją, niech jej da list rozwodowy. A Ja wam powiadam, że każdy, kto 
opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do 
cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży” (Mt 5,31.32). 
Budzi ona wiele kontrowersji ze względu na klauzulę: „wyjąwszy po-
wód wszeteczeństwa”. Związek tej antytezy z Mt 19,9; Mk 10,11.12; Łk 16, 
18 jest oczywisty. Niezależnie od licznych prób wyjaśnienia treści 
i funkcji Mateuszowej klauzuli, widoczne jest, że podobnie jak w dwóch 
pierwszych antytezach, zresztą także kolejnych, Jezusowi chodziło 
o odwrócenie uwagi słuchaczy od jakiejkolwiek kazuistyki, która sta-
wiała mężczyznę w pozycji uprzywilejowanej, a skierowanie jej na sa-
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mo zło, którym jest rozwód, zło dotykające również mężczyznę. Jezus 
w opozycji do żydowskiej kazuistyki bierze w obronę kobietę, nakłada 
zaś na mężczyznę obowiązek bezwzględnej czystości.  

 W czwartej antytezie, luźno nawiązującej do zakazu mówienia fał-
szywego świadectwa wobec bliźniego (2 Mż 20,16; 5 Mż 5,20; por 2 Mż 23, 
1), chodzi o problem prawdy i kłamstwa. Chociaż Jezus zakazuje skła-
dania przysięgi, to przecież w istocie pragnie uświadomić słuchaczom, 
jak bezwzględnie potrzebne jest mówienie zawsze prawdy. Zakon 
przewiduje, w jakich przypadkach wolno i można złożyć przysięgę 
(5 Mż 6,13; 3 Mż 5,11-31). Prorocy karcili lekkomyślne składanie przy-
sięgi (Jr 5,2; Za 5,3.4; Ml 3,5). Słowa Jezusa: „A Ja wam powiadam, 
abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, 
ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż 
jest miastem wielkiego króla; ani na głowę swoją nie będziesz przysię-
gał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym” 
(Mt 5,34-36), nie są formalnym sprzeciwem przeciwko praktyce skła-
dania przysięgi, ale bezwzględnym wymogiem mówienia zawsze praw-
dy. Jeśli dzieci Królestwa zawsze będą prawdomówne i ta prawdo-
mówność będzie jakby ich istotą, wtedy zbędna jest wszelka kazuistyka 
na temat przysięgi. Jest tu wyraźne Jezusowe nie tylko „nie” żydow-
skiemu legalizmowi, ale głównie Jezusowe „za” wewnętrzną przemianą 
życia, etycznym postępowaniem, moralną czystością.  

 Dwie ostatnie antytezy (Mt 5,38-42; 5,43-48) znane są także trze-
ciemu ewangeliście synoptycznemu (Łk 6,29-36). W tle tych antytez 
należy widzieć nie tylko konkretne słowa Starego Testamentu (3 Mż 24, 
19.20; 19,18), lecz również konkretne zachowania Żydów w czasach 
Jezusa. Jezus podjął ich krytykę w licznych wypowiedziach, między 
innymi w znanej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 
29-37). Jezusowa krytyka jest skierowana przeciwko legalistycznej po-
bożności. Jezusowi chodzi, aby człowiek był dobry, zawsze miał otwar-
te serce dla drugiego człowieka, nie odpowiadał złem na zło, a więc 
zdecydowanie działał na rzecz dobra, pokoju, sprawiedliwości. Wi-
doczne to jest już we wstępie do antytez: „Jeśli sprawiedliwość wasza 
nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryze-
uszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Mt 5,20). W antytezach 
znajduje się żądanie: Dobro, które należy czynić, trzeba czynić zawsze 
i bezwzględnie. Jeśli kto dokonał coś z rezerwą, tylko tyle, aby wypeł-
nić zewnętrzny przepis, ten w ogóle nic dobrego nie uczynił.  
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 Jezus, zgodnie z wezwaniem: „upamiętajcie się”, wymaga radykal-
nej przemiany, która powinna się uzewnętrznić w działaniu, w stosun-
ku do bliźniego, do każdego bez wyjątku człowieka oraz w zdecydo-
wanym oporze przeciw eskalacji zła. 

 Postawa Pana Jezusa wobec prawa jest – jak to wynika z antytez 
oraz innych wypowiedzi Jezusa, jak również z Jego postępowania – 
ambiwalentna. Nauczyciel z Galilei nie tylko poszukiwał i preferował 
pierwotny sens Bożego nakazu lub zakazu, ale wyrażał swój własny 
stosunek do przepisów prawa, stosując kryterium pierwszeństwa (Mt 19, 
1-12; Mk 10,1–12), bądź kryterium dobra, które winien przynieść dany 
przepis. Z jednej strony Jezus w sabat chodził do synagogi, czytał ze 
świętych zwojów i wykładał Pismo, z drugiej strony pozwalał swoim 
uczniom w sabat rwać kłosy, aby zaspokoili głód, i przypominał fary-
zeuszom, że sabat jest dla człowieka, a Syn Człowieczy jest także Pa-
nem sabatu (Mk 2,27). Dbał o rytualną czystość świątyni, wypędzając 
z niej handlarzy zwierzętami ofiarnymi i „bankierów”, ale także powie-
dział: „Mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdyby-
ście byli zrozumieli, co to jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potę-
pialibyście niewinnych” (Mt 12,6). Z jednej strony Jezus akceptował 
przepisy tory dotyczące trędowatych, kazał iść oczyszczonym z trądu 
do kapłanów, aby pozwolili im wrócić do rodzin, z drugiej strony ostro 
krytykował postawę kapłanów, których przedstawicielami był kapłan 
i lewita z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.  

11.2.3. Antylegalizm Jezusa 
 Radykalizm w interpretacji woli Bożej zawartej w nakazach i zaka-
zach Starego Testamentu, występuje we wszystkich antytezach i wy-
powiedziach Jezusa, dotyczących sfery życia etycznego. Występuje on 
również w ewangeliach poza Jezusowym kazaniem na górze. Radyka-
lizm Jezusa nie jest zaprzeczeniem istotnej i pierwotnej myśli zawartej 
w Starym Testamencie, lecz jego potwierdzeniem i wypełnieniem. 
I chociaż Jezus zdecydowanie znosi prawo zemsty, to jednak nie zna-
czy to, że naruszony został pierwotny zamysł Boga. Właściwie w kaza-
niu na górze występują dwa rodzaje antytez. W jednych Jezus pozy-
tywnie ustosunkowuje się do przykazań, ale podaje ich radykalną in-
terpretację, w innych zaś negatywnie ustosunkowuje się do pewnych 
przepisów prawa, według Jezusa będących koncesją na rzecz ludzkiej 
słabości, ale za to objawia właściwą wolę Bożą, której jedynie Jezus jest 
reprezentantem. Jezus precyzyjnie rozróżnia między tym, co jest istot-
ne w Bożych przykazaniach a tym, co stanowi jego nadbudowę, często 
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na kartach Starego Testamentu usankcjonowaną Bożym postanowie-
niem. Jezus staje więc ponad Prawem i Prorokami. Rości sobie prawo 
do decydowania, co jest istotną treścią Prawa i Proroków. Nie znosi 
prawa. Nikt nie ma prawa czegokolwiek w nim zmieniać, pozostać 
musi każda jota i kreska. Ale On, Jezus, ma prawo dokonania osta-
tecznej interpretacji woli Bożej. Jego wola jest wolą Boga. Jezus jest 
suwerenem świętych ksiąg judaizmu. W Jego interpretacji Starego Te-
stamentu spośród kresek i jot „zmartwychwstaje” autentyczna wola 
Boża.  

 Z powyższego wynika, że Pan Jezus był zdecydowanie przeciwny ju-
daistycznej kazuistyce i legalizmowi, który nie ma nic wspólnego z ewan-
gelicznym rozumieniem sprawiedliwości i miłosierdzia Bożego. Jezus 
sprowadzał wszystkie przykazania do przykazania miłości. Konflikt 
pomiędzy uczonymi w Piśmie a Jezusem nie tyle dotyczył Jezusowej 
interpretacji przykazań, zakonoznawcy bowiem może zgodziliby się na 
interpretację zaproponowaną przez Jezusa, lecz raczej dotyczył sto-
sunku Jezusa do niepisanego prawa. U podłoża tego konfliktu znajdo-
wał się negatywny stosunek Nauczyciela z Nazaretu do podań star-
szych. Uczeni w Piśmie uważali za wyraz woli Bożej nie tylko prawo 
Mojżeszowe, lecz także narosłą wokół niego tradycję prawniczą i kazu-
istykę szkół rabinackich. Na przełomie pierwszego i drugiego wieku 
naszej ery rabbi Akiba ben Josef († ok. 135 r.) powiedział: „Jak cała 
tora jest prawem, danym Mojżeszowi na Synaju, tak i drobne twier-
dzenie jest prawem Mojżeszowym ze Synaju” (Nid 45a Bar).  

 Ewangeliści zgodnie twierdzą, że właśnie odrzucenie i lekceważenie 
przez Jezusa podań starszych wywoływało gniew, czasem nawet wście-
kłość stróżów prawa w Izraelu. Szczególnym punktem zapalnym stale 
narastającego napięcia pomiędzy uczonymi w Piśmie, faryzeuszami 
a Jezusem były przepisy, którymi został obwarowany nakaz odpoczyn-
ku sabatowego. Jezusa oskarżano o notoryczne łamanie tych przepi-
sów. Zakonoznawcy wespół z faryzeuszami nie stronili od publicznej 
dysputy z Jezusem. W tradycji ewangelicznej zachowały się też relacje 
o prowokacyjnym i wrogim zachowaniu się faryzeuszy wobec Jezusa. 
Wydaje się, że Jezus nie unikał takich sytuacji. Stwarzały one również 
dla Jezusa okazję do podjęcia polemiki z uczonymi w Piśmie o właści-
we rozumienie prawa. Z relacji uzdrowień w sabat niedwuznacznie 
wynika, że Jezus nie zgadzał się z aksjomatem uczonych żydowskich 
o bezwzględnym podporządkowaniu człowieka literze prawa. Według 
Pana Jezusa, Boże przykazania spełniają rolę służebną. Najważniejsze 
jest dobro człowieka. Nie może ono zostać niczym zastąpione, a tym 
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bardziej martwą literą prawa. To przewartościowanie wyrosło z prze-
myśleń Jezusa, z Jego refleksji nad sprawiedliwością i miłosierdziem 
Bożym. Jezusowi całkowicie obce było hellenistyczno-rzymskie rozu-
mienie prawa. Legalizm żydowskich jurystów był dla Niego całkowi-
tym zaprzeczeniem biblijnego, profetycznego rozumienia sprawiedli-
wości. Sprawiedliwość jest łaskawym i miłosiernym pochyleniem się 
Boga nad człowiekiem, którego dobro przewyższa na tej ziemi wszelkie 
wartości. I właśnie to dobro człowieka usprawiedliwiało w rozumieniu 
Jezusa odrzucenie kazuistycznych obwarowań przykazania odpoczyn-
ku sabatowego. „Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek 
dla sabatu” (Mk 2,27) – powiedział Jezus. I chociaż kontekstem dla tej 
wypowiedzi w relacji ewangelisty Marka jest spór pomiędzy faryze-
uszami a Jezusem, spowodowany rwaniem kłosów w sabat przez 
uczniów Pańskich, to jednak pierwotne jego usytuowanie należy raczej 
upatrywać w nieco innej sytuacji, w kontekście jakiegoś uzdrowienia 
w dzień odpocznienia. Zresztą słowa poprzedzające zacytowaną wypo-
wiedź Jezusa: „Ponadto rzekł im” są typową notą redakcyjną ewangeli-
sty Marka. Także następna wypowiedź Nauczyciela z Nazaretu: „Syn 
Człowieczy jest Panem również i sabatu” (Mk 2,28), pasuje do każdej 
innej sytuacji konfliktowej, wywołanej łamaniem przez Jezusa przepi-
sów i podań starszych. Wypowiedź ta zawiera jednak inną treść, aniżeli 
poprzednia. Jeśli w poprzedniej Jezus porządkuje świat wartości, to 
w słowach o Synu Człowieczym, który jest Panem sabatu, mówi o swo-
im autorytecie i suwerenności. Termin Syn Człowieczy nie może tu 
oznaczać człowieka i nie jest także ta wypowiedź dalszym ciągiem po-
przedniej, gdyż wtedy oznaczałoby to, że Jezus przyznał suwerenną 
władzę wszystkim ludziom nad przykazaniem dotyczącym odpoczynku 
sabatowego. Roszczenie zawarte w tej wypowiedzi jest identyczne 
z roszczeniem znajdującym się w antytezach kazania na górze.  

 O stosunku Jezusa do nauki starszych można się wiele dowiedzieć 
również z ewangelicznej relacji sporu Jezusa z faryzeuszami na temat 
przepisów czystości (Mk 7,1-23; Mt 15,1-20). Dla faryzeuszy i uczonych 
w Piśmie każda okazja była dobra do zaatakowania Nauczyciela 
z Nazaretu. Łamanie przez uczniów przepisów dotyczących rytualnej 
czystości, stworzyło wręcz wyśmienitą okazję. Zarzut postawiony Jezu-
sowi, jako nauczycielowi odpowiedzialnemu za edukację i zachowanie 
uczniów, był konkretny i precyzyjnie sformułowany. Jasno zdefinio-
wana została „wina” uczniów: „Dlaczego twoi uczniowie nie postępują 
według nauki starszych, ale jedzą chleb nie umytymi rękami?” (Mk 7, 
5). W odpowiedzi na zarzut uczonych w Piśmie i faryzeuszy, zostali oni 
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poddani przez Jezusa pod osąd słowa Pisma: „Dobrze Izajasz proro-
kował o was, obłudnikach, jak napisano: Lud ten czci mnie wargami, 
ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, 
głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi” (Mk 7,6.7; por. Iz 29,13). 
Jezus na zarzut uczonych odpowiedział również zarzutem: „Przykaza-
nia Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie” (Mk 7,8). Jezus 
dokonał więc wartościującego rozdziału pomiędzy przykazaniami Bo-
żymi a ustawami starszych, które są niczym innym jak ludzką nauką. 
Uczeni w Piśmie i faryzeusze przypisywali ustawom starszych autory-
tet należny przepisom prawa Mojżeszowego. W praktyce jednak, jak 
wynika to także z dalszej polemiki Jezusa z faryzeuszami, starając się 
zachować ustawy ojców, lekceważyli wolę Bożą zawartą w przykaza-
niach. Jezus, nie chcąc być gołosłowny, powiedział: „Chytrze uchylacie 
przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. Albowiem Mojżesz 
rzekł: Czcij ojca swego i matkę swoją; oraz: Kto złorzeczy ojcu lub mat-
ce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie: Jeśliby człowiek rzekł ojcu 
albo matce: Korban, to znaczy: To, co się tobie ode mnie jako pomoc 
należy, jest darem na ofiarę, już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić 
dla ojca czy matki; tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, 
którą przekazujecie dalej; i wiele tym podobnych rzeczy czynicie” (Mk 7, 
9-13). Ale tym samym Jezus nie tylko krytykuje legalistyczną postawę 
faryzeuszy i uczonych w Piśmie, ale wstrząsa żydowską teorią prawa. 
Dlatego wydawało się im, że Jezus narusza nawet podstawy prawości 
i sprawiedliwości. Tymczasem Jezus domagał się od swoich uczniów 
więcej sprawiedliwości, aniżeli znaleźć ją można było w postępowaniu 
faryzeuszy.  

 Z antytez i polemiki Jezusa z uczonymi w Piśmie na temat wartości 
przykazań Bożych i ustawy starszych wynika, że w nauce starszych nie 
można rozpoznać woli Bożej. Została w niej zafałszowana. Rozpozna-
walna jest jedynie w Prawie i Prorokach. Dlatego Jezus domagał się 
zachowania przepisów moralnych i podkreślał wyższość wewnętrznego 
usposobienia, czynienia dobra nad zewnętrznym legalizmem. Uważał 
siebie za interpretatora woli Najwyższego i w sensie absolutnym za jej 
głosiciela. Nie był prawodawcą, lecz jako eschatologiczny posłaniec 
Boży uważał się za suwerena i Pana przepisów prawa, nadanych czło-
wiekowi dla jego dobra. Ale liczne wypowiedzi Jezusa zdają się także 
wskazywać, że Jezus był świadomy swojej godności i jako reprezentant 
władzy i panowania Boga stoi nad Pismem. W Nim dopełniła się wola 
Boża i wraz z Jego przyjściem obowiązuje etyka Królestwa Bożego, 
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która polega głównie na bezwzględnym wypełnianiu przykazania miło-
ści.  

 Pan Jezus powoływał się na Pismo Święte. Z Biblii czerpał argu-
menty przeciwko uczonym w Piśmie. W kontrowersji z faryzeuszami 
kierował się nie martwą literą Pisma, lecz duchem biblijnego przekazu. 
Zawsze przeciwny chłodnemu legalizmowi, pochwalał tych, którzy ro-
zumieli ducha prawa. Pochlebnie więc wyraził się o zakonoznawcy, 
który był zdania, że u podstawy wszystkich nakazów Starego Testa-
mentu znajduje się przykazanie miłości Boga i bliźniego, i że ono zna-
czy daleko więcej, aniżeli wszystkie całopalenia i wszystkie składane 
ofiary (Mk 12,33).  

* * * 

Mówiąc o stosunku Jezusa do przykazań, wkraczamy na teren etycz-
nej refleksji. Prawie wszystkie ludzkie zachowania, reakcje, uczucia itp. 
w Starym Testamencie regulowało prawo, a w judaizmie także ustna 
tora. Jezus uważał siebie za interpretatora starotestamentowego pra-
wa. Według Jezusa, człowiek nie tylko powinien się kierować literą 
przykazania, ale duchem prawa. Ale jak w gąszczu liter usłyszeć mowę 
ducha prawa?  

 Hermeneutyczną zasadą interpretacji prawa jest sam Chrystus, 
który jest końcem prawa. Uczeń Jezusa, dzięki tej zasadzie, powinien 
nauczyć się rozumieć wolę Bożą, zawartą w przykazaniach, posiąść 
umiejętność rozróżnienia między literą a duchem prawa. Na tym pole-
ga różnica między etyką Starego a etyką Nowego Testamentu. Różnica 
między myślą etyczną Starego Testamentu z jednaj strony a Nowego 
Testamentu z drugiej, jest więc oczywista i pozostaje poza wszelką 
dyskusją.  

 Chrześcijanin nie posiada gotowej recepty na postępowanie w kon-
kretnej sytuacji. Zawsze staje przed wyborem i decyzją. Podejmując 
jednak decyzję, nie jest sam. Chrystus jest jego Zbawicielem na krzy-
żu w każdej konkretnej sytuacji. Jedyna maksyma, która bezwzględnie 
obowiązuje wierzącego, to Jezusowe przykazanie miłości: „Będziesz 
miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Mt 4,43; 23,37nn). Chrze-
ścijanin jest miłością związany i w miłości jest wolny. Dlatego św. Pa-
weł pisał: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. 
Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić” (1 Kor 6,12). 
Dodajmy, wszystko nam wolno, co jest owocem chrześcijańskiej miło-
ści i jest naśladowaniem miłości Chrystusa. Postępowanie chrześcija-
nina jest więc naśladowaniem Chrystusa w Duchu Świętym. Ciągle na 
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nowo podejmowaną decyzją w Chrystusie i z pomocą Ducha Bożego. 
W postępowaniu w wierze ukazuje się w nas obraz Chrystusa, na wzór 
którego nieustannie się przeobrażamy. Chrystus i Jego ewangelia kształ-
tuje naszą pobożność, życie w wierze i postępowanie w Duchu i według 
Ducha.  

 Etyczne życie wierzącego polega na związaniu się z Bogiem, na 
chodzeniu z Duchem Świętym i przynoszeniu owoców wiary. Życie 
moralne, nasza świętość, doskonałość, zakotwiczona jest w Duchu 
Bożym, który na mocy suwerennej decyzji uczynił sobie z nas swoje 
mieszkanie i świątynię. Naszym obowiązkiem jako dzieci Bożych jest 
tak żyć i postępować, aby nie zasmucać Ducha Świętego. Jest to moż-
liwe, gdyż dany jest nam zadatek Ducha. Bóg wyposażył nas w Ducha 
swojego, aby nikt nie miał wymówki, że nie stworzono mu możliwości 
duchowego rozwoju i uświęcenia życia. I chociaż czasem zasmucamy 
Ducha Świętego, to jednak On przyczynia się za nami westchnieniami 
niewypowiedzianymi, aby zawsze możliwy był powrót marnotrawnych 
synów i córek do Boga (Rz 8,26).  

„Każdy niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie 
miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie 

w porównaniu z drugim”. (Ga 6,4) 
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12.  Czego Jezus uczył o przykazaniu miłości 
12.1. Stary Testament o przykazaniu miłości 

Zostało już powyżej stwierdzone, że nauczanie Jezusa było głęboko 
zakotwiczone w judaizmie. Nasuwa się więc także pytanie o kontekst 
dla Jezusowego przykazania miłości. Czy w Starym Testamencie i ju-
daizmie znajdziemy dla niego paralele?  

 Jezusowe przykazanie miłości nie jest czymś absolutnie nowym. 
Z pewnymi jego elementami spotykamy się już w Starym Testamencie. 
Miłość bliźniego była jednym z ważniejszych tematów literatury mą-
drościowej ksiąg Starego Przymierza oraz pism apokryficznych. Z rela-
cji ewangelistów wynika także, iż Jezus był świadomy tego, że nie mó-
wi niczego nowego, dotychczas nieznanego. Świadomie prowadził swo-
ich rozmówców w kierunku dobrze im znanych przykazań, występują-
cych na kartach ksiąg Starego Przymierza. Jezus w rozmowie z faryze-
uszami – według relacji Mateusza i Marka – powołał się na przykazanie 
miłości Boga, znajdujące się w 5. Księdze Mojżeszowej 6,5: „Będziesz 
tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy 
swojej, i z całej siły swojej”. Przypomniał także przykazanie znajdujące 
się w 3. Księdze Mojżeszowej 19,18: „Będziesz miłował bliźniego swego 
jak siebie samego”. Przykazania te w gąszczu nakazów i zakazów w księ-
dze prawa Pańskiego nie zajmują ważnego, eksponowanego miejsca. 
Jedynie może przykazanie miłości Boga, ze względu na jego kontekst, 
było predestynowane do zajęcia ważnego miejsca w życiu religijnym 
narodu wybranego. Znajduje się ono na kartach księgi (5 Mż 6,5), któ-
rej autor, uwzględniając zmieniające się warunki życia, prawo Mojże-
szowe na nowo zinterpretował, wydobywając z niego najistotniejsze 
elementy.  

 Przykazania miłości Boga i bliźniego nie zostały nie zauważone 
przez uczonych w Piśmie. Dostarczały one często materiału do głębo-
kich przemyśleń. Niektóre są nam znane w wersji z drugiego lub trze-
ciego wieku po Chrystusie. W tym czasie bowiem spisana została ustna 
tradycja szkół rabinackich. Zapewne na niektóre wpływ miała nauka 
Jezusa i pierwotnego Kościoła. Jednak ustna tradycja była dość wier-
nie przekazywana uczniom przez nauczycieli prawa.  

 Rabbi Akiba uważał, że streszczeniem całego Zakonu jest przykaza-
nie miłości bliźniego. W Talmudzie o Akibie († ok. 135 r.) czytamy, że 
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podczas tortur zmawiał przepisaną modlitwę Szema, w której skład 
wchodzi przykazanie miłości Boga. Uczniowie jego mówili wówczas: 
„Mistrzu, tylko dotąd”. On zaś im odpowiedział: „Przez całe życie mar-
twiłem się tym wierszem «z całej duszy», nawet gdyby ci zabierał du-
szę. Mówiłem: kiedy będę to mógł wypełnić? A teraz, kiedy to jest moż-
liwe, miałbym nie wypełnić”.  

 Podobnie sądził rabbi Hillel (I wiek przed narodzeniem Chr.), który 
na pytanie o treść prawa odpowiedział: „Co jest tobie niemiłe, nie czyń 
twojemu bliźniemu. To jest cała tora. Wszystko inne jest jej wykła-
dem”. Reguła ta, zwana złotą, w formie negatywnej ujmuje treść pra-
wa. Jest nią więc miłość. W Testamencie Isschara (5,2) postawiono 
obok siebie miłość Boga i bliźniego. Jednak nigdzie nie zostały połą-
czone z sobą przykazania miłości Boga i bliźniego w taki sposób jak 
w ewangeliach.  

12.2. Nauka Jezusa o przykazaniu miłości  

Pomiędzy trzema ewangelicznymi wersjami przykazania miłości ist-
nieją pewne różnice (Mt 22,34-40; Mk 12,28-34; Łk 10,25-28).  

 Relacja ewangelisty Mateusza jest zależna od opowiadania ewange-
listy Marka. Marek i Mateusz podają, że to uczony w Piśmie przyszedł 
do Jezusa i postawił Mu pytanie o najważniejsze przykazanie w prawie. 
Według autora drugiej w kanonie Nowego Testamentu ewangelii syn-
optycznej, pytanie to brzmiało następująco: „Które przykazanie jest 
pierwsze ze wszystkich?” (Mk 12,28). Według ewangelisty Mateusza 
uczony w Piśmie pytał Jezusa o największe przykazanie. Ta różnica jest 
nieistotna, tym bardziej, że Jezus – według Mateusza – po zacytowaniu 
słów z 5 Mż 6,5: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca 
swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej”, powiedział: „To jest 
największe i pierwsze przykazanie” (Mt 22, 38). Dwaj pierwsi ewangeliści 
synoptyczni zgodnie podają, że Jezus po wskazaniu na pierwsze i naj-
większe przykazanie, cytując słowa z 3 Mż 19, 18 („Będziesz miłował 
bliźniego swego jak siebie samego”) dodał, że to jest drugie przykaza-
nie w hierarchii ważności nakazów Bożych, znajdujących się w Mojże-
szowym prawie.  

 Relacja ewangelisty Łukasza w wielu szczegółach odbiega od relacji 
dwóch pierwszych ewangelistów. Łukasz, podobnie jak Mateusz, poda-
je, że pytanie uczonego w Piśmie było podyktowane chęcią przyłapania 
Jezusa na odpowiedzi, która może okazać się nieprawowierną. Trzeci 
ewangelista jednak nieco inaczej formułuje pytanie uczonego. Według 
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Łukasza miał on zapytać: „Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić 
żywota wiecznego?” (Łk 10,25). Według Łukasza na to pytanie nie od-
powiedział Jezus, lecz na skutek pytania Jezusa: „Co napisano w zako-
nie?”, odpowiedział sam sobie uczony w Piśmie. W odpowiedzi tej brak 
podziału na najważniejsze przykazanie i drugie, co do ważności. Rela-
cja ewangelisty Łukasza zakończona jest przypowieścią o miłosiernym 
Samarytaninie. Ta zaś z kolei kończy się radą Jezusa, skierowaną do 
uczonego w Piśmie: „Idź, i ty czyń podobnie” (Łk 10,37). 

 Z analizy relacji ewangelistów wynika, że uwaga o kuszeniu Jezusa 
przez uczonego w Piśmie (Mateusz, Łukasz) jest redakcyjną notatką, 
ilustrującą sytuację, w jakiej znalazło się chrześcijaństwo w drugiej 
połowie I wieku po Chr., a więc narastającego konfliktu między Ko-
ściołem a Synagogą. Trzecia ewangelia synoptyczna była przeznaczona 
dla czytelnika z kręgu kultury hellenistycznej, którego nie interesowały 
spory w łonie judaizmu ani też kontrowersje między Jezusem a przed-
stawicielami religii żydowskiej. Dlatego pytanie uczonego w Piśmie 
o najważniejsze przykazanie zostało przez Łukasza przeredagowane. 
Na końcu tych uwag należy też powiedzieć, że nieważne jest, kto od-
powiedział na pytanie uczonego w Piśmie, Jezus, czy sam uczony, 
wszak właściwie jest ona identyczna, tym bardziej, że została, według 
relacji Łukasza, zaaprobowana przez Jezusa (por. Łk 10,28). Znacznie 
ważniejsze są inne problemy i pytania dotyczące przykazania miłości. 
Rozpatrzenia wymaga pytanie: Czy Jezusowe przykazanie miłości jest 
ujęciem nowym, nieznanym judaizmowi? 

 Dotychczas udzielane odpowiedzi można podzielić na trzy grupy. 
Znana jest odpowiedź, że przykazania z 5 Mż oraz z 3 Mż Jezus uznał 
za najważniejsze, i że to On dokonał ich połączenia. Znana jest także 
odpowiedź, że Jezus w tym przypadku nie powiedział niczego nowego, 
co nie było znane uczonym w Piśmie w czasach Jezusa. Istnieje także 
przekonanie, że perykopy o przykazaniu miłości zostały ostatecznie 
zredagowane w świetle poglądów Żydów z diaspory, bo jedynie w juda-
izmie hellenistycznym funkcjonowało przekonanie, iż najważniejszym 
nakazem prawa Bożego jest przykazanie miłości. 

 Wpływ na judaizm hellenistyczny niewątpliwie miała etyka sto-
ików, która utrzymując, że każdy człowiek z natury jest wolny, zdecy-
dowanie propagowała humanitaryzm oraz braterstwo. Szczególnie 
widoczna zależność od etyki stoickiej widoczna jest u Filona z Alek-
sandrii, który sławiąc Mojżesza, pisze, że mając dwóch synów, nie po-
zostawił im dowództwa, ale pragnąc we wszystkich wyrobić zmysł spo-
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łeczny, powierzył przewodnictwo nad ludem izraelskim – kierując się 
czystą, boską miłością – Jozuemu. Tym samym dał dowód swojego 
przyjaznego i wiernego usposobienia względem całego swojego ple-
mienia. Jednakże trudno u Filona, jak również w judaizmie helleni-
stycznym, dostrzec tak głębokie powiązanie miłości Boga z miłością 
bliźniego, jak w zwiastowaniu Jezusa. Podobny wniosek można wy-
snuć, analizując poglądy palestyńskich uczonych w Piśmie. Przede 
wszystkim w nauce rabinicznej, zgodnie z 3 Mż 19,16-18, pojęcie bliź-
niego ogranicza się jedynie do członka narodu wybranego, chociaż 
czasem się je rozszerza na prozelitę. Jeśli można dostrzec jakieś szer-
sze spojrzenie na miłość do bliźniego w judaizmie, zarówno palestyń-
skim, jak hellenistycznym, to należy zawsze mieć na uwadze wpływ 
chrześcijaństwa na judaizm dwóch pierwszych wieków po Chr.  

 Połączenie z sobą dwóch przykazań, które w Starym Testamencie 
znajdują się w luźnym związku, w zwiastowaniu Jezusa z Nazaretu jest 
absolutną nowością. W nauczaniu Jezusa, poprzez zespolenie z sobą 
miłości Boga i miłości bliźniego, doszło do głębokiego zespolenia religii 
z etyką. Nie można powiedzieć, że tego związku nie da się zauważyć 
w judaizmie czasów Jezusa. Zespolenie wiary w Jahwe z etycznym 
postępowaniem obserwujemy już w zwiastowaniu starotestamento-
wych proroków. Jednakże z powodu kazuistyki uprawianej przez 
uczonych w Piśmie, kładącej głównie nacisk na czystość kultową, zwią-
zek ten został poważnie osłabiony.  

 Ewangelista Marek pisze, że faryzeusz zapytał Jezusa o pierwsze ze 
wszystkich przykazań w prawie (Mk 12,28). Ewangelista Mateusz po-
wiada, że faryzeusz, chcąc wypróbować Jezusa, zapytał o największy  
nakaz w Mojżeszowym prawie (Mt 22,36). Właściwie w relacji dwóch 
pierwszych ewangelistów nie ma większej znaczącej różnicy między 
pytaniami postawionymi przez faryzeusza Jezusowi. Odzwierciedlają 
one dyskusję w judaizmie, zmierzającą do wskazania na przykazanie, 
streszczające nakazy i zakazy zarówno tory, jak i tradycji ustnej. Dlate-
go też w relacji ewangelisty Mateusza znajdują się słowa: „Na tych 
dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy” (Mt 22,40).  

 Na czym polega wielkość, pierwszeństwo i doniosłość przykazania 
miłości Boga i bliźniego? 

 Pierwszeństwo przykazania miłości Boga w judaizmie nigdy nie 
ulegało wątpliwości. Wyraz temu daje codzienne zmawianie modlitwy 
Szema, w której skład wchodzą słowa: „Będziesz miłował Pana, Boga 
swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i całej siły swojej” 
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(5 Mż 6,5). Zarówno w judaizmie, jak i dla Jezusa, Bóg, jako Stworzy-
ciel i Pan człowieka jest największą i najwyższą wartością, dobrem, 
którego niczym nie da się zastąpić. Ale może się wydawać, że pierw-
szeństwo i ważność tego przykazania narusza krytyka Jezusa tzw. pra-
wa korbanu, uchylającego powinność dzieci wobec rodziców (Mk 7,10-
13a). Poświęcenie Bogu ofiary, np. ofiarnego zwierzęcia, potrzebnego 
do utrzymania ojca lub matki, może się wydawać wyrazem umiłowania 
Boga nade wszystko, zgodnie przecież z nakazem miłowania Boga 
z całego serca i z całej duszy. Ale wolą Boga jest także czcić ojca i mat-
kę, okazywać im miłość. Tymczasem prawo korbanu, mające zakotwi-
czenie w prawie (por. 4 Mż 30,2nn; 5 Mż 23,22-24) i rozwinięte 
w tradycji ustnej, uniemożliwiało wypełnienie Bożego przykazania mi-
łości wobec najbardziej bliskich osób, ojca i matki, przykazania z obie-
tnicą długiego i szczęśliwego życia (2 Mż 5,12; 5 Mż 5,16). Funkcjono-
wanie przysięgi kultycznej pod pozorem miłości Boga, unieważniającej 
inne przykazanie Boskie, znajdujące się w dekalogu, było czymś 
w istocie bezbożnym i obrażającym Boga, tym bardziej że prawo kor-
banu w praktyce było fikcją. Pozwalało odmawiać rodzicom wszystkie-
go, przy czym nie egzekwowano bezwzględnego dotrzymania ślubowa-
nia złożenia ofiary. Jezus, stawiając obok najważniejszego i najwięk-
szego przykazania, przykazanie mu podobne, a więc nakaz miłości 
bliźniego, uczynił go probierzem wartości wszystkich innych nakazów 
i zakazów.  

 W zwiastowaniu Jezusa, wskazującego pierwszeństwo przykazania 
miłości bliźniego przed przepisami kultycznymi oraz wyższość postę-
powania etycznego nad religijnością normowaną przez przepisy ofiar-
nicze, wskazują także słowa Jezusa, znajdujące się w pierwszej antyte-
zie Mateuszowej wersji kazania na górze: „Jeślibyś składał dar swój na 
ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zo-
staw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem 
swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój” (Mt 5,23.24). Chociaż 
słowa te powinny mieć zastosowanie w każdej chwili, uwzględniają 
sytuację sprzed powstania chrześcijańskiego Kościoła, gdyż mowa 
w nich jest o ołtarzu ofiarniczym, który przestał istnieć w 70 roku po 
Chr., a więc jeszcze przed napisaniem ewangelii, znajdującej się na 
pierwszym miejscu w kanonie Nowego Testamentu. Gdyby wypowiedź 
ta powstała w Mateuszowym Kościele, pierwszy ewangelista zapewne 
nie zawahałby się jej zmienić i dostosować do sytuacji po zburzeniu 
świątyni. Według Jezusa, dopełnienie ofiary powinno zostać przesu-
nięte w czasie, jeśli proszący kapłana o złożenie ofiary przypomniał 
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sobie, że nie pojednał się ze swoim bliźnim. Jakakolwiek zaś kazuisty-
ka w takim wypadku jest niemożliwa, gdyż Jezus także powiedział: 
„Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto 
jest, to jest od złego” (Mt 5,37). Przykazanie miłości bliźniego i wynika-
jące zeń obowiązki, regulują postępowanie i rządzą życiem człowieka. 
W świetle słów: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” 
powinno być weryfikowane wszelkie ludzkie postępowanie. W sferze 
moralności przykazanie miłości bliźniego pełni rolę aksjologicznego 
probierza postępowania i stosunków międzyludzkich. Właśnie na tym 
głównie polega doniosłość przykazania miłości bliźniego i postawienia 
go obok przykazania miłości Boga.  

 Jezus powiązał przykazanie miłości bliźniego ze świętym nakazem 
miłości Boga z całego serca i całej duszy. Ewangeliści synoptyczni 
świadczą, że miało to miejsce podczas rozmowy Jezusa z faryzeuszami.  

 Nie wiemy, czy Jezus wygłosił kiedykolwiek jakąś dłuższą mowę na 
temat związku miłości Boga z miłością bliźniego. Chociaż problem 
miłości Boga i bliźniego nie jest naczelnym tematem w zwiastowaniu 
Jezusa, to jednak należy go zaliczyć do podstawowych tematów dysku-
sji Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie na temat prawa. Być 
może, uczniowie po rozmowie Jezusa z faryzeuszem, pytającym o naj-
ważniejsze przykazanie w prawie, pytali swojego Mistrza – jak czynili 
to niejednokrotnie – co oznacza takie ścisłe powiązanie z sobą obu 
przykazań miłości, które na kartach Starego Testamentu występują 
w pewnej odległości i bez związku.  

 Nietrudno zauważyć, że Jezus – przynajmniej jak to wynika z ewan-
gelii – nigdy nie wygłosił dłuższej mowy na temat miłości do Boga, 
wiele zaś mówił o miłości do bliźniego. Czy mamy jedynie do czynienia 
z formalnym połączeniem tych dwóch przykazań? Czy znajduje się 
w zwiastowaniu Nauczyciela z Nazaretu między nimi głębszy związek 
treściowy? 

 Z licznych wypowiedzi Jezusa wynika, że miłość do Boga nie może 
być rozumiana jedynie jako bliżej nieokreślone uczucie, poryw serca, 
lecz uczucie uzewnętrzniające się w działaniu, w miłości i szacunku 
okazywanym bliźniemu. Jezus nakazał swoim uczniom modlić się: 
„I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowaj-
com” (Mt 6,12; Łk 11,4). Także napominał ich: „A gdy stoicie i zanosi-
cie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby 
i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia” 
(Mk 11,25). W pierwszej antytezie zaś powiedział: „Jeślibyś więc skła-
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dał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś prze-
ciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojed-
naj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój” (Mt 5, 
23.24). Należy jednak zapytać: W czyim imieniu należy pojednać się 
z bliźnim i odpuścić mu wszystkie winy?  

 Jezus był głęboko przekonany, że wszystko, co człowiek czyni, dzie-
je się przed Bogiem znającym zamiary ludzkiego serca. W rozumieniu 
Jezusa także wszystko, co człowiek uczynił w swoim życiu dobrego, 
było jego powinnością i jego działanie nie może być pojmowane jako 
zasługa (Łk 17,10). Miłość bliźniego jest odpowiedzią na miłość Bożą, 
która objawia się jako opatrznościowe czuwanie nad człowiekiem (Mt 6, 
24-34) oraz jako odpuszczenie grzechów. Charakterystyczna jest histo-
ria faryzeusza Szymona i kobiety, która w jego domu włosami wytarła 
nogi Jezusa (Łk 7,36-50). Szymon nie miał dobrego mniemania o ko-
biecie, która nie wiadomo jakim sposobem dostała się do jego domu. 
Ale Jezus, znając myśli faryzeusza, powiedział przypowieść o dwóch 
dłużnikach, którym odpuszczono winy: „Pewien wierzyciel miał dwóch 
dłużników. Jeden był dłużny pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. 
A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował”. Faryzeusz, za-
pytany przez Jezusa, który z dłużników więcej umiłował swojego Pana, 
odpowiedział: „Sądzę, że ten, któremu więcej darował”. 

 Że miłość bliźniego jest odpowiedzią na miłość Boga do człowieka, 
najwymowniej wskazuje przypowieść Jezusa o niemiłosiernym słudze 
(Mt 18,23-35). I chociaż sługa, któremu wielki dług darowano, jest 
negatywnym przykładem, to oczywiste jest, że Jezus w tej przypowieści 
domaga się okazywania miłości bliźniemu w imię miłości Boga do czło-
wieka, który jest i będzie zawsze dłużnikiem Najwyższego. Ogromna 
różnica między darowanym długiem niemiłosiernemu słudze przez króla 
a długiem współsługi, wskazuje na wielkość miłości Bożej i potrzebę 
ciągłego doskonalenia się w okazywaniu miłości bliźniemu. Taka in-
terpretacja przypowieści wydaje się być słuszna, gdyż nie ulega wąt-
pliwości, że król z Jezusowej przypowieści o niedobrym i złym słudze 
jest obrazem miłosiernego Boga, który w swojej nieskończonej miłości 
zawsze jest gotowy przekreślać winy swoich sług. W miłości przebaczać 
winy jest prawem Królestwa Bożego, Królestwo Boże – powiedział 
Jezus – jest bowiem podobne do króla, który wezwał swoje sługi, aby 
zdali rachunek ze swojej służby.  

 Przykazanie miłości do bliźniego nie może jednak funkcjonować 
samodzielnie. Wskazują na to słowa Jezusa: „A drugie podobne temu”. 
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Dopiero miłość do Boga gwarantuje bezinteresowność, której nie do-
staje każdej ludzkiej miłości. Dopiero ona umożliwia owe przezwycię-
żenie samego siebie, z którego płyną najskrytsze i największe czyny 
miłości. Miłość, opierająca się na Bogu, staje się prawdziwą miłością, 
która różni się od każdej naturalnej miłości. Przewyższa przyjaźń, gdyż 
z miłości samego siebie, ze względu na Boga, wychodzi naprzeciw bliź-
niego, gotowa na ofiarę.   

 Miłość Boga nie uzewnętrznia się jedynie w i poprzez miłość do 
bliźniego. W kazaniu na górze Jezus zaleca uwolnienie się od troski 
o dzień jutrzejszy, o to, co będziemy jeść albo czym będziemy się odzie-
wać (Mt 6,25). Nakazuje szukania najpierw Królestwa Bożego i jego 
sprawiedliwości (Mt 6,33), a więc podporządkowanie się panowaniu 
Boga, nie z lęku przed Nim, ale z miłości, wszak kupiec szukający pereł 
– z podobieństwa Jezusa (Mt 13,45.46) – sprzedał wszystkie perły 
i kupił tę, którą w końcu znalazł, a kupił ją z miłości do niej, gdyż była 
wyjątkowa, najpiękniejsza i najwartościowsza. Jezus powiedział także: 
„Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić 
będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim 
pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie” (Mt 6,24). Jednak służ-
ba i miłość do Boga sprowadza się do posłusznego poddania się woli 
Bożej i wykonania wszystkiego, co nakazuje Najwyższy.  

 Czy jest jeszcze coś nowego w Jezusowej interpretacji przykazania 
miłości w stosunku do pojmowania miłości bliźniego w judaizmie? 

 Według uczonych w Piśmie bliźnim dla Żyda był współplemieniec, 
czasem także prozelita. Samarytanin był godny pogardy, poganin był 
psem, niegodnym okruchów ze stołu łaski Bożej, okazanej narodowi 
wybranemu.  

 Jezus przekroczył granice funkcjonującego w judaizmie pojęcia 
bliźniego. Wskazuje na to wypowiedź Jezusa, znajdująca się w kazaniu 
na górze: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy 
was prześladują. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, 
bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawie-
dliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy 
was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?” (Mt 5, 
44-47). Szczególnie wymowna jest przypowieść Jezusa o miłosiernym 
Samarytaninie (Łk 10,30-35). Zapewne pierwotnym jej kontekstem nie 
była rozmowa Jezusa z uczonym w Piśmie na temat drogi zbawienia – 
jak tego chce Łukasz – zawiera bowiem ona również, a może nawet 
głównie, wątek krytyki przepisów rytualnych, dotyczących kapłanów 
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i lewitów, to jednak jej wymowa jest dostatecznie czytelna, szczególnie 
w powiązaniu z następującym po niej dialogiem Jezusa z zakonoznaw-
cą. Bliźnim jest każdy potrzebujący pomocy. 

 Bliźnim jest nawet wróg i nieprzyjaciel. Jezus, znosząc prawo od-
wetu (ius talionis), powiedział: „Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: 
Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was niena-
widzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, 
którzy was krzywdzą” (Łk 6,27.28). Nauczyciel z Nazaretu zapewne 
zdawał sobie sprawę z tego, jak bardzo trudną rzeczą jest przebaczyć 
wrogowi jego winy i jak wiele wysiłku wymaga miłość nieprzyjaciela. 
Sam jednak dał swoim uczniom przykład przezwyciężania uprzedzeń. 
Na prośbę uzdrowienia córki kobiety kananejskiej odpowiedział pozy-
tywnie (Mt 15,21-28 = Mk 7,24-30). Do Judasza, który Go zdradził, 
powiedział „Przyjacielu, po co przychodzisz?” (Mt 26,50). Ale ucznio-
wie Jezusa mają nie tylko przykład przezwyciężania uprzedzeń w swo-
im Nauczycielu. Pan Jezus wskazał również na Bogu, którego słońce 
wschodzi nad dobrymi i złymi, sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi 
(Mt 5,45).  

 Gniew i odwet jest przekroczeniem Bożego prawa (Mt 5,21.22). 
Obojętność nie zasługuje na pochwałę (Łk 10,30.37). Miłość bliźniego 
jest wypełnieniem prawa i odpowiedzią na Boże miłosierdzie. Miłość 
do Boga konkretyzuje się w miłości do bliźniego, ale bliźni nie jest 
konkretyzacją Boga.  

* * * 

Przykazanie miłości do Boga i bliźniego spełnia hermeneutyczną fun-
kcję. Takie zadanie wyznaczył temu przykazaniu sam Jezus. Nie tylko 
reguluje ono stosunek człowieka do Boga i swojego bliźniego, ale jest 
jedyną zasadą wyjaśniającą prawo i weryfikującą prawdziwość i głębię 
wiary.  

 Nie ma alternatywy dla miłości Boga. Miłość Boga powinna być bez-
warunkowa, jak była i jest miłość Chrystusa do człowieka. Ale miłość 
Boga przyjmuje zawsze konkretną postać. Nie można jej uchwycić 
w ramy nakazów i zakazów, ale zawsze, każdego dnia na nowo realizu-
je się w miłości bliźniego, w postaci pojednania się z bliźnim i kon-
kretnego działania na rzecz bliźniego.  

 Nasz stosunek do Boga i miłość Mu okazywana sprawia, że drugi 
człowiek w Jezusowym tego słowa znaczeniu staje się naszym bliźnim.  
Dzięki przykazaniu miłości możliwe jest ukonstytuowanie prawdziwej, 
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braterskiej i siostrzanej społeczności ludzi wiary. Jak wiara przez sło-
wo ewangelii buduje Kościół, tak miłość spaja z sobą ludzi, że stają się 
sobie bliscy. Miłość znosi i przezwycięża wszelkie podziały. W miłości, 
która wyrasta z wiary w Boga, nie ma miejsca na rasizm i różnego ro-
dzaju fobie.   

 Diakonia w Kościele wyrasta z miłości do Boga, bowiem z niej rodzi 
się miłość bliźniego. Diakonia nie jest celem samym w sobie ani też nie 
jest środkiem zasługującym na Boże zmiłowanie. Diakonia jest odpo-
wiedzią na Bożą miłość, jest chrześcijańską odpowiedzialnością przed 
Bogiem.   

 

„Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, 
miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nie-
przystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złe-

go, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje 
z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszyst-

kiego się spodziewa, wszystko znosi”. (1 Kor 13,4-7) 

 

„Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto 
bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bo-

wiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj 
i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego 
swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrzą-

dza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, 
wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu 

obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż 
kiedy uwierzyliśmy”. (Rz 13,2-11) 
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13. Czego Jezus uczył o Duchu Świętym 
13.1. Duch Boży w Starym Testamencie 

Bóg jest Duchem. W Starym Testamencie nie ma formuły: Bóg jest 
Duchem. Spotykamy się z nią dopiero w Nowym Testamencie (por. J 4, 
24). Jednak cały Stary Testament składa świadectwo wiary w Boga, 
którego natura jest duchowa. Najbardziej zbliżona do formuły: „Bóg 
jest Duchem”, jest w Starym Testamencie deklaracja Boga: „Egipcjanie 
są ludźmi, a nie Bogiem; konie ich to ciało, a nie duch” (Iz 31,3). 

 W licznych opisach starotestamentowych Bóg ma: ręce, oczy, uszy, 
oblicze (1 Mż 3,3.8; 32,31; 4 Mż 11,1; 1 Sm 5,11; 2 Krl 19,16; Ps 8,4; Iz 52, 
10). Autorzy Starego Testamentu piszą również o Bożym gniewie, nie-
nawiści, zazdrości itp. (1 Mż 6,6; 9,5; 2 Mż 22,24; 5 Mż 16,22; 30,9; 
32,35; Iz 61,8; 62,5). Nie brakuje także wypowiedzi o radości Boga.  

 Myślenie o Bogu, który jest natury duchowej, nie wyklucza używa-
nia antropomorfizmów. Niewątpliwie prorocy byli zdecydowanymi 
rzecznikami duchowości Boga, a jednak w ich pismach znajdujemy 
także liczne antropomorfizmy. Deutero-Izajasz w czasie niewoli babi-
lońskiej w imieniu Boga wołał: „Już długo milczałem, nie odzywałem 
się, powstrzymywałem się; lecz teraz jak rodząca będę krzyczeć, będę 
zawodzić i skomleć” (Iz 42,14).  

 Wszelkiego rodzaju antropomorfizmy należą do stylu i środków wy-
razu literackiego. Nie mają nic wspólnego z opisem wyglądu oraz Isto-
ty Boga. 

 Wiara i myślenie o Bogu, który jest Duchem, wymagały katego-
rycznego zakazu przedstawiania Boga w formie rzeźby, obrazu rytego 
(2 Mż 20,4; 34,17; 3 Mż 19,4; 5 Mż 5,9.10; 7,9.10). Nie ma takiej istoty, 
która by w czymś przypominała Boga. Bóg jest nieporównywalny do 
niczego, przeto czynienie sobie obrazu Boga było niesłychanym bluź-
nierstwem, gdyż stawiało Boga w rzędzie rzeczy stworzonych. Kto czy-
nił sobie obraz Boga, ten Stworzycielowi nadawał postać stworzenia.  

 Pojęcie Boga duchowego, niematerialnego, w dziejach narodu izra-
elskiego, które są zarazem dziejami objawienia Bożego, było stale po-
głębiane i doskonalone. Walczyli o to prorocy starotestamentowi. Pro-
roctwa ich są wyrazem wzniosłej idei świętego Boga, który jest Du-
chem, który jest inny niż materia, który jest ponad światem.  
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 Stary Testament nie zna nauki o Trójcy Świętej. Duch Boży jest 
formą objawienia się transcendentnego, duchowego Boga.  

13.2. Nauka Jezusa o Duchu Świętym  
13.2.1. Poczęty z Ducha i prowadzony przez Ducha  Świętego 

Najpierw należy zwrócić uwagę na ewangeliczne świadectwo o po-
częciu Jezusa z Ducha Świętego. Według ewangelisty św. Łukasza, 
anioł Gabriel powiedział do Marii: „Duch Święty zstąpi na ciebie i moc 
Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte 
i będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1,35). Kiedy Józef zamierzał po-
tajemnie opuścić Marię, bowiem okazało się, że jest ona brzemienną, 
anioł powiedział do Niego: „Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przy-
jąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha 
Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi 
lud swój od grzechów jego” (Mt 1,20.21).  

 Jezus poczęty przez Ducha Świętego, przez Niego był prowadzony  
w mocy przez życie (Łk 4,1.14).  

 Ewangeliści synoptyczni zgodnie podają, że Jezus z Nazaretu przy-
szedł do Jana nad Jordan i podkreślają, że wolą Jezusa było, aby został 
przez Jana ochrzczony. Ewangelista Łukasz pisze, że chrzest Jezusa nie 
był wydarzeniem jednostkowym. Jezus poddał się obrzędowi chrztu 
„gdy wszystek lud przyjmował chrzest” (Łk 3,21). Zapewne Jezus przy-
szedł nad Jordan wraz z innymi pątnikami z Galilei. Czuł się jednym 
z nich. Przekonany był o tym, że powinien wziąć udział w ogólnonaro-
dowym ruchu przebudzeniowym. Był synem palestyńskiej ziemi, we-
dług ciała potomkiem Dawida, członkiem narodu wybranego i to, co 
przeżywał prawie cały naród, a więc przebudzenie, religijne uniesienie 
i ożywienie, nie tylko nie było Mu obce, lecz bardzo bliskie, tak, że 
postanowił swoją postawą zaakceptować ducha religijnego przebudze-
nia w Izraelu. Jezus zaaprobował zarówno pokutne kazanie Jana 
Chrzciciela, jak też i poruszenie wśród Żydów, ich gotowość poddania 
się obrzędowi oczyszczającej pokuty. 

 Chrztowi Jezusa towarzyszyła teofania, objawienie, interwencja Bo-
ża. Ewangelista Mateusz pisze: „A gdy Jezus został ochrzczony, wnet 
wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, 
który zstąpił w postaci białej gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się 
głos z nieba: Ten jest Syn mój Umiłowany, którego sobie upodobałem” 
(Mt 3,16-17). Drobne różnice pomiędzy poszczególnymi relacjami 
ewangelistów wskazują na redaktorską obróbkę i teologiczną  interpre-
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tację, zgodną z założeniami i teologicznymi celami ewangelistów, hi-
storycznego wydarzenia, zachowanego w przekazie ustnej tradycji Ko-
ścioła w Jerozolimie. 

 Otwarte niebiosa są zapowiedzią i znakiem Bożej interwencji (zob. 
Ez 1,1nn). Duch Boży, jak podkreślają zgodnie ewangeliści synoptycz-
ni, zstąpił na Jezusa. Bóg przeto uroczystym aktem ogłosił Jezusa me-
sjaszem oraz zainaugurował nową erę, czas łaski i zbawienia. Zstąpie-
nie Ducha Świętego na Jezusa jest niejako namaszczeniem Go na za-
powiedzianego Mesjasza i epifanią Jego godności (por. J 1,32.33). 
Spełniła się więc tu, nad Jordanem profetyczna zapowiedź: „Duch 
Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym 
zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, 
których serca są skruszone, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty 
naszego Boga, aby pocieszył wszystkich zasmuconych” (Iz 61,1.2; por. 
42,1; 11,2). Chrzest Jezusa jest w pełnym tego słowa znaczeniu począt-
kiem zwiastowania ewangelii zbawienia. 

 Ukoronowaniem teofanii nad Jordanem był „głos  nieba”. Bóg nie 
tylko dał znak, Bóg przemówił, a więc przerwał długie milczenie, trwa-
jące od posłannictwa ostatniego proroka Malachiasza (por. Hbr 1,11). 
Bóg znowu zaczął mówić: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie 
upodobałem” (Mt 3,17). Nie ulega wątpliwości, że w tych słowach znaj-
duje się nawiązanie do słów psalmu: „Synem moim jesteś” (Ps 2,7). 
Treścią psalmu 2 jest intronizacja króla-mesjasza, a słowa te odniesio-
ne do Jezusa nakazują przyjąć Go jako zapowiedzianego Mesjasza.  

 W synagodze w Nazarecie, Jezus przeczytawszy słowa z Księgi Iza-
jasza, w których jest mowa o Duchu, który jest nad Sługą Pana (Iz 61, 
1n), powiedział: „Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych” (Łk 4, 
21). Pan Jezus radował się i modlił do Ojca niebieskiego w Duchu (Łk 10, 
21). Jeśli cała działalność Jezusa miała związek z obecnością Ducha 
Świętego w Jego życiu, to zrozumiałym się staje, dlaczego Jezus nie 
wygłosił żadnej dłuższej mowy na temat Ducha Świętego. Jego życie 
było znakiem obecności Ducha Bożego między ludźmi.  

 Jako zmartwychwstały Pan powiedział do uczniów: „A oto Ja zsy-
łam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż 
zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości” (Łk 24,49). Mówiąc 
o obietnicy Ojca i mocy z wysokości, miał na myśli zesłanie Ducha 
Świętego na uczniów (por Dz 1,8).  
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13.2.2. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu 

 W ewangeliach synoptycznych godna szczególnej uwagi jest wypo-
wiedź Jezusa na temat grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Wystę-
puje ona we wszystkich ewangeliach synoptycznych. Pomiędzy nimi 
dostrzec można niewielkie różnice. Pomimo tego warto je wszystkie 
zacytować: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystkie grzechy będą od-
puszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowie-
dzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie do-
stąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego” 
(Mk 3,28.29); „Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo 
będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie 
będzie odpuszczone. A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Czło-
wieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko 
Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani 
w przyszłym” (Mt 12,31.32); „Każdemu, kto powie słowo przeciwko 
Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone; lecz kto by bluźnił prze-
ciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone” (Łk 12,10).  

 Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu?  

 Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, bowiem Jezus tego nie 
powiedział swoim uczniom, a ewangeliści wcale nam nie ułatwiają 
dania odpowiedzi na powyższe pytanie.  

 W Starym Testamencie bluźnierstwo przeciwko Bogu było karane 
śmiercią. Z powyższych słów Jezusa wynika, że Jezus złagodził ten 
surowy nakaz prawa Mojżeszowego. Jednak nadal nie zostanie od-
puszczony grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech przeciwko 
Duchowi Świętemu nie zostanie odpuszczony nikomu, zarówno w tym, 
jak i przyszłym życiu.  

 Grzech zostanie odpuszczony przeciwko Synowi Człowieczemu, 
a więc przeciwko Jezusowi. Jezus nazywał siebie Synem Człowieczym, 
kiedy mówił o swojej ziemskiej działalności. Przykładem mogą być 
słowa: „Syn Człowieczy jest Panem sabatu” (Mt 12,8). Używał także 
tego tytułu, kiedy w związku z proroctwem Daniela mówił o swoim 
niebieskim i wiecznym pochodzeniu (Dn 7,13nn). Mówiąc o grzechu 
przeciwko Synowi Człowieczemu, miał na myśli swoją działalność 
ziemską. Ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu ma jednak związek 
z działalnością Jezusa. Z kontekstu Mateuszowj relacji wynika, że sło-
wa o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu skierowane były do fary-
zeuszy, którzy nie przyjmowali świadectwa Jezusa i odrzucali prokla-
mację Królestwa Bożego przez Jezusa. Przeciwko Duchowi Świętemu 
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grzeszy więc ten, kto odrzuca ewangelię o Królestwie Bożym i nie chce 
podporządkować się panowaniu Bożemu. A więc odrzucenie Boga, jest 
grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. 

 Jeśli Jezus powiedział, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie 
może być odpuszczony, to znaczy to, że w nauczaniu Jezusa Duch 
Święty ma charakter osobowy.  

* * * 

W ewangeliach synoptycznych – jak zostało już powiedziane – brak 
dłuższej mowy Jezusa na temat Ducha Świętego. W Ewangelii św. Jana 
znajdują się dwie wypowiedzi Jezusa na temat Ducha Świętego. Anali-
za tych wypowiedzi wskazuje, że noszą one na sobie ślad redakcji, ma-
jącej na celu dopasowanie ich do sytuacji Kościołów Janowych końca 
I wieku po Chr. Pomimo tego, należy im się przyjrzeć bliżej, bowiem 
rzucają one pewne światło na rozumienie Ducha Świętego przez histo-
rycznego Jezusa. Pokazują nam też, jak pierwotny Kościół usiłował 
ewangelię Jezusa zinterpretować w nowej dla Kościoła Bożego sytuacji.  

 Jezus w Janowej Ewangelii nazywa Ducha Świętego Parakletem, 
a więc Pocieszycielem i Przewodnikiem. Jako Pocieszyciel, Duch Świę-
ty, który jest także Duchem Prawdy, wprowadzi wierzących we wszelką 
prawdę. Będzie też Nauczycielem ludu Bożego: „Ja prosić będę Ojca 
i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha praw-
dy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go 
znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” (J 14,16.17); „Lepiej dla 
was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie 
przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A On, gdy przyjdzie, prze-
kona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; o grzechu, gdyż 
nie uwierzyli we mnie; o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już 
mnie nie ujrzycie; o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzo-
ny. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie może-
cie; lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką 
prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, 
mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.  On mnie uwielbi, 
gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje 
jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi” (J 16,7-15).  

 Na temat życia w Duchu Świętym oraz roli Ducha Świętego w Ko-
ściele i życiu każdego  chrześcijanina, wiele ma do powiedzenia apostoł 
Paweł.  
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 Życie chrześcijanina jest chodzeniem w Duchu Świętym, a także 
znakiem zamieszkania Ducha w nas i między nami. Zadatek Ducha 
Świętego pomnażany jest przez życie we wierze, która nieustannie 
winna rozwijać się przez działanie Ducha Bożego. Wiara i Duch należą 
do siebie. Bez Ducha nie ma wiary, wiara zaś jest znakiem działania 
tego Ducha. Apostoł Paweł pytał wyznawców Jezusa Chrystusa w Ko-
ryncie: „Czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży 
mieszka w was?” (1 Kor 3,16).  

 Życie chrześcijanina związane jest z Duchem Świętym na wielu 
poziomach. Duch spaja w jedno Ciało wszystkich ochrzczonych i wie-
rzących w Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 12,13). Jego kościelnotwórcza 
funkcja jest wielokrotnie poświadczona na kartach Pisma Świętego. 
Dzięki zstąpieniu Ducha Świętego powstał pierwszy Kościół chrześci-
jański. Kościół Boży od czasów Pięćdziesiątnicy nieustannie rośnie 
wszędzie tam, gdzie działa Duch Święty przez zwiastowane słowo o krzy-
żu Jezusa Chrystusa i o darowanym w nim zbawieniu grzesznemu 
człowiekowi. Duch Święty przede wszystkim uświęca Kościół jako spo-
łeczność wierzących. To dzięki działaniu Ducha Świętego w Kościele 
wyznawać możemy: „Wierzę… w święty Kościół chrześcijański”. Dlate-
go apostoł Pański napomina: „Już nie jesteście obcymi i przychodnia-
mi, lecz obywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowanymi na 
fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym 
jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie 
w przybytek święty Panu, na którym i wy się wespół budujecie na 
mieszkanie Boże w Duchu” (Ef 2,19-22). Budowniczym Domu Bożego 
jest Duch Święty. W Nim przez Jezusa Chrystusa modli się Kościół do 
swojego Boga i On jest jedyną zasadą jedności Kościoła, jako Chrystu-
sowego Ciała.  

 Jednak działanie Ducha Świętego sięga również w sferę naszego 
cielesnego życia. Wskazuje na to napomnienie apostoła Pawła: „Czy 
nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest 
w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych?” 
(1 Kor 6,19). Wielki Apostoł miał na myśli całego człowieka z jego ży-
ciem cielesnym i intelektualnym, materialnym i duchowym. A więc 
zarówno ciałem jak i umysłem służyć winniśmy Bogu i oddawać Jemu 
cześć przez uświęcenie, którego źródłem jest zawsze Duch Święty. 
Apostoł Paweł pisał do Tesaloniczan: „Taka jest wola Boża: uświęcenie 
wasze, abyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was 
umiał utrzymywać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie w na-
miętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie do-
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puszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie brata 
swego” (1 Tes 4,3-6).  

 Świętość, do której jesteśmy powołani i chodzenie w świętości, nie 
wynika z naszej doskonałości moralnej. Przekonanie, że możemy ją 
osiągnąć, jest grzechem utrudniającym uświęcenie. Według koncepcji 
biblijnej, świętość człowieka polega na jego związaniu się przez wiarę 
z Bogiem. Jedynie świętym w sensie absolutnym jest wieczny Bóg i Oj-
ciec Pana naszego Jezusa Chrystusa (por. Oz 11,9). On jest źródłem 
świętości. To, że Bóg jest święty oznacza, że dzieli nas od Niego niewy-
obrażalna przepaść. Jego świętość jak ogień wszystko trawi i pochłania 
(por Iz 6,1nn). A jednak Bóg mówi: „Uświęcajcie się i bądźcie święty-
mi, bo Ja jestem święty!” (3 Mż 11,44). Uświęcenie wierzącego polega 
na związaniu się z Bogiem, na chodzeniu w Duchu Świętym i przyno-
szeniu owoców wiary. Nasza świętość zakotwiczona jest w Duchu Bo-
żym, który na mocy suwerennej decyzji uczynił sobie z nas swoje 
mieszkanie i świątynię. Naszym obowiązkiem jako dzieci Bożych, jest 
tak żyć i postępować, aby nie zasmucać Ducha Świętego. Jest to moż-
liwe, gdyż dany jest nam zadatek Ducha. Bóg wyposażył nas w swojego 
Ducha, aby nikt nie miał wymówki, że nie stworzono mu możliwości 
duchowego rozwoju i uświęcenia życia. I chociaż czasem zasmucamy 
Ducha Świętego, to jednak On przyczynia się za nami westchnieniami 
niewypowiedzianymi, aby zawsze możliwy był powrót marnotrawnych 
dzieci do Boga (Rz 8,26).  

 Życie w Duchu Świętym jest nieustanną modlitwą o dar wiary, gdyż 
bez niej nie można podobać się wszechmogącemu Bogu (Hbr 11,6). Kto 
o wiarę prosi, zostanie wysłuchany, prośba o ufność jest bowiem mo-
dlitwą według myśli Bożej.  

 Życie w Duchu Świętym prowadzi do skutecznego przyswojenia so-
bie darów zbawienia: obmycia z grzechów i łaski usprawiedliwienia 
(1 Kor 6,11).  

 Życie w Duchu Świętym przejawia się w nieustannym ujarzmianiu 
swojego gnuśnego ciała, skorego do lenistwa, swarów, egoizmu i wy-
wyższania się nad innych.  

 Życie w Duchu Świętym jest przynoszeniem owoców wiary ku 
chwale Pana Boga, działaniem i dzieleniem się darami materialnymi 
i duchowymi z bliźnimi.  

„Wzywam was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście 
składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo 
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taką powinna być duchowa służba wasza. A nie upodabniaj-
cie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie 
umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, 

co jest dobre, miłe i doskonałe”. (Rz 12,1.2) 
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14. Czego Jezus uczył o rodzinie 
14.1. Rodzina w Starym Testamencie 

W Starym Testamencie mowa jest o rodzinie jako o domu. Bóg po-
wiedział do Noego, aby wszedł do arki z całym domem, a więc z rodzi-
ną (1 Mż 7,1). Rodzina jest „domem ojca” (1 Mż 34,19), ponieważ ojciec 
jest głową rodziny i jest odpowiedzialny za jej byt i przyszłość. Ponie-
waż rodzina jest domem, przeto o założeniu rodziny mówi się na kar-
tach Starego Testamentu jako o „zbudowaniu domu”. Boazowi po po-
ślubieniu Rut mieszkańcy Betlejem złożyli życzenia: „Niech Pan spra-
wi, żeby ta kobieta, która wchodzi do twojego domu, była jak Rachel 
i jak Lea, które wspólnie wzniosły dom izraelski” (Rt 4,11). 

 Rodzina izraelska składała się z tych, których łączyła wspólnota 
krwi, a także wspólnota mieszkania, a więc niewolnicy i goście. Rodzi-
na w czasach Starego Testamentu mogła być jednopokoleniowa, naj-
częściej jednak była wielopokoleniowa, jak np. rodzina Jakuba, która 
składała się z trzech generacji (1 Mż 46,8-26). Model izraelskiej rodzi-
ny był patriarchalny. Mógł się on wykształtować w okresie nomadycz-
nym. Niebezpieczeństwo, które zagrażało rodzinie, wymagało złożenia 
całej władzy w jedne ręce. W czasach Starego Testamentu od bardzo 
dawna łączono z sobą instytucję małżeństwa z macierzyństwem kobie-
ty. Starotestamentowe opisy czasów izraelskich patriarchów, a także 
i wiele późniejszych świadectw biblijnych świadczą, że wręcz obsesją 
była troska małżonek przywódców rodzin o posiadanie synów, którzy 
mogli zapewnić ciągłość rodu. Przypadek Sary, Rebeki i żon Jakuba 
jest wymowny. Pomiędzy żonami Jakuba, Leą i Rachelą miała miejsce 
rywalizacja o względy męża. Każda z nich chciała za wszelką cenę uro-
dzić swojemu mężowi jak najwięcej synów (zob. 1 Mż 30,14-17). 

 Stary Testament dopuszczał poligamię, jako sposób zachowania 
rodu, dziedzictwa i siły plemienia, a następnie narodu. Prawo izrael-
skie regulowało życie rodziny i zabezpieczało prawa żon głowy rodu. 

 W poligamicznej rodzinie niekochana żona i jej dzieci łatwo mogły 
być poniżane, stąd prawo, które nakazywało, by w takiej rodzinie była 
zachowana równość żon i ich dzieci (5 Mż 21,15-17).  

 W niektórych wypadkach prawo brało kobietę w obronę, ale i tak jej 
los często był opłakany. Np. Izraelita mógł pojąć za żonę brankę wo-
jenną dopiero po odbyciu przez nią żałoby przepisanej przez jej zwy-
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czaj narodowy oraz po przyzwyczajeniu się branki do nowych warun-
ków, ale gdyby później przestała się mężowi podobać, nie mógł jej już 
sprzedać jako niewolnicy. Mógł się tylko z nią rozwieść (5 Mż 21,10-
14).  

 Czasem prawo wynagradzało skrzywdzoną kobietę. Jeśli mężczyzna 
fałszywie oskarżył swą żonę o brak dziewictwa w chwili zawarcia z nią 
małżeństwa, podlegał karze chłosty oraz grzywny na rzecz ojca skrzyw-
dzonej kobiety, ona zaś musiała być nadal jego żoną i nie mógł się z nią 
rozwieść (5 Mż 22,13-19). Prawo brało w obronę zgwałconą niezamę-
żną dziewczynę. Gwałciciel musiał ją poślubić, i to bez możliwości roz-
wodu z nią, a ojcu zgwałconej wpłacić należną karę pieniężną (5 Mż 22, 
28-29).  

 Małżeństwo i macierzyństwo zmieniało radykalnie sytuację izrael-
skiej kobiety. Dzieci mogły być sprzedane (2 Mż 21,7; 2 Krl 4,1-7; Ne 
5,1-5), ale żona nigdy. Żona mogła jedynie otrzymać „list rozwodowy” 
i być oddalona, co było źródłem wielu nieszczęść i upokorzeń. Szacu-
nek, jaki dzieci powinny okazywać rodzicom, dotyczył ojca i matki (2 Mż 20, 
12; 5 Mż 5,16). Słowa z 3. Księgi Mojżeszowej (19,3) w przykazaniu: 
„Niechaj każdy czci swoją matkę i swego ojca” stawia matkę na pierw-
szym miejscu.  

 W czasach późniejszych w Izraelu zdecydowanie częściej spotyka-
my się z małżeństwami monogamicznymi. Czy taki stan rzeczy ukształ-
tował się na skutej teologii kapłańskiej, głównie kapłańskiego opisu 
stworzenia człowieka? Chociaż wskazywać na to mogą słowa: „I stwo-
rzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako 
mężczyznę i niewiastę stworzył ich” (1 Mż 1,27) oraz starsze świadec-
two, dotyczące ustanowienia porządku w świecie, opartego na małżeń-
stwie (1 Mż 2,23.24), to jednak niekoniecznie muszą te słowa świad-
czyć o zamiarze Boga, według którego małżeństwo ma mieć charakter 
monogamiczny. Opisy te wskazują na równość płci i powołanie do roz-
radzania się. Słowa „jedno ciało” może jednak suponować myśl o mał-
żeństwie tylko dwojga ludzi, wszak tylko jeden mąż i jedna żona sta-
nowią jedność.  

 Starotestamentowe prawo potępia cudzołóstwo jako jedno z głów-
nych niebezpieczeństw życia małżeńskiego (2 Mż 20,14; 3 Mż 18,20; 
20,10; 5 Mż 5,18; 22,22-27). Społeczeństwo izraelskie zawsze z odrazą 
piętnowało cudzołóstwo. Zakaz, znajdujący się w dekalogu „Nie cudzo-
łóż!” jest skierowany w równej mierze do mężczyzny i kobiety, ale 
w małżeństwie poligamicznym sytuacja kobiety była inna niż sytuacja 
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mężczyzny. Prawo zobowiązywało kobietę do absolutnej wierności mał-
żeńskiej. Cudzołóstwo mężczyzny z kobietą wolną nie było karane. 
Jedynie współżycie seksualne z żoną innego mężczyzny oraz z dziew-
czyną już zaręczoną, a także z niewolnicą należącą do kogoś innego, 
było karalne. Kara była zróżnicowana. W wypadku cudzołóstwa z żoną 
innego mężczyzny przewidziana była kara śmierci (3 Mż 20,10; 5 Mż 22, 
22); w wypadku obcowania mężczyzny z niewolnicą innego człowieka, 
cudzołożnik nie był karany śmiercią, lecz był zobowiązany do złożenia 
ofiary (3 Mż 19,20-22). Jak widać z powyższego, cudzołożnik był kara-
ny wówczas, kiedy naruszył prawo innego mężczyzny (3 Mż 20,10; 
5 Mż 22,22-24).  

 Izraelskie prawo dopuszczało rozwód, kiedy związek małżeński stał 
się nie do zniesienia. Nie musiał być on wtedy utrzymywany za wszelką 
cenę. Ale prawo chroniło kobietę przed pochopnymi decyzjami męż-
czyzny.  

 Rozwodowa inicjatywa należała do mężczyzny. Prawo dotyczące roz-
wodu dyskryminowało kobietę. Przepis 5. Księgi Mojżeszowej (24,1-4) 
nakazuje ubiegającemu się o rozwód mężczyźnie, aby wręczył żonie 
„list rozwodowy” oraz zakazuje mu przyjąć ją w przyszłości ponownie 
za żonę. List rozwodowy musiał zawierać przyczynę rozwodu, tym sa-
mym przyczyna stawała się rzeczą publiczną.  

 Przyczyną rozwodu mogły być różne sytuacje, najczęściej niewier-
ność żony. Ale niewierność żony była karana śmiercią, co nie oznacza, 
że nie każdy zdradzony mąż domagał się kary śmierci dla swojej do-
tychczasowej partnerki życia. Mógł nie mieć dowodu zdrady, lub ciągle 
kochał swoją żonę, ale nie chciał już dalej dzielić z nią łoża. Rozwód 
mógł być dla niego honorowym rozwiązaniem, całkowicie odpowiadają-
cym też żonie. Przyczyną rozwodów także mogły być: bezdzietność, 
ciężka i długotrwała choroba żony, jej przykry charakter, stwierdzenie 
braku dziewictwa na początku małżeństwa (por. 5 Mż 22,14-29).  

 Nakaz rozradzania, znajdujący się w kapłańskim opisie stworzenia 
człowieka, wskazuje także na cel związku mężczyzny i kobiety. Wyarty-
kułowany nakaz jest zrozumiały na tle permanentnego zagrożenia bytu 
Izraela w każdej chwili historycznej. Byłoby jednak błędem sądzić, że 
jedynym obowiązkiem małżonków i celem ich związku jest płodzenie 
dzieci. Ze Starego Testamentu wynika – jak to zostało wyżej powie-
dziane – że człowiek ma prawo cieszyć się swoim życiem, korzystać 
z darów, które otrzymuje z ręki Bożej.  
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 Izraelscy mędrcy uważali, że skutecznym środkiem wychowawczym 
jest upominanie: „Nie szczędź chłopcu karcenia; jeżeli go uderzysz 
rózgą, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy 
umarłych” (Prz 23,13.14); „Karć swojego syna, a oszczędzi ci niepokoju 
i sprawi rozkosz twojej duszy” (Prz 29,17). Z powyższego wynika, że 
mędrcy zalecali używanie rózgi, a więc kar cielesnych.  

 Cały proces wychowawczy odbywał się w domu. Dopiero później 
powstało coś w rodzaju szkół, w których uczono młodzież. Za czasów 
sędziów i pierwszych królów przy sanktuariach przysposabiano tzw. 
synów prorockich do służby w sanktuariach, a jeśli wziąć pod uwagę 
gorliwość korporacji prorockich w tych czasach, to zapewne uczono 
w nich także zasad jahwizmu. Przy sanktuariach, przede wszystkim pó-
źniej przy jerozolimskiej świątyni, uczono synów kapłańskich przepi-
sów dotyczących składania ofiar. Na dworze królewskim uczono zaś 
pisania, rachowania, prowadzenia administracji.  

 Dekalog nakazuje oddawanie czci zarówno ojcu, jak i matce. Stary 
Testament uczy o równości mężczyzny i kobiety. Równość mężczyzny 
i kobiety wynika z kapłańskiego opisu stworzenia człowieka. Kobieta 
i mężczyzna zostali stworzeni na wzór i podobieństwo Boże (1 Mż 1,27). 
Rzeczą oczywistą jest więc, że według 4. przykazania obu rodzicom 
należy się jednakowa cześć.  

 Czwarte przykazanie reguluje stosunek dzieci do rodziców. W deka-
logu raczej nie chodzi o małe, nieświadome swojego zachowania dzie-
ci, lecz o dorosłe, w pełni świadome swoich czynów. Teksty biblijne 
poruszające stosunek dzieci do rodziców, dotyczą najczęściej wykro-
czeń i obowiązków dorosłych dzieci. Starotestamentowy prawodawca 
nakazuje surowe kary dla synów, którzy popełniają wykroczenia prze-
ciwko swoim rodzicom. Przewiduje taką samą karę, a mianowicie karę 
śmierci, dla syna, który ubliża swoim rodzicom oraz dla syna, który 
uderzył swojego ojca. „Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, 
poniesie śmierć” (2 Mż 21,17; por. 3 Mż 20,9; 4 Mż 20,9; 5 Mż 27,16); 
„Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć” (2 Mż 21, 
15). 

 Surowa kara powinna także spotkać syna, który nie słucha na-
pomnień rodziców i prowadzi rozwiązłe życie (5 Mż 21,18-21). Jeśli syn 
ma stosunki seksualne z macochą, lekceważy wówczas swojego ojca 
i zasługuje na przekleństwo (5 Mż 27,20). Jest to dla nas dzisiaj nie-
zrozumiałe, ale według Starego Testamentu rodzice mieli prawo do-
magać się kary śmierci dla syna, który jest uparty, krnąbrny i nie słu-
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cha napomnień ojca (5 Mż 21,18-21). Bardziej łagodne konsekwencje 
dla dzieci łamiących 4. przykazanie przewiduje autor 5. Księgi Mojże-
szowej, a mianowicie przeklęcie łamiącego 4. przykazanie: „Przeklęty, 
kto zlekceważy swego ojca i matkę. A cały lud powie: Amen” (5 Mż 27, 
16). Ale przekleństwo mogło w konsekwencji prowadzić do wykonania 
kary śmierci.  

14.2. Nauka Jezusa o rodzinie 

Co Jezus mówił o rodzinie? Czego nauczał o instytucji małżeństwa 
i o obowiązku rodziców wobec dzieci i dzieci wobec rodziców? 

14.2.1. Małżeństwo i obowiązek rodziny wobec dzieci 

 W Starym Testamencie małżeństwo nie ma charakteru sakralnego. 
Jest wyrazem woli Bożej i należy do sfery stworzoności. Jest przedmio-
tem ustawodawstwa cywilnego, regulującego życie społeczne w Izra-
elu. Podobnie jest w Nowym Testamencie.  

 W czasach Jezusa – chociaż obowiązywało prawo Mojżeszowe – to 
jednak od czasów patriarchów i królów wiele się zmieniło. Zdecydo-
wanie obowiązywał model rodziny monogamicznej. W nauczaniu Je-
zusa znajdujemy wiele wskazań, dotyczących życia w rodzinie, w której 
przede wszystkim obowiązywać powinno przykazanie miłości.  

 Jezus nie ustanowił żadnego prawa małżeńskiego, obowiązującego 
małżonków, prócz przykazania miłości, które obowiązuje wszystkich 
ludzi. Ale z kart ewangelii możemy się dowiedzieć, jaki był stosunek 
Jezusa do małżeństwa, jaki obowiązek ciążył na rodzicach wobec dzieci 
i jak dzieci powinny odnosić się do rodziców. Nie ma w ewangeliach 
żadnych dłuższych mów Jezusa na zasygnalizowane tematy, lecz jedy-
nie krótkie wypowiedzi i kilka znaczących gestów. Jednak można 
z nich skonstruować odpowiedź na powyższe pytania. 

 Ewangelista Marek pisze, że pewnego razu przyszli do Jezusa fary-
zeusze i pytali go, kusząc: „Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną?” 
Z dialogu Jezusa z faryzeuszami wynika, że Jezus chciał, aby faryze-
usze sami dali sobie odpowiedź na postawione przez nich pytanie. 
Zapytał więc, co nakazał Mojżesz. Faryzeusze odpowiedzieli zgodnie 
z faktycznym stanem rzeczy: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy 
i oddalić ją”. Tym samym została stworzona dla Jezusa okazja, aby 
wyłożyć faryzeuszom prawdziwą naukę Bożą, dotyczącą życia małżeń-
skiego. To dla zatwardziałości serc Izraelitów – według Jezusa – dał 
Mojżesz taką możliwość. Ale zamysł Boży, dotyczący małżeństwa, jego 
stałości i nierozerwalności zawarty jest w słowach Starego Testamentu, 
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które znajdują się w historii stworzenia. Jezus pouczając faryzeuszy, 
powiedział: „Od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i ko-
bietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się 
z żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, 
lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza” 
(Mk 10,6-10). Według Jezusa Bożą wolą jest, aby małżonkowie się nie 
rozwodzili i żyli we wspólnocie do końca ich życia.  

 Dla uczniów Jezusa, odpowiedź Nauczyciela dana faryzeuszom, 
była zaskakująca, dlatego w domu zapytali swojego Nauczyciela o to 
samo. Odpowiedź Jezusa dana uczniom była precyzyjna: „Ktokolwiek 
by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cu-
dzołóstwo. A jeśliby sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła 
innego, dopuszcza się cudzołóstwa” (Mk 10,11.12).  

 Zwróćmy uwagę, że pytanie faryzeuszy: „Czy wolno mężowi roz-
wieść się z żoną?”, stawia mężczyznę w uprzywilejowanej sytuacji. 
Z odpowiedzi Jezusa danej uczniom wynika, że Jezus zrównuje męża 
i żonę, mężczyznę i kobietę. Ani mężczyzna nie powinien się rozwo-
dzić, ani też żona nie powinna opuszczać swojego męża.  

 Według Jezusa rozwód jest niemożliwy.  

 Jest jednak w Ewangelii św. Mateusza dialog Jezusa z faryzeusza-
mi, który brzmi jednak nieco inaczej, aniżeli ten z Ewangelii św. Mar-
ka. Według ewangelisty Mateusza brzmi on od pewnego momentu 
następująco: „Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy 
i odprawić? Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony 
ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie 
było. A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjąt-
kiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by 
odprawioną poślubił, cudzołoży” (Mt 19,7-9). 

 Ewangelia św. Mateusza powstała w środowisku judeochrześcijań-
skim. Zapewne dyskutowano w nim sprawę rozwodu w świetle prawa 
Mojżeszowego i słów Jezusa. Mateuszowa wersja dialogu Pana Jezusa 
z faryzeuszami, zdaje się dopuszczać rozwód, a więc jest pewnego ro-
dzaju „ukłonem” w kierunku prawa Mojżeszowego. Ale czy znajduje się 
w niej pozwolenie na zawarcie ponownego małżeństwa?  

 Możliwe jest rozejście się małżonków z powodu cudzołóstwa, wsze-
teczeństwa, uprawiania nierządu jednego z małżonków. Ale czy po 
rozejściu się małżonków możliwe jest zawarcie ponownego małżeń-
stwa jednego z małżonków? Odpowiedź nie jest łatwa. Opuszczenie 
jest możliwe z powodu nierządu jednego z małżonków. Jeśli jednak 
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mężczyzna po rozwodzie poślubi inną kobietę, popełnia grzech cudzo-
łóstwa. Podobny grzech popełnia mężczyzna, który poślubi rozwie-
dzioną kobietę. Dotyczy to także kobiety, która rozwiodła się ze swoim 
mężem.  

 Wniosek wydaje się więc być prosty. Ale nie tak prosty, jakby się 
mogło wydawać. Rozejście się małżonków jest możliwe tylko w jednym 
wypadku. Jedyną przyczyną jest wszeteczne życie jednego z małżon-
ków. Ale czy w takim wypadku dozwolone jest ponowne małżeństwo 
rozwiedzionych, czy żyjących w separacji małżonków?  

 Należy więc postawić pytanie: Czy słowa Jezusa: „i poślubił inną, 
cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży”, dotyczą rozwie-
dzionych tylko wtedy, kiedy nie zaistniała przyczyna rozwodu, wyraża-
na w słowach: „z przyczyny wszeteczeństwa”, czy także wówczas, kiedy 
taka przyczyna zaistniała? Jakkolwiek będziemy te słowa Jezusa ro-
zumieli, to należy pamiętać, że nie chodzi w nich o usprawiedliwienie 
rozwodu ani o otwarcie furtki dla tych, którzy chcą się rozwieść, lecz 
o zasadę, która wynika z woli Boga, wyrażonej w historii stworzenia, że 
związek małżeński jest nierozerwalny.  

 Ta surowa zasada, nie wyklucza jednak miłosierdzia nad grzeszni-
kami. Jezus wiele razy spotykał ludzi nie szanujących przykazania 
miłości oraz cudzołożników (Mt 21, 31.32 Łk 7,37; J 4,18; 8,3nn). Jeśli 
ich przyjmował, to nie dlatego, żeby aprobować ich postępowanie, czy 
wyrazić zgodę na grzech cudzołóstwa, lecz aby ich nakłonić do nawró-
cenia, poprawy życia i udzielić im przebaczenia. 

 W Kościołach Pawłowych obowiązywała surowa zasada. Rozwód 
był niedopuszczalny. Możliwa była jedynie separacja. „Tym zaś, którzy 
żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża 
nie opuszczała, a jeśliby opuściła, niech pozostanie niezamężna albo 
niech się z mężem pojedna; niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. 
Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, 
a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi; i żo-
na, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, 
niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest 
przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża; ina-
czej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce 
się rozwieść, niechże się rozwiedzie; w takich przypadkach brat czy 
siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg” 
(1 Kor 7,10-15). Ale jak widać z powyższego, pewne odstępstwa od 
reguły były możliwe i dopuszczalne.  
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 Z powyższego wynika, że Jezus dopuszczał jedynie małżeństwo 
monogamiczne. Ono powinno być środowiskiem, w którym rodzą się 
i wychowują dzieci.  

 Psalmista mówi, że dzieci są błogosławieństwem od Boga. Według 
słów i postępowania Jezusa, dzieci mają szczególne miejsce w Króle-
stwie Bożym.  

 Stary Testament mówi, że Bóg błogosławił ubogich. Jezus błogo-
sławił dzieci (Mk 10,16) i pouczał, że zarówno ubodzy, jak i dzieci 
z łatwością wejdą do Królestwa Bożego. Uczniowie Jezusa powinni być 
jak dzieci (Mt 19,14 i par.). Chodziło więc Jezusowi o to,  aby przyjmo-
wać Królestwo Boże jak małe dziecko, które jest pełne ufności (Mk 10, 
15). Tajemnica wiary chrześcijańskiej i prawdziwej wielkości polega na 
tym, by stać się jak dziecko (Mt 18,4). W języku ewangelistów słowa 
‘mały’ i ‘uczeń’ zdają się więc być synonimami (por. Mt 10,42; Mk 9, 
41). Szczęśliwy, kto przygarnie choćby jedno z tych maluczkich (Mt 18, 
5; por. 25, 40), biada zaś temu, kto je gorszy lub nimi gardzi (18,6.10).  

14.2.2. Obowiązek rodziców wobec dzieci  

 W ewangeliach brak wyraźnego wskazania, które by regulowało 
powinności rodziców wobec dzieci. Ale z wielu wypowiedzi Jezusa 
można wysnuć wiążące rodziców wnioski. Jezus w mowie o potrzebie 
modlitwy, powiedział: „Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy 
syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił 
o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da 
mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary 
dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świę-
tego tym, którzy go proszą” (Łk 11,11-13). Wynika z tych słów, że rodzi-
ce powinni swoim dzieciom dawać tylko dobre rzeczy, a więc dbać 
o pokarm dla swoich dzieci.  

 Zwrócić także trzeba uwagę na historię, mówiącą o matkach, które 
przynosiły do Jezusa swoje dzieci, aby je błogosławił. „I przynosili do 
niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus 
to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziatkom przycho-
dzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo 
Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa 
Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona, i błogo-
sławił, kładąc na nie ręce” (Mk10, 13-16). Ewangelista wyraźnie napi-
sał, że uczniowie usiłowali przeszkodzić matkom w przynoszeniu dzieci 
do Jezusa. Zapewne czynili to w trosce o spokój dla Nauczyciela. Ale 
Jezus nie pochwalił za to swoich uczniów. Zganił ich i nakazał im, aby 
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dopuszczali do Niego matki ze swoimi dziećmi. One czyniły coś dobre-
go i pożytecznego dla swoich dzieci. A więc obowiązkiem rodziców jest 
nie tylko zadbać o chleb powszedni dla swoich dzieci, ale także trosz-
czyć się o ich wychowanie religijne. 

14.2.3. Obowiązek dzieci wobec rodziców 

 W Nowym Testamencie brak przepisów prawnych, regulujących 
stosunek dzieci do rodziców. Znajdujemy w nim jednak słowa, które 
świadczą o tym, że wzajemna relacja dzieci do rodziców i odwrotnie, 
była dyskutowana i wymagała interpretacji.  

 Bogaty młodzieniec przychodząc do Jezusa z pytaniem o to, co ma 
czynić, aby być zbawionym, usłyszał słowa Jezusa: „Nie zabijaj, nie 
cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i mat-
kę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego” (Mt 19,1.19). Jezus mó-
wiąc te słowa, zapewne miał na myśli wszystko, co starotestamentowi 
mędrcy mówili o powinności dzieci wobec rodziców.  

 Obowiązuje więc przykazanie z dekalogu: „Czcij ojca swego i matkę 
swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da to-
bie” (2 Mż 20,12) i wszystko, co się z tym przykazaniem wiąże.  

 Według relacji ewangelisty Marka, Jezus wprost odniósł się do 
czwartego przykazania, a właściwie do jego przestrzegania w niektó-
rych sytuacjach w judaizmie. „Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby 
naukę swoją zachować. Albowiem Mojżesz rzekł: Czcij ojca swego 
i matkę swoją; oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć ponie-
sie. Wy zaś mówicie: Jeśliby człowiek rzekł ojcu albo matce: Korban, to 
znaczy: To, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na 
ofiarę, już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki; tak 
unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie da-
lej; i wiele tym podobnych rzeczy czynicie” (Mk 7,9-13). Mamy tu do 
czynienia z krytyką faryzejskiej pobożności i tradycji tworzonej przez 
nauczycieli prawa w czasach Jezusa. Dzięki tej tradycji łatwo było 
obejść prawo Boże. Jezus przypomniał swoim słuchaczom, że ponad 
wszelką tradycją pobożnościową stoi Boże przykazanie. Jezus właści-
wie nie głosił nic nowego. Samuel, karcąc króla Saula, powiedział: „Czy 
takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co 
w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż 
ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani” (1 Sm 15,22). Pro-
rok Amos zaś napominał mieszkańców Królestwa Północnego: „Czy 
konie mogą biegać po skale? Czy wołami można orać morze? Lecz wy 
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obróciliście prawo w truciznę, a owoc sprawiedliwości w piołun” (Am 6, 
12).  

 W świetle powyższych słów, zaskakująco brzmią pewne słowa Jezu-
sa, rozsiane w ewangeliach: „Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż 
mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż 
mnie, nie jest mnie godzien” (Mt 10,37); „Każdy, kto by opuścił domy 
albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla 
imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny” (Mt 19, 
29); „Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego 
i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może 
być uczniem moim” (Łk 14,26). Nie upoważniają one nikogo do lekce-
ważenia czwartego przykazania. Słowa te należy rozumieć w świetle 
innych słów Jezusa: „Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym 
pokoleniem i spowoduje ich potępienie, gdyż przybyła z krańców zie-
mi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon.  
Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują 
jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, 
a oto tutaj więcej niż Jonasz” (Łk 11,31.32). W Jezusie przyszło Króle-
stwo Boże. Ono przewyższa wszystkie wartości, dlatego dla niego nale-
ży wszystko poświęcić (zob. przypowieść o perle i skarbie ukrytym 
w ziemi – Mt 13,44-46). Jezus powołując uczniów, powiedział do nich: 
„Pójdź za mną!”. Powołanie oznacza, że dla powołanego przestają 
funkcjonować tradycyjne więzy rodzinne. Znaczy ono zerwanie do-
tychczasowych związków z domem i wykonywanym zawodem. Jan, 
Jakub, Andrzej i Piotr wyciągnęli na brzeg łodzie i rozwiesili sieci, 
Mateusz (Lewi według Marka i Łukasza) opuścił „urząd celny”. Szy-
mon Piotr i towarzyszący mu rybacy (Andrzej, Jan i Jakub), zostali 
poinformowani o konieczności zmiany trybu życia. Piotr, gdy spo-
strzegł niecodzienność sytuacji podczas połowu, prosił Jezusa, aby go 
opuścił, gdyż jest człowiekiem grzesznym. Na to usłyszał słowa: „…od 
tej pory ludzi łowić będziesz” (Łk 5,10).  

 Wniosek z powyższego jest jeden: Ponad wszystko należy miłować 
Boga, ale nie wolno zapominać o czci dla rodziców. Miłość do Boga 
przejawia się w miłości do tych, przez których Bóg obdarzył nas ży-
ciem. 

* * * 

Pewnego razu przyszła do Jezusa Jego matka i bracia Jego. Wtedy 
ktoś powiedział do Jezusa: „Oto matka twoja i bracia twoi stoją na 
dworze i chcą z tobą mówić” (Mt 12,47). Jezus na te słowa – wskazując 
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na uczniów swoich – odpowiedział: „Któż jest moją matką? I kto to 
bracia moi? …Oto matka moja i bracia moi! Albowiem ktokolwiek 
czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem 
i siostrą, i matką” (Mt 12,48-50). Grono uczniów Jezusa, ci którzy za 
Nim poszli i wypełniają wolę Boża, są rodziną Jezusa.  

 Ale to nie oznacza, że w nowej rodzinie, w społeczności powoła-
nych, w Kościele Bożym przestają obowiązywać przykazania dekalogu. 
Wskazują na to słowa z Listu do Efezjan: „Dzieci, bądźcie posłuszne 
rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, 
to jest pierwsze przykazanie z obietnicą: Aby ci się dobrze działo i abyś 
długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci 
swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana” (Ef 6, 
1-4). Podobne sława znajdujemy w Liście do Kolosan: „Dzieci, bądźcie 
posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodoba-
nie” (Kol 3,20).   

 Mając na uwadze te słowa, ks. Marcin Luter 4. przykazanie w Ma-
łym katechizmie objaśnił następująco: „Powinniśmy Boga bać się 
i miłować Go, abyśmy rodzicami i przełożonymi swymi nie pogardzali 
ani ich nie gniewali, ale ich szanowali, służyli im, słuchali ich, miłowali 
i poważali” (Mały i Duży katechizm, Bielsko-Biała 2000, s. 26). 

 

„Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie oj-
costwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił 

według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha 
jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby 

Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, 
wkorzenieni i ugruntowani w miłości”. (Ef 3,14-17) 

 

„Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przy-
krymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; 

albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgory-
czajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu”.                  

(Kol 3,19-20) 
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15. Czego Jezus uczył o poście  
15.1. Post w Starym Testamencie 

Naród izraelski wbrew pozorom przez długi okres czasu dokonywał 
aneksji Ziemi Obiecanej, zamieszkałej przez różne grupy etniczne, 
często określane jako kananejskie. Dochodziło do wzajemnej infiltra-
cji, nie zawsze mile widzianej przez izraelskich proroków, stojących na 
straży czystości religii Starego Testamentu. W interesującym nas te-
macie zauważyć należy, że Izraelici z religii oraz kultury kananejskiej 
przyjęli właśnie post, jako element rytuału żałobnego. W Izraelu z oka-
zji śmierci członka rodziny lub kogoś znakomitego, odgrywającego wa-
żną rolę w życiu narodu, poszczono przez dzień (por. 2 Sm 1,12) lub 
przez siedem dni (por. 2 Sm 31,13). 

 W Starym Testamencie post jest elementem pokuty i często łączono 
go z posypywaniem głowy popiołem oraz chodzeniem w pokutnym 
worze (por. 1 Krl 21,27; Dn 9,3). W szczególnych okolicznościach 
i ważnych chwilach, post towarzyszył żarliwej modlitwie (por. Ez 8,23; 
Neh 1,4; Ps 35,13; Dn 9,3). Czasem post, łączony z modlitewnym woła-
niem do Boga, traktowany był jako pewnego rodzaju ekspiacyjny czyn 
za popełnione grzechy i winy (por. 1 Sm 7,6) lub też jako forma oddzia-
ływania na Boga (por. 2 Sm 12,16.21-23). W zależności od sytuacji 
i uznania pościli pojedynczy Izraelici, czasem zaś ogłaszano dni postne 
i zobowiązywano cały naród do nie przyjmowania pokarmu (por. Jr 36, 
6.9; Est 4,3). 

 W okresie obowiązywania Starego Przymierza, post nie był stałym 
elementem życia. Pokarm uważany był za dar Boży i przyjmowano go 
z radością i wdzięcznością, jako wyraz łaskawości Bożej (por. Ps. 145, 
15.16). Z powyższych uwag wynika, że post posiadał znaczenie wycho-
wawcze, spełniał funkcję przygotowawczą, oczyszczającą, oczywiście 
nie w tym stopniu i znaczeniu co ofiara, lecz praktykowany był wraz 
z modlitwą jako ryt jej towarzyszący. 

15.2. Post faryzeuszy 
 W czasach Jezusa pościli głównie faryzeusze, według przepisów 
tradycji ustnej dwa razy w tygodniu, a post traktowany był przez nich 
jako zasługa przed Bogiem, element domniemanej ich sprawiedliwo-
ści, środek do osiągnięcia doskonałości lub wyraz tej doskonałości. 
Dlatego faryzeusz z przypowieści Jezusa o dwóch modlicielach (Łk 18, 
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9-14) z podniesionym czołem wyliczał swoje zasługi: „Boże dziękuję ci, 
że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy (...). Posz-
czę dwa razy w tygodniu i daję dziesięcinę z całego mego dorobku”. 

15.3. Post Jana Chrzciciela 
 W życiu i działalności Jana Chrzciciela, poprzednika Chrystusa, 
post odgrywał bardzo ważną rolę. Jan, syn Zachariasza i Elżbiety pro-
wadził życie ascetyczne, odziewał się w skórę wielbłądzią i żywił się 
szarańczą i miodem. Jako zwiastun przybliżającego się Królestwa Bo-
żego, wzywał do przygotowania się na przyjście Pomazańca Pańskiego, 
nakłaniał do pokuty, upamiętania (Mt 3,2 i paral.). Z całą pewnością 
wzywał również do postu, bowiem pokuta zawsze kojarzyła się z pos-
tem. Na pewno jego życie było wyzwaniem rzuconym Izraelowi. 

15.4. Nauka Jezusa o poście 

Jezus po chrzcie w Jordanie, przygotowując się do publicznej działal-
ności, udał się na ustronne miejsce i przez czterdzieści dni i czterdzie-
ści nocy pościł (Mt 4,2 i paral.). Zaaprobował więc poprzez swoją po-
stawę właściwie pojętą praktykę postną. Mając na uwadze teologię 
kuszenia, oczywiście w formie przekazanej nam przez ewangelistów 
synoptycznych: Mateusza, Marka i Łukasza, post Jezusa, towarzyszący 
zapewne żarliwej modlitwie, należy rozumieć i uznać jako przygoto-
wanie do dzieła zbawienia świata. Jezus na pewno praktykę postną 
łączył z modlitwą. Z wypowiedzi do uczniów skierowanej do nich 
w związku z uzdrowieniem lunatyka (epileptyka): „Ale ten rodzaj nie 
wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post” (Mt 17,21) wynika, 
że post obok modlitwy traktował jako środek walki ze światem złego. 
Godne zauważenia jest to, że pozostali ewangeliści synoptyczni w tek-
stach paralelnych (Mk 9,2-13; Łk 9,28-36) nic nie wspominają, aby 
Jezus mówił coś do uczniów swoich o poście. Ewangelia św. Mateusza 
przeznaczona była dla judeochrześcijan. Autor jej nie mógł więc nie 
zasygnalizować tych zagadnień i tematów, które żywo interesowały 
nawróconych na chrześcijaństwo Żydów. Do tych tematów na pewno 
zaliczyć należy także post. 

 Stosunek Jezusa do postu nie był formalistyczny, sztywny, jak było 
to w wypadku faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Wyraźnie można to 
było zauważyć w zachowaniu i postępowaniu Nauczyciela z Galilei. 
Podobnie było zapewne w wypadku uczniów Jezusa. Dlatego ucznio-
wie Jana Chrzciciela, naśladujący w praktykowaniu postu swojego 
mistrza, przyszli pewnego dnia do Jezusa, aby Go zapytać, dlaczego 
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Jego uczniowie nie poszczą. Znamienna jest relacja ewangelisty Mate-
usza rozmowy Jezusa z uczniami Jana na interesujący nas temat. War-
to przytoczyć ją w całości. „Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana 
i mówili: Dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie twoi nie po-
szczą? I rzekł im Jezus: Czyż mogą się goście weselni smucić dopóki 
z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie 
im zabrany, a wtedy pościć będą. A nikt nie wstawia w starą szatę łaty 
z sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gor-
sze. I nie wlewają wina młodego do starych worów, bo inaczej pękają wo-
ry, wino wycieka, a wory niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych 
worów, a wtedy zachowa się jedno i drugie” (Mt 9,14-17). Aluzja Jezusa do 
godów weselnych jest nawiązaniem do starotestamentowych obrazów 
stosunku Boga do Izraela i Jego związku z ludem przymierza. Bóg w zwia-
stowaniu proroków, aby osiągnąć pełną ekspresję napomnień i wezwań 
do wierności Jahwe, przedstawiany jest jako małżonek lub oblubieniec 
ludu wybranego. Jezus w odpowiedzi danej uczniom Jana Chrzciciela 
wydaje się identyfikować z Tym, który w profetycznej wizji związku Boga 
z Izraelem występuje jako oblubieniec lub małżonek. Pytający się są więc 
świadkami godów weselnych. Oblubieniec przyszedł, nie mogą przeto 
płakać, smucić się i pościć ci, do których on przyszedł. Jezus uważa się za 
oblubieńca, pana młodego, dlatego nie przystoi pościć gościom weselnym, 
uczniom i tym wszystkim, którzy poszli za Nim. 

 Według Jezusa post nie pasuje do nowej sytuacji, pogłębionej reli-
gijności, duchowego odrodzenia zainicjowanego przez Jezusa. Nie 
można tego, co Jezus przyniósł, reprezentował i zainicjował włożyć 
w stare formy pobożności. „Nie wlewają wina młodego do starych wo-
rów”. Nie oznacza to jednak, że Nauczyciel z Galilei odrzucił całkowicie 
post, jako relikt przeszłości, bezużyteczny ryt, mogący wypaczyć sens 
ewangelii. Jezus powiedział przecież: „Nastaną jednak dni, gdy oblu-
bieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą”. 

 Według relacji ewangelisty Mateusza, Jezus oczyścił post z faryzej-
skiego piętna, nadającego mu znamiona działania zasługującego, god-
nego reklamy. W kazaniu na górze Jezus powiedział: „A gdy pościcie, 
nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby 
ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają 
zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz 
swoją. Aby ludzie cię nie widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest 
w skrytości; a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odpłaci tobie” (Mt 6, 
16-18). Post w nauczaniu Jezusa jest więc rzeczą godną uwagi i polece-
nia, lecz osobistą. Post posiada wartość tylko wtedy, gdy jego intencją 
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jest uczczenie Boga i łączy się go z modlitwą. Wtedy jedynie przed Bo-
giem będzie posiadał wartość. Post może być pewnego rodzaju modli-
tewnym wołaniem do Boga, które nie może być przez Wszechwidzące-
go nie zauważone. W żadnym wypadku post nie może być traktowany 
jako czynność zasługująca. Jezus powiedział: „Tak i wy, gdy uczynicie 
wszystko, co wam polecono, mówcie: Sługami nieużytecznymi jeste-
śmy, bo cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17,10). Mając rów-
nież na uwadze semickie ‒ a przecież Pan Jezus według ciała był semi-
tą i wśród semitów działał ‒ oraz pojmowanie somatyczno-duchowej 
jedności człowieka, można post uważać także za pomocniczy środek 
odkrywania nie tylko potrzeb ciała lecz również ducha. Z tej przyczyny 
post winien być zawsze łączony z modlitwą i podobnie jak w Starym 
Testamencie, powinien być rozumiany jako forma przygotowania się 
do jakiegoś zadania i dzieła. Post winien być zwrócony nie na zewnątrz 
lecz do wewnątrz. Nie może być praktykowany ze względu na ludzi, 
lecz jak modlitwa musi być wyrazem potrzeby serca. Nie może być 
wyzwaniem rzuconym Bogu, lecz pokornym oczekiwaniem na Boże 
działanie. 

 Odnowienia życia i czynienia sprawiedliwości domagał się Trito-
Izajasz. W formie dialogu ludu z Jahwe, zdecydowanie krytykował 
zewnętrzny znak pokuty, jakim jest post, i domagał się okazywania 
miłosierdzia bliźniemu. „Czy to jest post, w którym mam upodobanie, 
dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją 
głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego 
nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym 
mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa 
powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie 
jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych 
przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od 
swojego współbrata się nie odwrócisz” (Iz 58,5-7). 

* * * 

We współczesnym świecie, w którym w mediach mówi się wiele 
o jedzeniu, jedni jedzą więcej, aniżeli ich organizm potrzebuje, inni 
codziennie głodują, a wiele dzieci umiera z głodu. Jest to wynikiem 
złego podziału dóbr, które człowiek wypracowuje i braku zrozumienia 
potrzeb bliźniego. Wszędzie są bogacze i „Łazarze”, leżący u ich drzwi 
i pragnący pożywić się okruchami z ich stołów. Dlatego codziennie 
trzeba się zastanawiać nad tym, ile jem i czy bliźni moi mają chleb 
powszedni.  
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 Kiedyś mówiło się o kulturze jedzenia, przez co rozumiano nie tylko 
właściwe zachowanie przy stole i sposób jedzenia, ale także jakość oraz 
ilości spożywanego pokarmu. Obżarstwo było zawsze czymś niepożą-
danym, grzechem godnym nagany. Apostoł Paweł pisał, że ludzie obże-
rający się, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Chociaż dzisiaj dietetycy 
wzywają do umiaru w jedzeniu, to producenci żywności pośrednio 
nawołują do obżarstwa. Niepożądane jest obżarstwo, także dlatego, że 
miliony ludzi głoduje, a dzieci umierają z powodu niedożywienia, na-
tomiast pożądany jest racjonalny umiar w jedzeniu i piciu.  

 

 „Jawne są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nie-
czystość, rozpusta, …pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; 

o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, 
że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedzi-

czą”. (Ga 5,19-21) 
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16. Czego Jezus uczył o sabacie 
16.1. Sabat w Starym Testamencie 

Na kartach Starego Testamentu sabat, jako dzień odpoczynku, od-
grywa bardzo ważną rolę. Obchodzenie tego dnia jest objęte przykaza-
niem dekalogu.  

 Sabat – w przekonaniu Izraela – jest dniem różnym od innych, szcze-
gólnego rodzaju. Wynika to z etymologii słowa sabat. Słowo ‘sabat’ 
pochodzi od hebrajskiego terminu, który znaczy: ‘skończyć’, ‘przestać’, 
‘zaprzestać pracy’, ‘wypoczywać’. Taką etymologię sugeruje 1 Mż 2,2n. 
Sabat nie jest świętem we właściwym tego słowa znaczeniu. Jest dniem, 
w którym należy zaprzestać pracy. 

 W Izraelu sabat był dniem odpoczynku, jednak nigdy nie był zali-
czany do świąt. Nie był też związany ze ściśle określonymi obchodami 
liturgicznymi. Sabat jest dniem nie związanym z żadnym zbawczym 
dziełem świętego Boga, znanym z historii Izraela.  

 Geneza sabatu sięga samych początków religii Starego Testamentu. 
Mowa o nim jest we wszystkich tradycjach Ksiąg Mojżeszowych.  

 Szczególna rola sabatu w Izraelu polegała na tym, że był on jakby 
wpisany w przymierze Boga z narodem wybranym. W tekstach Starego 
Testamentu podawane są dwa motywy obowiązku świętowania sabatu. 
Pierwszy, znajdujący się w 5. Księdze Mojżeszowej 5,14b-15, podkreśla 
humanitarny i społeczny charakter sabatu. Każdy człowiek, jego sługa 
i służebnica, nawet zwierzę ma prawo do wypoczynku: „Ale siódmego 
dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej 
pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja 
służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, 
który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja słu-
żebnica tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej 
i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem 
wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień 
sabatu”.  

 Drugi motyw obchodzenia sabatu znajduje się w 2. Księdze Mojże-
szowej 20,11 i wywodzi się z tradycji kapłańskiej: „W sześciu dniach 
bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, 
w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień sabatu 
i uznał go za święty”.  
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 Wypoczynek Boga po dokonanym stworzeniu zawiera myśl, że jest 
on pierwszym aktem dzieła zbawienia. Bóg ukończywszy dzieło stwo-
rzenia, zawarł przymierze ze stworzeniem. Znakiem przymierza Boga ze 
stworzeniem jest zachowywany przez ludzi sabat.  

 U proroków sabat jest dniem wypoczynku i radości (Iz 1,13; Oz 2, 
13). Ustawała codzienna praca, podobnie jak i działalność handlowa. 
Izraelita w tym dniu udawał się do sanktuarium, lub odwiedzał męża 
Bożego (proroka) (2 Krl 4,23).  

 Po zburzeniu świątyni i podczas niewoli wzrosło znaczenie sabatu, 
bowiem inne izraelskie święta nie byty już obchodzone. Sabat stał się 
wówczas najbardziej charakterystycznym znakiem przymierza Boga 
Jahwe z Izraelem. 

 Po niewoli babilońskiej pojawiły się bardzo surowe przepisy, doty-
czące zachowywania sabatu. Nie wolno było w sabat prowadzić intere-
sów ani podróżować. Nie wolno też było nosić ciężarów ani wykonywać 
jakiejkolwiek pracy. Nie wydaje się jednak, aby te przepisy od razu 
weszły w życie. Nie były one ściśle przestrzegane. Świadczy o tym dzie-
ło kronikarskie (Ne 13,15n). Aby uniknąć łamania praw związanych 
z sabatem przez prowadzenie handlu, Nehemiasz nakazał zamykać 
w sabat bramy miasta. 

16.2. Nauka Jezusa o sabacie 

Pan Jezus nie wypowiedział się wyraźnie na temat zachowania sabatu. 
Przynajmniej ewangelie nie zawierają żadnej mowy Jezusa na temat 
sabatu. W ewangeliach znajdują się jedynie krótkie logia Jezusa, doty-
czące sabatu i opowiadania o uzdrowieniach w sabat. Możemy z nich 
wyczytać wiele na temat stosunku Jezusa do przestrzegania sabatu.  

 Dla Jezusa sabat był dniem świętym. Ewangelista Łukasz pisze, że 
w dzień sabatu Jezus wstąpił do synagogi w Nazarecie, gdzie podano 
mu księgę proroka Izajasza, i że przeczytał jej fragment i począł go 
wyjaśniać (Łk 4,16–20; por Łk 6,6). Św. Łukasz pisze, że zwyczajem 
Jezusa było w dzień sabatu wstępować do synagogi. Ale opisuje też 
wydarzenia z życia Jezusa, które miały miejsce w sabat. Charaktery-
styczne są dwa wydarzenia, które Łukasz opisuje w 6. rozdziale: 
„I stało się w pewien sabat, że przechodził przez zboża, a uczniowie 
jego rwali kłosy i wykruszając je rękami, jedli. Wtedy niektórzy z fary-
zeuszów rzekli: Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w sabat? 
A odpowiadając Jezus rzekł do nich: Czy nie czytaliście o tym, co czynił 
Dawid, gdy był głodny, on sam i ci, co z nim byli? Jak wszedł do domu 
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Bożego i wziął chleby pokładne, których wszak nie wolno jeść nikomu, 
jak tylko kapłanom, i jadł, dał tym, którzy z nim byli? I rzekł im: Syn 
Człowieczy jest Panem sabatu. I stało się w inny sabat, że wszedł do 
synagogi i nauczał. A był tam człowiek z suchą prawą ręką. I podpa-
trywali go uczeni w Piśmie i faryzeusze, czy uzdrawia w sabat, aby 
znaleźć podstawę do oskarżenia go. On sam jednak znał myśli ich, 
rzekł więc do człowieka z suchą ręką: Podnieś się i stań pośrodku. A on 
podniósłszy się, stanął. I rzekł do nich Jezus: Zapytuję was, czy wolno 
w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie ocalić czy zatracić? I spoj-
rzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do niego: Wyciągnij rękę swoją. 
A ten to zrobił, i ręka jego wróciła do dawnego stanu” (Łk 6,1-10). 

 Historia mówiąca o rwaniu kłosów w sabat przez uczniów Jezusa 
występuje we wszystkich ewangeliach synoptycznych (Mt 12,1-8; Mk 2, 
23-28; Łk 6,1-5). Faryzeusze gorszyli się postępowaniem uczniów Je-
zusa. Nie wolno było wykonywać w sabat żadnej pracy, przeto nie go-
dziło się także rwać kłosów dla zaspokojenia głodu. Zwrócili więc uwa-
gę Jezusowi na to, co czynią Jego uczniowie. Jako ich Nauczyciel po-
winien był nie pozwolić uczniom rwać kłosów. Tymczasem, Jezus nie 
tylko nie zganił swoich uczniów, ale wystąpił w ich obronie. Nie godzi-
ło się Dawidowi jeść chlebów pokładnych ze świątyni. Tymczasem za 
czasów kapłana Abiatara (Mk 2,26), głodny Dawid przyszedł do świą-
tyni jadł chleby pokładne. Oto tu, uczniowie idą przez pole z tym, który 
jest większy niż Dawid, z zapowiedzianym Synem Człowieczym (Dn 7, 
13), a Syn Człowieczy jest Panem sabatu. A więc Pan Jezus uważał, że 
jest On ponad przepisami dotyczącymi sabatu. I tylko On decyduje, co 
godzi się czynić, a czego niewolno czynić w sabat.  

 Ewangelista Marek podaje jeszcze inne słowa Jezusa wypowiedzia-
ne do faryzeuszy, którzy gorszyli się z uczniów i Jezusa: „Sabat jest 
ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu” (Mk 2,27). Sabat 
nie jest wielkością i świętością samą w sobie. Ustanowiony został, aby 
człowiek w nim odpoczął, a więc aby służył człowiekowi.  

 Jakby komentarzem do słów Jezusa, że Syn Człowieczy jest Panem 
sabatu, jest historia uzdrowienia w świątyni człowieka z suchą ręką. 
Jezus w świątyni zapytał faryzeuszy, którzy nieustannie Go śledzili: 
„Zapytuję was, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie 
ocalić czy zatracić?” Było to pytanie prowokujące. Jeśli sabat jest 
dniem odpocznienia, w nim dozwolone są te czynności, które służą 
podtrzymaniu życia, to tym bardziej w sabat wolno czynić to, co służy 
zbawieniu. Jezus uzdrowił więc w sabat człowieka z chorą ręką.  
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 Ewangelie zawierają kilka opisów uzdrowień przez Jezusa chorych 
w sabat. Wszystkie one świadczą o suwerenności Jezusa, o Jego wol-
ności od prawa, przede wszystkim o tym, że sabat ma służyć człowie-
kowi, jego zbawieniu.  

* * * 

Z Dziejów apostolskich wynika, że członkowie pierwszego Kościoła 
chrześcijańskiego, Kościoła Bożego w Jerozolimie, zgodnie ze zwycza-
jem żydowskim uczęszczali codziennie do świątyni, aby się modlić. 
Naśladowali w tym Jezusa. Ale gromadzili się także każdego dnia po 
domach w społeczności braci i sióstr, aby pielęgnować społeczność wia-
ry, trwać w nauce apostolskiej i modlitwie oraz na łamaniu chleba (Dz 2, 
46.27).  

 Chrześcijanie należący do Kościołów Bożych poza Jerozolimą, prze-
de wszystkim poza Palestyną, byli w zgoła innej sytuacji. Niemożliwy 
był kontakt z jerozolimską świątynią. Ale pierwotne Kościoły, dlatego, 
że należeli do nich nawróceni Żydzi, przejęły od synagogalnej społecz-
ności zwyczaj spotykania się w jakimś szczególnym dniu.  

 Jeśli sabat był znakiem judaizmu, to nie mógł on być znakiem chrze-
ścijaństwa. Chrześcijaństwo apostolskie żyło nadzieją rychłego spotka-
nia ze zmartwychwstałym Chrystusem. Znakiem i istotą chrześcijań-
skiej wiary od samego początku była wiara w zmartwychwstanie. Pan 
zmartwychwstał w dzień po sabacie (Mk 16,1). Miejsce sabatu zajęła 
więc niedziela, pierwszy dzień tygodnia, w którym wspominano zmar-
twychwstanie Chrystusa (Dz 20,7; 1 Kor 16,2; Obj 1,10). Ale także 
w pierwszy dzień po sabacie wylany został Duch Święty na uczniów 
Pańskich (Dz 2,1nn). Z dniem tym więc związane są wielkie, zbawienne 
dzieła Boże.  

 Apostolskie chrześcijaństwo przejęło ze Starego Testamentu sied-
miodniowy cykl tygodnia (2 Mż 23,12; 34,21 – Dz 20,7; 1 Kor 16,2). 
Ostatnim dniem tygodnia był sabat. Niedziela jest więc pierwszym 
dniem tygodnia. Termin ‘pierwszy dzień tygodnia’ wielokrotnie wystę-
puje w Nowym Testamencie (Mt 28,1; Mk 16,2.9; Łk 24,1; J 20, 1.19; 
1 Kor 16,2). W pierwszym dniu po sabacie, a więc w niedzielę Chrystus 
zmartwychwstał, ukazał się uczniom, spożył z nimi posiłek i udzielił im 
Ducha Świętego. W Nowym Testamencie spotykamy się także z termi-
nem ‘ósmy dzień tygodnia’ (J 20,26). Przez cud zmartwychwstania, 
Bóg objawił ukrzyżowanego Jezusa jako zwycięskiego Pana i Chrystusa 
(Dz 2,36). Przyjął się więc jeszcze jeden termin: ‘dzień Pański’ (Obj 1, 
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10). Powyższymi nazwami posługiwano się nie tylko w czasach apo-
stolskich, lecz także później.  

 Chrześcijanie pochodzenia pogańskiego gromadzili się regularnie 
na nabożeństwa w każdą niedzielę. Autor Dziejów apostolskich pisze: 
„My zaś odpłynęliśmy z Filippi po święcie Przaśników i w pięć dni 
przybyliśmy do nich do Troady, gdzie spędziliśmy siedem dni. A pier-
wszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, 
który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę 
aż do północy” (Dz 20,6.7).  

 W 1. Liście do Koryntian apostoł Paweł tak pisze o swoim zarządze-
niu: „Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie 
i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie 
dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę” (1 Kor 16,2). Podobne świadectwa 
o święceniu pierwszego dnia po sabacie, składają najstarsze po Nowym 
Testamencie chrześcijańskie pisma, jak Didache 16,1 oraz Ignacy Antio-
cheński w Liście do Magnezjan 9,1.  

 Pierwsi chrześcijanie znajdowali w słowach Chrystusa wskazania, 
które należało wprowadzić w życie w niedzielnych spotkaniach. Pan 
Jezus podczas ostatniej wieczerzy powiedział do uczniów swoich: „To 
czyńcie na pamiątkę moją” (Łk 22,19), a więc dał im do zrozumienia, 
że powinni spotykać się na Jego pamiątkę. Otrzymali także obietnicę: 
„Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam je-
stem pośród nich” (Mt 18,20). Zrozumiałe więc jest napomnienie apo-
stoła Pawła: „Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pije-
cie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto, ktokolwiek by 
jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała 
i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak 
niech je z chleba tego i z kielicha tego pije” (1 Kor 11,26-28) oraz auto-
ra Listu do Hebrajczyków: „Nie opuszczajcie wspólnych zebrań na-
szych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, 
a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża” (Hbr 10, 
25). 

 Niedziela jest oryginalnym świętem chrześcijańskim o bogatej tre-
ści teologicznej. Jest wspominaniem zbawienia, którego Bóg dokonał 
w Jezusie przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Jest znakiem nowe-
go stworzenia.  

 

„Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju 
albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. 
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Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywisto-
ścią natomiast jest Chrystus”. (Kol 2,16.17) 

 

„Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze 
ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś 

z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra 
nowina, jak i tamtym; lecz tamtym słowo usłyszane nie 

przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, 
którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, 

którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział: Jak 
przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego odpocz-

nienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokona-
ne. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak: I odpo-

czął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. A na tym 
miejscu znowu: Nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro 

więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym naj-
pierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłu-
szeństwa nie weszli, przeto znowu wyznacza pewien dzień, 
«dzisiaj», mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to 
przedtem zostało powiedziane: Dziś, jeśli głos jego usłyszy-

cie, nie zatwardzajcie serc waszych”. (Hbr 4,1-7) 
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17. Czego Jezus uczył o swojej śmierci 
17.1. Śmierć według Starego Testamentu 

Stary Testament widzi człowieka takim, jaki on jest rzeczywiście, 
mianowicie jako istotę przemijającą. Fakt, że Bóg – według rajskiej 
historii – ukształtował człowieka „z prochu ziemi” (1 Mż 2,7), świadczy 
o tym, że podczas samego stworzenia zostało już wzięte pod uwagę 
jego przeznaczenie i przyszłość. Początkowi tej biblijnej etiologii od-
powiada jej zakończenie: „... bo prochem jesteś i w proch się obrócisz” 
(1 Mż 3,19; por. Ps 103,14 i inne). Śmierć nie jest przypadłością, lecz 
zrządzeniem, prawem, którego nie można zmienić. Stary Testament 
mówi o ludziach, którzy stoją w obliczu śmierci, że wkraczają „na dro-
gę całej ziemi” (Joz 23,14; 1 Krl 2,2; por. 2 Sm 12,23). 

 „Tylko tchnieniem jest każdy człowiek” (Ps 39,12.6; 62,10). Ludzkie 
życie jest podobne w swym przemijaniu w pewnym sensie do otaczają-
cej przyrody, która obumiera. Ale człowiekowi powodzi się gorzej niż 
przyrodzie, gdyż drzewo ma więcej powodów do nadziei, aniżeli czło-
wiek: „Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepoko-
ju. Wyrasta jak kwiat i więdnie; ucieka jak cień i nie ostaje się. (...) 
Drzewo może mieć nadzieję; choć jest ścięte, znowu się odradza, a jego 
pędy rosną dalej. Chociaż jego korzeń zestarzeje się w ziemi i jego pień 
obumiera w prochu, to jednak, gdy poczuje wilgoć, puszcza pędy i ga-
łęzie jak świeża sadzonka. Lecz gdy człowiek skona, leży bezwładny...” 
(Hi 14,1n.7-12; por. Ps 103,14nn; Kz 9,2nn). 

 Śmierć jest nierozerwalnie złączona z bytem istoty żywej. Jest za-
kończeniem trudu ludzkiej egzystencji (1 Mż 3,19). Jak życie jest Bo-
żym dziełem, tak też śmierć jest Bożym zrządzeniem. Tchnienie Boże 
dane człowiekowi, nie jest czymś danym raz na zawsze, a życie czło-
wieka nie jest czymś autonomicznym, lecz związane jest z Bogiem i od 
Boga zależy.  

 Bóg rozporządza życiem i śmiercią człowieka. Psalmista powiada: 
„Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz: Wracajcie, synowie 
ludzcy!” (Ps 90,3). Pewną paralelą do tych słów psalmisty są słowa 
z Księgi Hioba: „Gdyby wziął z powrotem do siebie swojego ducha 
i ściągnął w siebie swoje tchnienie, to by od razu zginęło wszelkie ciało 
i człowiek wróciłby do prochu” (Hi 34,14.15; por. Ps 27,13). Kiedy czło-
wiek powraca do prochu ziemi, wówczas nie ma już powrotu. Król 
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Dawid pogrążony w bólu po stracie dziecka, które miał z Betszebą, 
powiada: „Teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę je 
jeszcze przywrócić życiu? To ja pójdę za nim, a nie ono powróci do 
mnie” (2 Sm 12,23). Kobieta z Tekoa zaś powiedziała do króla Dawida: 
„My musimy umrzeć i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której nie 
da się już zebrać” (2 Sm 14,14; por. 19,36). 

 „Wszyscy ludzie umrą” (4 Mż 16,29; por. Ps 82,7). Kiedy człowiek 
umiera, Bóg odbiera mu jego tchnienie, tj. siły witalne (Ps 104,29n 
i inne). O śmierci w Starym Testamencie myśli się więc zawsze z per-
spektywy wiary w Boga, jako dawcy życia. W Starym Testamencie nie 
znajdziemy świeckiego, naturalnego rozumienia śmierci i przeznacze-
nia człowieka: „Ty znowu człowieka w proch obracasz” (Ps 90,3). 
A więc człowiek nie obraca się w proch, bo taka jest kolej rzeczy, ale to 
Bóg sprawia, że człowiek obraca się w proch, a dzieje się to wówczas, 
kiedy Bóg odbiera człowiekowi jego siły witalne. Człowiek może się 
więc uskarżać przed Bogiem na to, że miara jego dni jest wyznaczona 
przez Boga: „Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, a gdy sił stanie, lat 
osiemdziesiąt; a to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż 
chyżo mijają, a my odlatujemy” (Ps 90,10). Ale dlatego, że to Bóg wy-
znacza człowiekowi liczbę dni jego życia, człowiek ma prawo pytać 
samego Boga o liczbę dni doczesnej pielgrzymki: „Daj mi, Panie, po-
znać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem 
znikomy!”(Ps 39,5) i prosić o mądrość i Boże pouczenie dotyczące 
właściwego wykorzystania życia – „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy 
posiedli mądre serce!” (Ps 90,12). 

17.2. Świadectwo Jezusa o swojej śmierci  
17.2.1. Czy Jezus był świadomy, że spotka Go gwałtowna 
śmierć? 

Badania nad Nowym Testamentem wskazują, że to, co jest najbar-
dziej pewne z życia Jezusa z Nazaretu, to Jego śmierć na krzyżu. Ozna-
cza to, że życie Jezusa zostało przerwane przez gwałtowną śmierć, 
ukrzyżowanie, wykonane na Nim z mocy wyroku wydanego przez 
rzymskie władze okupacyjne. Rzymianie rezerwowali sobie karanie 
śmiercią przez ukrzyżowanie przestępców politycznych, buntowników 
i szczególnie groźnych awanturników. 

 W ewangeliach występuje tzw. schemat trzech zapowiedzi śmierci 
Jezusa. Ewangelista Mateusz i Łukasz wykorzystali w swoich ewange-
liach materiał zawarty w Ewangelii św. Marka. Przytaczamy te zapo-
wiedzi, jako najstarsze literacko, pochodzą bowiem z ewangelii, która 
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powstała przed rokiem 70 po Chr. Pierwsza zapowiedź brzmi następu-
jąco: „I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, 
musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w Pi-
śmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. I mówił 
o tym otwarcie. A Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Lecz On 
odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc: Idź 
precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boskie, tylko o tym, 
co ludzkie” (Mk 8,31-33). Drugą zapowiedź ewangelista relacjonuje 
następująco: „I wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileę; a nie 
chciał, aby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem uczniów swoich i mó-
wił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale 
zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli 
tego słowa, a bali się go pytać” (Mk 9.30-32), trzecią zaś: „A byli 
w drodze, idąc do Jerozolimy: a Jezus szedł przed nimi; i zdumiewali 
się, a ci, co szli za nim, bali się. I znowu wziął z sobą dwunastu, i począł 
im mówić o tym, co go miało spotkać. „Oto idziemy do Jerozolimy, 
a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie, 
i osądzą go na śmierć, i wydadzą poganom, i będą go wyśmiewać i pluć 
na niego, ubiczują go i zabiją, lecz po trzech dniach zmartwych-
wstanie” (Mk 10,32-34). 

 Pierwsza zapowiedź nastąpiła bezpośrednio po wyznaniu Piotra, 
dotyczącej mesjanistycznej godności Jezusa. Uczniowie nie tylko przed 
śmiercią, ale nawet do pewnego czasu po Jezusowej śmierci, rozumieli 
mesjanizm podobnie jak faryzeusze i ich zwolennicy (por. Łk 24,21; Dz 1, 
6). Jezus musiał więc korygować poglądy swoich uczniów. Okazało się, 
że wcale nie było  łatwe. Zapowiedzi cierpienia i śmierci miały więc za 
zadanie zmianę poglądów uczniów na temat posłannictwa Jezusa.  

 Druga zapowiedź w najstarszej ewangelii synoptycznej, znajduje się 
w opisie początku podróży Jezusa do Jerozolimy. Trzecia zapowiedź 
jest wkomponowana w dłuższą sekcję, która zawiera opis podróży Je-
zusa do Jerozolimy. W Ewangelii Marka znajduje się jeszcze jedna 
zapowiedź śmierci Jezusa, ale występuje już ona poza ramami schema-
tu owych trzech zapowiedzi (Mk 14,1; por. Mt 26,1). Ewangelista stara 
się więc wywołać wrażenie, że cień krzyża padł na całą działalność Je-
zusa.  

 Najbardziej prosta i pierwotna zapowiedź śmierci Jezusa znajduje 
się w Ewangelii według Marka 9,31: „Syn Człowieczy będzie wydany 
w ręce ludzkie i zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwsta-
nie”. Poza jej greckim brzmieniem, dostrzegamy jej aramejski prawzór. 
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Dotyczy to także słów: „po trzech dniach”, wszak „po trzech dniach”, 
wcale nie musi oznaczać, że po trzech dniach. Zwrot: „po trzech 
dniach” jest terminem określającym bliżej nieokreślony, bardzo krótki 
czas.  

 Co jest charakterystyczne dla tych trzech zapowiedzi Jezusa? Co je 
łączy? 

 We wszystkich występuje tytuł Syn Człowieczy. Według Dn 7,13nn 
Synowi Człowieczemu przysługiwać będzie władza królewska. 

 Jezus łączył tytuł Syna Człowieczego z cierpieniem, gwałtowną 
śmiercią, a więc kierował uwagę uczniów na pieśni o Słudze Pana, 
głównie na ostatnią, w której mowa jest o cierpieniu i o śmierci sługi 
(Iz 52,13 – 53,12). Nie można wykazać, że w judaistycznej refleksji na 
temat Mesjasza znajduje się myśl o cierpiącym Mesjaszu. Występuje 
jednak w niej w oparciu o Stary Testament idea o cierpiącym Sprawie-
dliwym i o tym, że Jego cierpienie posiada moc zadośćuczynienia za 
grzechy (por. 2 Mch 7,18.37; 4 Mch 1,11; 6,29; 9,23m; 17,22). Wobec 
powyższego, Jezus powiązał ideę cierpienia Sprawiedliwego z Synem 
Człowieczym, jako rozwiązanie mniej szokujące uczonych w Piśmie i słu-
chający Go lud.  

 W ustach Jezusa wyżej zacytowane wypowiedzi, miały prowadzić 
do zmiany myślenia uczniów, przeobrażenia ich poglądów na temat 
przyjścia i roli Mesjasza, na szczeblu zaś redakcji odegrały nową rolę, 
literacką, pozwalającą prowadzić czytelnika ewangelii i budzić w nim 
przekonanie, że Jezus od początku swej działalności był świadomy, że 
spotka Go gwałtowna śmierć. 

 Ale czy rzeczywiście Jezus był świadomy tego, co Go czeka w naj-
bliższej przyszłości i jaki będzie epilog Jego działalności i życia?  

 Działalność Jezusa, Jego zwiastowanie Królestwa Bożego, tak bar-
dzo odmienne od judaistycznych oczekiwań o przyszłym panowaniu 
Boga, przede wszystkim obcowanie Jezusa z celnikami i grzesznikami, 
naruszające dotychczasowe normy moralne i poczucie sprawiedliwo-
ści, a także jawna krytyka pobożności faryzejskiej, nieuchronnie mu-
siały prowadzić już w Galilei do konfliktu między Jezusem a liczącym 
się wówczas stronnictwem faryzeuszy. Z ewangelii wynika, że stosunek 
faryzeuszy do Jezusa był niejednolity, a mianowicie od neutralnego aż 
po wyraźnie wrogi, jednak z biegiem czasu tych neutralnych musiało 
być coraz mniej, przybywało zaś tych, którzy zarzucili Jezusowi związki 
z Belzebubem. W konflikcie tym nie tylko w grę wchodziła nauka gło-
szona przez Jezusa, niezrozumiałe, czasem wręcz gorszące zachowanie 
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Nauczyciela z Galilei (według faryzeuszy), czy też krytykowanie przez 
Niego faryzejskiej pobożności, ale w dużej mierze wciąż rosnąca  popu-
larność Jezusa. Lud, który dotychczas podziwiał faryzeuszy, nad któ-
rym owi „pobożni” mieli władzę, zaczął odwracać się od swoich du-
chowych przywódców, a zwrócił się ku Jezusowi i zdecydował się kro-
czyć za Prorokiem z Galilei. Naiwne jest przekonanie, że Jezus nie 
zdawał sobie w ogóle sprawy z tego, czym może się zakończyć ten 
wzmagający się konflikt. Wręcz odnosi się wrażenie, że Jezus prowo-
kował swoich adwersarzy, niemalże nękał faryzeuszy, aby nic innego 
nie mogło się w przyszłości wydarzyć, jak tylko sąd nad Nim, skazanie, 
cierpienie i śmierć.  

 Od samego początku było oczywiste, że u podstaw konfliktu Jezusa 
z faryzeuszami było zachowanie Jezusa, Jego czyny, za które groziły 
surowe kary, włącznie z karą śmierci. Przed Piłatem oskarżyciele Jezu-
sa, żądając dla Niego kary śmierci, argumentowali: „My mamy zakon, 
a według zakonu winien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym” (J 19,7). 
Sędziowie Jezusa brali pod uwagę wszystkie – według ich zdania – 
przekroczenia prawa. Według późnej, bo pochodzącej z II wieku po 
Chr. uwagi pochodzenia żydowskiego, Jezusa powieszono z powodu 
uprawiania czarów i sprowadzenie Izraela na złą drogę.  

 Stosunek Jezusa do sabatu był zdecydowanie sprzeczny z obowią-
zującymi przepisami tory ustnej, dotyczącymi odpoczynku sabatowe-
go. W Ewangelii Marka dostrzegamy wzrastające napięcie wokół Jezu-
sa w związku z Jego − jak uważali faryzeusze − notorycznym, wręcz 
prowokacyjnym łamaniem nakazanego odpoczynku w dniu sabatu. 
Początkowo faryzeusze dość oględnie zwracali się do Jezusa, chcąc Go 
− być może − napomnieć: „Patrz! Czemu czynią w sabat to, czego czy-
nić nie wolno?” (Mk 2,24). Ale już w 3. rozdziale ewangelista Marek, 
z okazji uzdrowienia człowieka z uschłą ręką, komentuje postawę fary-
zeuszy „I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć” 
(Mk 3,2). Według Marka, Jezus nie był obojętny wobec coraz bardziej 
wrogiej postawy faryzeuszy. Najpierw mówi spokojnie: „Czy nigdy nie 
czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, on i ci, 
którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, arcykapła-
na, i jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapłanom, 
a które dał również tym, którzy z nim byli?” (Mk 2,25.26), aby nieco 
później z gniewem powiedzieć do swoich adwersarzy: „Czy wolno w sa-
bat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować czy zabić?” (Mk 3,4; 
por. w. 5).  
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 Wraz z rozwojem sytuacji, wzrastała wrogość do Jezusa. Faryzeusze 
zaczęli gromadzić też dowody przeciwko Jezusowi, aby na ich podstawie 
mogli Go oskarżyć i spowodować skazanie. Czy myśleli początkowo 
o śmierci Jezusa? Odpowiedź na to pytanie nie jest możliwa.  

 Już na samym początku działalności Jezusa, faryzeusze byli świad-
kami uzdrowienia człowieka sparaliżowanego. Jezus, uzdrawiając pa-
ralityka, powiedział do niego: „Synu, odpuszczone są grzechy twoje” 
(Mk 2,5). Reakcja „stróżów prawowiernej pobożności” była natych-
miastowa: „Czemuż ten tak mówi? On bluźni” (Mk 2,7). Oczywiste było 
dla nich, że nikt nie może odpuszczać grzechów, tylko sam Bóg. Słowa 
Pana Jezusa do sparaliżowanego – według faryzeuszy – były bluźnier-
stwem, bluźnierstwo zaś powinno być ukarane.  

 Faryzeusze, widząc wiele cudów Jezusa, oskarżyli Go o posługiwa-
nie się mocą Belzebuba: „Ten nie wygania demonów inaczej jak tylko 
przez Belzebuba, księcia demonów” (Mt 12,24; por. paral.). W istocie 
rzeczy był to zarzut o uprawianie magii, która w Starym Testamencie 
pod groźbą kary śmierci została zakazana. Jezus oczywiście zdawał 
sobie sprawę z wagi zarzutów, dlatego podjął polemikę z faryzeuszami. 
Nie była ona spokojna, skoro z ust Jezusa najpierw padły słowa „jeśli 
Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wy-
ganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi” (Mt 12,27), nieco później 
zaś: „Plemiona żmijowe! Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? 
Albowiem z obfitości serca mówią usta” (Mt 12,34). Przy innej okazji 
Jezus nazwał faryzeuszy grobami pobielanymi: „Biada wam, uczeni 
w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów po-
bielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne 
trupich kości i wszelakiej nieczystości” (Mt 23,27). 

 Należy wspomnieć także o opinii panującej w kręgach faryzeuszy 
o Jezusie. Dowiadujemy się o niej z ust samego Jezusa. Mówiono 
o Nim, jako o żarłoku i pijaku, przyjacielu celników i grzeszników (Mt 11, 
19; Łk 16, 7). To nie były niewinne przezwiska. Zakon przewidywał dla 
ludzi siejących zgorszenie, nie chcących się podporządkować napo-
mnieniom, np. rodziców, bardzo surową karę, nawet karę śmierci (por. 
1 Mż 21,20nn).  

 Jezus nie mógł nie brać pod uwagę pozycji faryzeuszy w społeczeń-
stwie żydowskim. Ich jawna wrogość nie wróżyła nic dobrego. Każde 
nowe starcie przybliżało proces i skazanie na śmierć, które Jezus brał 
pod uwagę. Nie ma więc sprzeczności między świadomością Jezusa 
a zapowiedziami cierpienia i śmierci Syna Człowieczego.  
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 Ale powstaje pytanie: Czy w ewangeliach znajdują się słowa, które 
inaczej, aniżeli trzy zapowiedzi cierpienia i śmierci Syna Człowieczego 
zapowiadają tragiczny koniec Jezusa? Niewątpliwie zaliczyć do nich 
należy wypowiedź o śmierci proroka: „Idźcie i powiedzcie temu lisowi: 
Oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego 
dnia skończę. Tymczasem muszę dziś i jutro, i pojutrze odbyć drogę, 
bo jest nie do pomyślenia, by prorok ginął poza Jerozolimą” (Łk 13, 
32.33), a także o znaku proroka Jonasza (Mk 8,11-13 i paral.).  

 Los Jana Chrzciciela dawał Jezusowi wiele do myślenia. Być może, 
pod wpływem śmierci Jana, Jezus wypowiedział słowa o wspólnym 
losie proroków, których łączy cierpienie, prześladowanie i męczeńska 
śmierć. W losie proroków Jezus widział swój własny los.  

 Wskazać także należy na słowa Jezusa, które wypowiedział po żą-
daniu faryzeuszy, aby pokazał im znak, który uwierzytelni Jego słowa 
i godność: „Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma 
innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był 
w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie 
w łonie ziemi trzy dni i trzy noce” (Mt 12,39.40). 

 Według wierzeń żydowskich we wnętrzu ziemi znajduje się kraina 
zmarłych. Złożenie do grobu, wejście w łono ziemi, znaczyło tyle, co 
umrzeć. Jezusowi nie mogło w tym logionie chodzić o śmierć natural-
ną, jest bowiem o niej mowa w kontekście polemiki z faryzeuszami. 
Faryzeusze żądali znaku. Naturalna śmierć nie mogła być dla nich 
znakiem, dzięki któremu mogliby rozpoznać, że to, co Jezus czyni, jest 
uprawomocnione przez Boga.  

 Należy wziąć pod uwagę również wypowiedź funkcjonującą obecnie 
w opisie ostatniej wieczerzy: „Zaprawdę powiadam wam, nie będę już 
odtąd pił z owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił na no-
wo w Królestwie Bożym” (Mk 14,25; por Łk 22,16.18). Chociaż brak 
w nim wyraźnej aluzji do śmierci Jezusa, to jednak jest w nim mowa 
o końcu czasu, po którym „tu i teraz” Jezus nie będzie już ucztował ze 
swoimi uczniami, dopóki nie przyjdzie w pełni Królestwo Boże. Dysku-
syjne jest Jezusowe rozumienie owego końca. Nie może jednak być on 
odległy, lecz nastąpi niebawem. Uczta, podczas której Jezus wypowie-
dział słowa: „Zaprawdę powiadam wam, nie będę już odtąd pił z owocu 
winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił na nowo w Królestwie 
Bożym” jest dla Niego w pełnym tego słowa znaczeniu ostatnia. Należy 
też wczuć się w atmosferę Jezusowego zwiastowania Królestwa Boże-
go. Zwiastowanie rychłego nadejścia rządów Bożych, nowego eonu, za-
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wiera w sobie oczekiwanie na ostateczną próbę, zerwanie z teraźniej-
szością może towarzyszyć prześladowanie, ucisk, a nawet męczeńska 
śmierć. Śmierć Jezusa jest więc konsekwencją głoszenia Królestwa 
Bożego. Jezus, jako herold Królestwa Bożego, był jej świadomy. 

 Nie możemy na podstawie ewangelii powiedzieć, jak dalece Jezus 
był znany w Jerozolimie. Słudzy arcykapłanów, którzy przyszli pojmać 
Jezusa, nie znali Go, dlatego Judasz wskazał im pocałunkiem Jezusa 
(Mk 14,44.45; i paral.). Nie można powiedzieć, że nie był w ogóle zna-
ny jako Prorok i Nauczyciel. Jednakże nie można też twierdzić, że był 
bardzo popularny. O popularności Jezusa w stolicy Izraela nie świad-
czy Jego triumfalny wjazd, gdyż to nie mieszkańcy Jerozolimy przygo-
towali Jezusowi owacyjne przywitanie, lecz towarzyszący Jezusowi 
Galilejczycy, zorganizowali swojemu Prorokowi prawdziwie królewski 
wjazd, stylizowany pod wpływem proroctwa z Księgi Zachariasza (Za 9, 
9). Przyjąć należy, że istniał kontakt pomiędzy faryzeuszami z Galilei 
i z Jerozolimy. O poczynaniach i wystąpieniach Jezusa w Galilei wie-
dzieli także w Jerozolimie saduceusze, zanim bowiem rozpoczął się 
formalny proces Jezusa, był pytany o naukę i uczniów przez Annasza, 
faktycznego przywódcę saduceuszy.  

 Wystąpienie Jezusa w samej Jerozolimie spowodowało poszerzenie 
granic konfliktu. Dotychczas był to konflikt pomiędzy Jezusem a fary-
zeuszami, tu zaś w Jerozolimie stał się również konfliktem z sadu-
ceuszami, głównie ze znaczniejszymi kapłanami. Miał on nieco inny 
charakter, aniżeli konflikt w Galilei z faryzeuszami. Po triumfalnym 
wjeździe Jezusa do Jerozolimy, przede wszystkim po oczyszczeniu 
świątyni, stało się oczywiste, że musi nastąpić pojmanie i sąd nad Je-
zusem. Naiwne jest twierdzenie, że Jezus w ogóle nie myślał o tym, że 
grozi Mu niebezpieczeństwo. Jezus wiedział, że śmierć jest blisko, był 
pewien, że jest ona nieunikniona i konieczna. Nie bronił się (Łk 23,49-
51; por paral.) i na zarzuty nie odpowiadał (Mk 14,60.61; por paral.), 
kiedy zaś arcykapłan Kajfasz zapytał Go, czy jest Synem błogosławio-
nego, odpowiedział: „Jam jest” (Mk 14,62). Jezus jakby chciał przy-
spieszyć proces i wydanie wyroku. Jezus nie tylko szedł na śmierć, lecz 
od początku do końca był gotowy przyjąć ją na siebie. Gotowość ta 
wynikała ze stosunku Jezusa do Boga. 

 Wiele uwagi poświęcono w ostatnich latach badaniom ewangelicz-
nych relacji cierpienia i śmierci Jezusa. Prowadzono badania histo-
ryczne, literackie i teologiczne, a więc usiłowano dokonać oceny proce-
su Jezusa, podejmowano wysiłek mający na celu dotarcie do najpier-
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wotniejszej literackiej formy opisu pasji Jezusa oraz podejmowano 
próby odpowiedzi na pytania o sens i rozumienie swojej śmierci przez 
samego Jezusa. Dotychczasowe wyniki badań są niejednoznaczne. 

 Ewangeliczne relacje męki i śmierci Jezusa nie są jednolite, a ich 
obecną formę i kształt zawdzięczają zainteresowaniom i pasji badaw-
czej oraz redakcyjnym zdolnościom i teologicznym zainteresowaniom 
ewangelistów. Niewątpliwie najstarszą relacją męki i śmierci Jezusa 
jest opis sporządzony przez Marka, który nie należał do grona Dwuna-
stu ani też nie był świadkiem ukrzyżowania. Marek skorzystał przy 
redakcji swojego opisu z jednej ze starszych relacji funkcjonujących 
w pierwotnym chrześcijaństwie. Porównanie opisu najstarszego ewan-
gelisty synoptycznego z pozostałymi relacjami wskazują, że właśnie 
takich opisów musiało być więcej. Niemożliwe jest dzisiaj ustalenie, 
czy te przedredakcyjne opisy męki i śmierci Jezusa posiadały już ele-
menty teologiczne, czy też były ich całkowicie pozbawione. Mając jed-
nak na uwadze charakter zainteresowania chrześcijaństwa apostol-
skiego osobą i działalnością Jezusa wiemy, że musiały odgrywać też 
pewną rolę w kształtowaniu wiary, a więc odpowiadały również na 
podstawowe pytania wiary.  

 Porównanie z sobą ewangelicznych relacji pozwala ustalić wspólny 
materiał i tzw. dobro własne każdego ewangelisty (Dobro własne Ma-
teusza (26,52-54; 27,3-10,19.24.25.51b-53.62-66), Łukasza (23,6-12. 
27-32.40-430 i Jana (18,4-9.12.13.28-32.34-38a; 19,4-15.21.22.25-
28.30.32-37.39). Wspólne dobro w ogólnych zarysach pokrywa się 
z relacją najstarszego ewangelisty synoptycznego, Marka. Z dość du-
żym prawdopodobieństwem można twierdzić, że spod pióra ewangeli-
sty Marka po raz pierwszy wyszedł zwarty literacki opis męki i śmierci 
Jezusa. Opis śmierci Jezusa drugiego ewangelisty synoptycznego 
w kanonie Nowego Testamentu, został wykorzystany przez pozostałych 
ewangelistów synoptycznych. Wzbogacili go oni o własny materiał. 
Jeśli Markowy opis jest podporządkowany tematowi: Jezus jest Synem 
Bożym, a cała kompozycja ewangelii podporządkowana historii pasji 
i śmierci Jezusa, to Mateuszowa relacja również służy uwypukleniu 
koncepcji teologicznej pierwszego ewangelisty. 

 Różnice koncepcyjne pomiędzy opisami historii śmierci Jezusa, 
zarówno literackie, jak i teologiczne, świadczą o bogatej refleksji chry-
stologiczno-soteriologicznej w pierwotnym chrześcijaństwie, tak owo-
cnej, że dostarcza ona nieustannie materiału do przemyśleń. 
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 Badania wykazały, że można z ewangelicznych relacji wydobyć ta-
kie elementy, które nie prowadzą nas jedynie do przemyśleń Kościoła 
Bożego w Jerozolimie, ale znacznie dalej, do historycznego Jezusa, 
i które świadczą, że Jezus nie tylko wiedział, jaki będzie Jego koniec 
życia, ale również rozumiał swoją śmierć jako wydarzenie zbawcze. 
Najprościej byłoby wskazać na znaną wypowiedź, w której Jezus wy-
raźnie mówi o ekspiacyjnym sensie swojego życia i śmierci: „Syn Czło-
wieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie 
na okup za wielu” (Mk 10,45; Mt 20,28; por. Łk 22,27).  

17.2.2. Czy Jezus rozumiał swoją śmierć jako wydarzenie 
zbawcze? 

 Powróćmy do cytowanej już wypowiedzi Jezusa z Ewangelii Marka: 
„Zaprawdę powiadam wam, nie będę już odtąd pił z owocu winorośli, 
aż do owego dnia, gdy go będę pił na nowo w Królestwie Bożym” (Mk 14, 
25). Wypowiedź tę należy interpretować w tym sensie, że przyjście 
Królestwa Bożego będzie zbawczym wydarzeniem. Z perspektywy Je-
zusa, zbawienie jest związane z realizacją Królestwa, ale z perspektywy 
popaschalnej zbawienie jest owocem krzyżowej śmierci Jezusa. Jezus, 
zwiastując Królestwo Boże, myślą swoją obejmował przyszłe, zbawcze 
wydarzenie. Jezus nie tylko był głosicielem Królestwa, ale – jak już to 
zostało wcześniej powiedziane – w Nim przyszło Królestwo. Jeśli wraz 
z Nim i w Nim przyszło Królestwo Boże, to też w Nim dane zostało 
zbawienie. 

 Uważa się powszechnie, że najstarszą formułą, wskazującą na zba-
wczy sens śmierci Jezusa są wypowiedzi z hyper.  

 Co nas upoważnia do prezentowania stanowiska, że grecki przy-
imek hyper z zaimkiem osobowym w drugim przypadku wyraża myśl 
o zastępczej śmierci Chrystusa? Zarówno w literaturze hellenistycznej, 
jak też w apokryficznych pismach Starego Testamentu, zaimek hyper 
ma znaczenie: ‘za kogoś’, ‘dla dobra kogoś’, ‘na czyjąś korzyść’.  

 Są w ewangeliach słowa Jezusa, które zawierają formułę z hyper. 
Ale i one sprawiają wiele trudności egzegetycznych, gdyż przekazano je 
nam w postaci formuł zadomowionych w tradycji liturgicznej Kościoła 
apostolskiego. Zostały one włożone w usta Jezusa. Nie oznacza to, że 
nie mają one związku z historią Jezusa. Należy tu postawić zasadnicze 
pytanie: Co w tych formułach liturgicznych powinno się uznać za au-
tentyczne słowa Jezusa. Chodzi głównie o słowa ustanowienia wieczerzy 
Pańskiej, i jeśli mówimy tu nie o jednej formule, lecz o formułach, to 
nie tylko dlatego, że w Nowym Testamencie występuje ona w czterech 
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miejscach (Mt 26,26-28; Mk 14, 22-24; Łk 22,19.20; 1 Kor 11,23-25), 
lecz i z tego względu, że trzeba je zaszeregować do dwóch tradycji litur-
gicznych. Do tradycji palestyńskiej należy relacja Marka i Mateusza, a do 
antiocheńskiej relacja ewangelisty Łukasza i apostoła Pawła. Obie odwo-
łują się do tego samego wydarzenia z życia Jezusa, ale różnią się od sie-
bie w kilku szczegółach. Obie tradycje są zgodne w istotnych treściach 
przekazu.  

 Poddajmy przynajmniej pobieżnej analizie te zdania z relacji usta-
nowienia wieczerzy Pańskiej, w których występuje słowo hyper.     

 Według Marka, Jezus podczas błogosławieństwa kielicha powie-
dział: „To jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wyle-
wa” (Mk 14,23). Podobne brzmienie mają słowa Jezusa według zależ-
nego od Marka, pierwszego ewangelisty synoptycznego: „Pijcie z niego 
wszyscy; albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za 
wielu wylewa na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,27.28). Według 
ewangelisty Łukasza, Jezus już przy łamaniu chleba powiedział, że 
swoje ciało wydaje za uczniów. Oczywiście w trzeciej ewangelii synop-
tycznej ekspiacyjna formuła z hyper występuje także w słowach Pana, 
wypowiedzianych podczas błogosławienia kielicha. W 1. Liście do Ko-
ryntian hyper występuje jedynie w słowach wypowiedzianych podczas 
łamania chleba.  

 Jezus – jak świadczą o tym ewangelie – zawsze interpretował swoje 
czyny i gesty. W całej też tradycji profetycznej ludu wybranego znak 
łączył się ze słowem. Ponadto Jezus podczas ostatniej Paschy pełnił 
rolę ojca rodziny, a zadaniem ojca było wyjaśnianie sensu uczty. Dla-
czego Jezus nie miałby tego uczynić podczas ostatniej wieczerzy, usta-
nawiając nową ucztę, która w przyszłości miała być wspominaniem 
Jego śmierci?  

 Apostoł Paweł jest głęboko przekonany, że przekazana przez niego 
tradycja, dotycząca wieczerzy Pańskiej, jest zakorzeniona w osobie 
Jezusa i od Niego pochodzi. „Ja przejąłem od Pana to, co wam przeka-
załem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podzię-
kowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was 
wydane; to czyńcie na pamiątkę moją” (1 Kor 11, 23.24). Paweł również 
zaświadcza, że prawda o śmierci Chrystusa za grzechy należy do prze-
jętej przez niego tradycji (1 Kor 15,3). 

 Gesty i słowa Jezusa podczas ostatniej wieczerzy są głęboko zako-
rzenione w tradycji judaizmu, ale też wnoszą nowe elementy, co zgod-
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nie z egzegetyczną zasadą, zwaną „kryterium nieciągłości” przemawia 
za ich autentycznością.  

 Jezus wyraźnie mówił o swojej śmierci, począwszy od wyznania 
uczniów pod Cezareą Filipową (por. Mt 16,21). Podczas ostatniej wie-
czerzy paschalnej z uczniami wyjaśnił, że będzie ona miała wartość 
zbawczą i dzięki niej wielu zostaną odpuszczone grzechy. Uczynił to, 
nawiązując do Izajaszowej pieśni o słudze Pana. Jako sługa Pana wziął 
na siebie niemoce nasze i za nie umarł. Dając swoje ciało i przelewając 
swoją krew, stał się Zbawicielem wielu.  

 Gest łamania chleba i picie wina z kielicha po wieczerzy (Łk 22,2) 
było czymś oczywistym podczas wieczerzy paschalnej. Sens tych ge-
stów zakotwiczony był głęboko w tradycji. Pan Jezus, łamiąc chleb 
i dając uczniom, błogosławiąc kielich i dzieląc między nimi jego zawar-
tość, tłumaczy ten gest zgoła inaczej, aniżeli nakazywała tradycja. Na-
daje tym gestom zupełnie nowe znaczenie. Gdyby Jezus tego nie uczy-
nił, Pascha pozostałaby nadal w pierwotnym chrześcijaństwie tym, 
czym była w judaizmie, a więc wspomnieniem zbawczego czynu Boga 
w czasach Mojżesza, lub poszłaby w zapomnienie jako uroczystość nie 
pasująca do nowej rzeczywistości zbawczej, zapoczątkowanej w Jezusie 
Chrystusie. Na fundamencie żydowskiej Paschy zrodziło się jednak coś 
nowego, a to zrodzić się mogło tylko dzięki woli Jezusa. Jezusowa in-
terpretacja gestów jest historycznie pewna. Jezus, łamiąc chleb, po-
wiedział: „To jest ciało moje”, a błogosławiąc kielich: „Ten kielich to 
nowe przymierze we krwi mojej”.  

 Słowa „To jest ciało moje” znaczą zgodnie z ówczesnym rozumie-
niem znaku: to jestem Ja. Chleb wszystkich posiłków zostaje zastąpio-
ny ciałem Jezusa, a więc Nim samym. Występuje tu więc wyraźnie idea 
dawania, udzielania, a jeśli dawania i udzielania – to przecież dla kogoś 
lub za kogoś.  

 Słowa „Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej” nawiązują 
zaś do zbawczej zapowiedzi znajdującej się w księdze proroka Jeremia-
sza: „Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z do-
mem judzkim nowe przymierze” (Jr 31, 31). W przelaniu krwi histo-
rycznego Jezusa wypełni się obietnica nowego przymierza. Jak więc 
w słowach Jezusa implicite zawarte są roszczenia do godności prze-
wyższających godność nauczyciela i proroka (zob. r. 7), tak w gestach 
Jezusa implicite zawarte jest zbawcze rozumienie Jego śmierci na Gol-
gocie.   
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 Jezus był świadomy, że spotka Go gwałtowna śmierć i że Jego 
śmierć będzie wydarzeniem zbawczym.  

* * * 

Śmierć Pana Jezusa jest także fundamentalnym tematem wczesnoapo-
stolskiego zwiastowania. Zgodnie z powszechnym poglądem, w 1. Liście 
do Koryntian 15,3b-5 apostoł Paweł cytuje starochrześcijańską formułę 
wiary. Składa się ona ze świadectwa o śmierci, pogrzebie i zmartwych-
wstaniu Jezusa. Te trzy elementy odwołujące się do historii Jezusa są 
uzupełnione o dwa świadectwa o charakterze teologicznym. Śmierć 
Jezusa została zinterpretowana soteriologicznie (zbawczo). Ponadto 
zarówno zbawczy sens śmierci Jezusa, jak i zmartwychwstanie rozu-
miane są jako wypełnienie Pisma.  

 Zarówno według apostoła Pawła, jak i w Łukaszowej relacji doty-
czącej życia Kościoła w Jerozolimie, w centrum wczesnochrześcijań-
skiego zwiastowania znajduje się ukrzyżowany Jezus, który dzięki 
zmartwychwstaniu okazał się Panem i Chrystusem (Dz 2,36). Nieza-
leżnie od rozmieszczenia akcentów w apostolskim kerygmacie, śmierć 
Jezusa zajmuje tak ważne miejsce, że pomimo skandalu krzyża, jest 
głoszona zarówno Żydom, jak i poganom. Krzyż jest osią, wokół której 
koncentruje się i rozwija teologiczna refleksja nad życiem i zmar-
twychwstaniem Jezusa. Pytanie o śmierć Jezusa jest więc pytaniem 
chrystologicznym i soteriologicznym. Ale w pytaniu tym implicite za-
warte jest to, co dotyczy historii Jezusa i to, co dotyczy wiary w Jezusa. 
A więc pytanie o śmierć Jezusa nie dotyczy tylko samego faktu, ale 
także tego, co w przekazie ewangelicznym jest historią, a co jej inter-
pretacją.  

 Apostoł Paweł pierwszy starał się wszechstronnie wyjaśnić sens 
śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa. Treścią jego misyjnego kazania 
był ukrzyżowany Jezus, Pan i Zbawiciel wszystkich ludzi. Wobec szy-
dzących z krzyża Koryntian wyznał: „Uznałem za właściwe nic innego 
nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to tego ukrzyżo-
wanego” (1 Kor 2,2). I chociaż kazanie o krzyżu dla mądrych Greków 
było głupstwem, a dla Żydów zgorszeniem, to jednak jak pisze apostoł 
Paweł, jest ono dla tych, którzy mają być zbawieni mocą Bożą (por. 1 Kor 1, 
18.23.24).  

 Krzyż Jezusa stał się znakiem dla tych, którzy wierzą w Chrystusa. 
Był i jest on przedmiotem licznych refleksji, teologicznych rozważań, 
ewangelizacyjnych przemówień, głębokich kazań i praktycznych po-
uczeń, wszak z niego płynie nieustannie dla nas nauka wiary i życia. 
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Myśli naszego reformatora, ks. dra Marcina Lutra, śladem apostoła 
Pawła podążały za Ukrzyżowanym i koncentrowały się wokół krzyża 
Golgoty. Nowa teologia Ojca Reformacji była głównie chrystologią 
i czerpała natchnienie z krzyża. Luter bardzo wcześnie zainteresował 
się chrystologią, którą rozumiał funkcjonalnie. Zawsze starał się swoim 
słuchaczom przekazać swoje przemyślenia na temat zbawczego czynu 
Boga w Jezusie Chrystusie prosto i obrazowo, ciepło i jako osobiste 
doświadczenie wiary. W swoim wykładzie do Listu apostoła Pawła do 
Rzymian mówił do studentów: „Jakże chętnie jesteśmy puści, byś Ty 
był pełny w nas! Chętnie chory, by Twoja moc mieszkała we mnie; 
chętnie grzesznikiem, byś Ty był we mnie sprawiedliwym, chętnie 
głupi, byś Ty był moją mądrością; chętnie niesprawiedliwy, byś Ty był 
moją sprawiedliwością”. Nie ma w tych słowach ani zachęty do grze-
szenia, ani do niesprawiedliwości, lecz Ojcu Reformacji chodzi w tych 
słowach o uświadomienie sobie i nam nieprawości i grzeszności, gdyż 
przez poznanie własnej niesprawiedliwości w pełni okazuje się spra-
wiedliwość Chrystusa, którą Bóg przyodziewa nagość naszej duszy. 

 Jeśli w listach apostoła Pawła krzyż jest przedmiotem zwiastowa-
nia, to w ewangeliach krzyż, a więc śmierć Jezusa, jest historią. Nie 
oznacza to, że w relacjach ewangelicznych o cierpieniu i śmierci Jezusa 
nie ma elementów interpretacyjnych. Jest ich jednak znacznie mniej, 
aniżeli w innych ewangelicznych opisach działalności Jezusa z Nazare-
tu. Prowadzi to do wniosku, że ewangeliczna historia męki i śmierci 
Jezusa należy do bardzo starej tradycji, sięgającej do samych począt-
ków chrześcijaństwa. Nie bez racji funkcjonuje pogląd, że właśnie wo-
kół tej tradycji narastała cała reszta tradycji o Jezusie. I tak dzieje się 
do dziś.  

 W teologii ks. dra Marcina Lutra krzyż i śmierć Jezusa zajmują 
centralne miejsce. Wittenberski Reformator pisał: „Teologiem godnym 
tego imienia nie jest ten, kto niepoznawalne w Bogu (2 Mż 33,23) 
chwyta rozumem przez rzeczy stworzone, ale ten, kto poznawalne 
w Bogu i plecy Boże pojmuje przez cierpienie i krzyż. Plecy i to, co 
poznawalne w Bogu, tj. uniżenie, słabość, głupota, przeciwstawiają się 
temu, co niewidzialne” (Marcin Luter, Tezy heidelberskie, SA I, 
s. 186nn).   

 Teolog krzyża spogląda na „plecy Boże” (posteriora Dei). Ta trafna 
metafora zaczerpnięta została z Biblii. Mojżesz, pragnąc zobaczyć Bo-
ga, a więc spojrzeć na pełne chwały oblicze Jahwe, usłyszał słowa: „Nie 
możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać 
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i pozostać przy życiu. Oto miejsce przy mnie. Stań na skale. A gdy 
przechodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej 
i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz 
mnie z tyłu, oblicza mego oglądać nie można” (2 Mż 33,20-23).  

 Bóg ukrywał się w krzyżu. Krzyż Jezusa Chrystusa jest „dłonią Bo-
ga”, zakrywającą oczy wezwanych przed Jego oblicze, aby zostali za-
chowani przy życiu. Krzyż i cierpienie Chrystusa, hańba i pogarda są 
maską zakrywającą oblicze Najwyższego. Na obliczu Boga jest oślepia-
jący blask chwały, na „plecach” zaś krzyż.  

 

„Skoro świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego 
Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzą-
cych przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków 
się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy 
Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorsze-

nie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych - i Ży-
dów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą 

i mądrością Bożą”. (1 Kor 1,21-24) 
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18. Czego Jezus uczył o końcu czasu? 
18.1. Sąd Boży według Starego Testamentu 

Człowiek żyje w wymiarze czasu i przestrzeni. Zarówno przestrzeń, 
jak i czas ludzie nauczyli się mierzyć i oznaczać dzięki obserwacji nie-
ba. Jeśli przestrzeń jest związana z konkretną osobą, wszak każdy zaj-
muje inną przestrzeń, to czas egzystencji dla określonej liczby ludzi 
jest czymś wspólnym. Jednak również czas posiada personalny wy-
miar. Starotestamentowy mędrzec miał go na myśli, gdy pisał: „Jest 
czas rodzenia i czas umierania; jest czas sadzenia i czas wyrywania 
tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia; jest czas burze-
nia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu; jest czas narze-
kania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania 
kamieni; jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest 
czas szukania i czas gubienia; jest czas przechowywania i czas odrzu-
cania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania; jest czas milczenia i czas 
mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia; jest czas wojny 
i czas pokoju” (Kz 3,2-8).  

 Starożytni Izraelici rozumieli czas, jako nieskończoną liczbę cykli 
zjawisk w przyrodzie, czego dowodem jest istnienie w Izraelu roku 
kultowego, mającego wiele wspólnego z kalendarzem obrzędowym 
ludów zajmujących się uprawą roli. Typową dla starotestamentowej 
myśli jest linearna koncepcja czasu. Czas upływa i podąża do wyzna-
czonego celu. Bóg ciągle tworzył nowe rzeczy i prowadził swój lud do 
wyznaczonego celu, określonego momentu, do końca czasu, w którym 
zrealizowane zostaną wszystkie obietnice dane Izraelowi. Taka kon-
cepcja czasu propagowana była przede wszystkim przez proroków, dla 
których Bóg był nie tylko Panem stworzenia, lecz także historii. Linear-
na koncepcja czasu wyrosła z wiary w Jahwe i jest jej wyrazem. Był po-
czątek wszystkich rzeczy i będzie ich koniec. Jednak owa linia czasu, 
która ma swój początek i koniec, składa się z licznych wycinków czasu, 
na które składają się podobne do siebie wydarzenia, a więc czas pa-
triarchów, niewoli egipskiej, powrotu do kraju, który Bóg obiecał 
Abrahamowi dać na własność jego potomkom itd.   

 Człowiek żyjący w czasie i przestrzeni poddany jest prawu przemi-
jania. Rodzi się i umiera. Ale też jest poddany osądowi Bożemu.  
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 Całe Pismo, zarówno Stary, jak i Nowy Testament mówi o sądzie 
Bożym nad człowiekiem. W różnych okresach był on różnie pojmowa-
ny.  

 W Starym Testamencie Bóg jest wielokrotnie nazwany sędzią. Jah-
we – według Starego Testamentu – jako Bóg ponad wszystkim, panuje 
nad narodami (Ps 7,8) i sprawuje nad nimi sąd. Jego wyroki nad naro-
dami są sprawiedliwe (Ps 9,9). On wymierza ludom sprawiedliwość 
(Ps 96,10). Bóg widząc nieprawość ludzi za czasów Noego, karze 
grzeszników, ocala zaś jedynie rodzinę Noego (por. 1 Mż 6,9 – 9,29). 
Wobec wrogów Izraela i ciemięzców Jahwe jest straszny, Jego gniew 
jest jak ogień, który trawi słomę (por. 2 Mż 15,7). Stara tradycja bardzo 
często opisując gniew Jahwe, jako sędziego nad narodami, posługuje 
się opisami nawiązującymi do groźnych i przerażających zjawisk przy-
rody (por. Joz 10,10-14; Sdz 5,20; 2 Sm 5,24; Ps 50,6).  

 Jahwe jest przede wszystkim sędzią Izraela (Ps 58,12; 76,9nn; 
94,2nn). Sądząc swój lud, bierze w obronę słabych, uciśnionych, osa-
czonych przez prześladowców i ciemięzców (Ps 7,7-9). Dlatego każdy 
pobożny Izraelita mógł wołać do swojego Boga, aby osądził tych, któ-
rzy prześladują niewinnych i słabych. 

 W zwiastowaniu proroków znajdujemy przekonanie, że Bóg będzie 
sądzić narody. Prorok Amos dzień sądu nazywa dniem Jahwe. W in-
terpretacji późniejszych proroków dzień Pana dla narodów, które cie-
miężyły Izraela, będzie dniem odpłaty i zemsty, dniem grozy i prze-
rażenia, dla Izraela zaś, przede wszystkim dla ocalałej reszty, a więc 
ludu czasów ostatecznych, dniem radości, wypełnienia danych mu 
obietnic oraz dniem zbawienia (zob. Iz 65,11nn; Za 5,1nn; Ml 3,2nn).  

 Żydzi w czasach Jezusa nazywali czas, w którym żyli, wiekiem obec-
nym. Panowanie Boga w „obecnym eonie” – według rabinów – nie 
było pełne, gdyż nie wszyscy, a co najważniejsze nie wszystkie narody 
podporządkowały się jedynemu, prawdziwemu Bogu. Żydzi jednak 
głęboko wierzyli, że nadejdzie czas, kiedy Bóg zapanuje nad wszystki-
mi ludami. Na ten nowy eon oczekiwali. Kiedy on nadejdzie, wtedy 
wszyscy poznają chwałę Pana, poddadzą się Jego woli, a On będzie 
panował nad nimi (Iz 40,9-11; 51,5; 52,7.10; Dn 2,44; Za 14,9). Nad 
nieposłusznymi dokona się sprawiedliwy sąd Boży.  

 Przyszłe Królestwo świętego Boga było przedmiotem nadziei. Miało 
ono przyjść wraz z przyjściem Mesjasza.  
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 Przyjście Chrystusa poprzedziła działalność Jana Chrzciciela. Jan 
Chrzciciel przygotowywał drogę Mesjaszowi. Wzywał do pokuty, a nie-
posłusznym woli Boga, głosił sąd (Mt 3,7-12 i paral.).  

18.2. Świadectwo Jezusa o końcu czasu 
18.2.1. Przyjście Chrystusa początkiem czasu ostatecznego 

Kiedy Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność, ogłosił, że wypeł-
nił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże (Mk 1,15). A więc wyzna-
czony przez Boga czas nadszedł, tym samym – zgodnie z rozumieniem 
Żydów – „obecny eon” przekształcił się w „eon przyszły”, czyli osta-
teczny. Czas po Chrystusie jest czasem ostatecznym.  

 Według apokaliptycznych zapowiedzi, w nowym eonie miała nastą-
pić radykalna przemiana, zniszczone miały być królestwa i cesarstwa 
ziemskie, a zapanować miała sprawiedliwość i pokój Boży. Czy rzeczy-
wiście nadeszło Królestwo Boże, skoro wraz z przyjściem Chrystusa 
pod tym względem nic się nie zmieniło? 

 Jezus żegnając się ze swoimi uczniami, powiedział: „Gorąco pra-
gnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką; po-
wiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnie-
nie w Królestwie Bożym” (Łk 22,15.16). Królestwo Boże przyszło w Je-
zusie Chrystusie. Wraz z Jego przyjściem nastąpił początek końca.  

 Czego Jezus uczył o końcu czasu?  

 Nauczanie Jezusa o końcu czasu dotyczy Jego powtórnego przyjścia 
i ostatecznego sądu. 

18.2.2. Powtórne przyjście 

 Nauczanie Jezusa o końcu czasów sformułowane jest w konwencji 
charakterystycznej dla czasów Jezusa, a więc żydowskiej apokaliptyki. 
Apokaliptyczna symbolika w czasach Jezusa była nie tylko dobrze zna-
na, ale przede wszystkim przemawiała do wyobraźni Żydów.  

 Czym była żydowska apokaliptyka?  

 Stary Testament utrzymuje, że ostatnim prorokiem był Malachiasz. 
Izrael nie otrzymał więcej przez usta proroków objawienia Bożego. Ale 
w Izraelu ciągle żywa była nadzieja na ostateczne objawienie w Mesja-
szu, na którego przyjście oczekiwano. Nadzieję i wyobraźnię rozpalała 
literatura apokaliptyczna, w której, przy pomocy tajemniczych, zagad-
kowych i budzących grozę wizji, kreślono obraz nieokreślonej w czasie 
przyszłości. Literatura apokaliptyczna z jednej strony budziła nadzieję 
na pokój z Bogiem, z drugiej strony budziła grozę i jako taka, była we-
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zwaniem do naprawy życia i szukania sprawiedliwości. Nie miała ona 
wymiaru historycznego ani nie chodziło w niej o dokładne naszkico-
wanie kolei rzeczy, ale o religijne odrodzenie ludu wybranego, jakim 
był Izrael.  

 Pan Jezus mówił o swoim powtórnym przyjściu językiem literatury 
apokaliptycznej. A więc w czasie swojego ziemskiego życia mówił 
o swoim powtórnym przyjściu nie wprost. Do takiego sposobu mówie-
nia doskonale nadawał się właśnie język apokaliptyki.  

 O słowach Jezusa na temat Jego powtórnego przyjścia, znajdują-
cych się w Ewangelii św. Marka (13,5nn), mówi się jako o małej apoka-
lipsie. Mateusz i Łukasz także umieścili w swoich ewangeliach słowa 
Jezusa o Jego powtórnym przyjściu. Dramaturgia tzw. małej apokalip-
sy jest wyraźnie apokaliptyczna. Jezus mówił o prześladowaniach, glo-
balnej wojnie jednych przeciwko drugim, o nienawiści nawet pomiędzy 
braćmi itp. Ale Jezus nie mówił w małej apokalipsie o swoim przyjściu, 
lecz o przyjściu Syna Człowieczego. Nawiązuje więc w niej do tajemni-
czej postaci, przychodzącej od Boga, o której mowa jest w Księdze Daniela 
(Dz 7). Gdyby Jezus mówił wprost o sobie, wywołałby oburzenie wśród 
faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Być może, że uczniowie nie od razu 
zrozumieli wymowę słów Pana Jezusa o przyjściu Syna Człowieczego 
i o końcu świata, i nie odnieśli ich do Jezusa. W świetle zmartwych-
wstania Jezusa i słów posłańców bożych o powtórnej paruzji Pana (np. 
Dz 1,3-13),  stało się dla nich oczywiste, że Jezus mówił w nich o sobie.  

 Co jest charakterystyczne w małej apokalipsie i co jest wyraźną na-
uką Jezusa o końcu czasów?  

 Przyjście Syna Człowieczego nie będzie miało charakteru lokalnego, 
ale będzie dostrzegalne przez wszystkich: „Jak błyskawica pojawia się 
od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna 
Człowieczego” (Mt 24,27). Nikt nie zna dnia powtórnego przyjścia 
Pana: „O tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani 
Syn, tylko Ojciec” (Mk 13,32; Mt 25,13). Jego przyjście nie będzie 
w słabości, lecz w chwale i mocy (Mt 25,31; Mk 9,1; 13,26). Jednak 
zanim przyjdzie Syn Człowieczy, najpierw będzie zwiastowana ewange-
lia na całej ziemi (Mk 13,10). 

 Przyjście Syna Człowieczego poprzedzą znaki. Zanim przyjdzie Syn 
Człowieczy wielu przyjdzie i mówić będzie: „Jam jest” i wielu też zo-
stanie zwiedzonych (Mk 13,6). „Powstaną fałszywi mesjasze i fałszywi 
prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można, zwieść wybranych” 
(Mk 13,22).   
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 Zapanuje też nieład na ziemi. Powstanie naród przeciwko narodo-
wi. I będzie głód na ziemi (Mk 13,8). Nawet powstanie brat przeciwko 
bratu (Mk 13,12). Uczniowie Jezusa będą prześladowani. Dlatego Je-
zus przestrzegał swoich uczniów: „Wy sami miejcie się na baczności: 
Będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici; postawią 
was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli 
świadectwo przed nimi. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie 
troszczcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam 
będzie dane w owej godzinie, albowiem nie wy jesteście tymi, którzy 
mówią, lecz Duch Święty. I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna, 
i powstaną dzieci przeciwko rodzicom, i przyprawią ich o śmierć. I bę-
dziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa do 
końca, będzie zbawiony” (Mk 13,9-13).  

 Po udręce, o której Jezus mówi w małej apokalipsie, nastąpią ko-
smiczne katastrofy: „Zaćmi się słońce i księżyc nie zajaśnieje swoim 
blaskiem, gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poru-
szone” (Mk 13,24.25). Wtedy przyjdzie Syn Człowieczy w mocy i chwa-
le (Mk 13,26) i rozpocznie się sąd.  

 Na tę chwilę należy być przygotowanym. „Baczcie, czuwajcie; nie 
wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie… Czuwajcie, bo nie wiecie, 
kiedy pan domu przyjdzie: czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur 
zapieje, czy rankiem. Aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co 
wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!” (Mk 13,33.35-37). Ale nie 
wszyscy będą dość czujni i dzień ten ich zaskoczy. Mówi o tym Jezus 
w przypowieści o dziesięciu pannach, oczekujących na oblubieńca (Mt 25, 
1-13). Znajdują się w niej pewne rysy alegorii. Oblubieniec symbolizuje 
Chrystusa przychodzącego na sąd ostateczny. Panny oczekujące na 
przyjście oblubieńca są alegorią Kościoła, a zamknięte drzwi – sądu, 
zaś wesele – szczęśliwością życia z Chrystusem we wieczności. Nie 
wszystkie te elementy przypowieści należy brać dosłownie, przede 
wszystkim nie należy się w nich doszukiwać jakiegoś ukrytego sensu. 
Przesłanie przypowieści jest jednak jasne i zrozumiałe, a zawarte jest 
ono w słowach: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o któ-
rej Syn Człowieczy przyjdzie” 

 Kościół jako całość i każdy uczeń i uczennica Jezusa z osobna mu-
szą nieustannie dbać o to, aby być gotowymi na przyjście Pana. Być 
przygotowanym, znaczy być przygotowanym zawsze, nie zapominać 
o swoich obowiązkach chrześcijańskich, nie zaniedbywać wiary, czuj-
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ności i gotowości. Być gotowym, znaczy czuwać, nieustannie myśleć, że 
każda chwila może być tą ostatnią.  

 Ci, którzy są wybrani i powołani, obdarowani wiarą i ufnością, pro-
wadzeni przez Ducha Bożego, powinni zważać na znaki zapowiadające 
przyjście Pańskie, aby przypadkiem się nie zagubili i nie stali się po-
dobnymi do pięciu niemądrych panien z przypowieści Jezusa o mą-
drych i głupich pannach, oczekujących na oblubieńca.  

18.2.4. Ostateczny sąd 

 Jezus z Nazaretu głosząc bliskość Królestwa Bożego był również 
zwiastunem nadchodzącego sądu Bożego. Sędzią będzie Bóg lub Syn 
Człowieczy: „A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy 
aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgro-
madzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak 
pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a ko-
zły po lewicy” (Mt 25,31-33).  

 Wypowiedzi Pana Jezusa na temat sądu rozsiane są na wielu miej-
scach ewangelii. Pan Jezus mówił, że wszyscy ludzie będą musieli zdać 
rachunek ze swego postępowania (por. Mt 25,14-30). W wyniku sądu 
jedni będą skazani na potępienie, inni odziedziczą zbawienie.  

 Surowy wyrok spotka obłudnych nauczycieli Pisma (Mk 12,40 pa-
ral.). Jezus mówiąc: „Wystrzegajcie się uczonych w Piśmie, którzy 
chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na rynkach 
i pierwsze krzesła w synagogach, i pierwsze miejsca na ucztach; którzy 
pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą”, wyraźnie definiuje 
winę uczonych w Piśmie. Uchodzą za pobożnych i sprawiedliwych, 
obnoszą się swoją pobożnością, jednak ich postępowanie jest niespra-
wiedliwe. Jezus mówi, że ci, „którzy pożerają domy wdów” (Mk 12,38-
40), a więc zamiast przychodzić z pomocą wdowom, nie mającym 
wsparcia w swojej rodzinie, pod pozorem prawa przywłaszczają sobie 
ich mienie.  

 Według prawa Mojżeszowego każdy morderca miał być postawiony 
przed sądem. Według nauki Jezusa nie potrzeba aż tak wielkiego 
przewinienia, by stać się winnym i być ukarany ogniem piekielnym 
(Mt 5,21.22). Wystarczy gniew przeciwko bliźniemu, aby zostać suro-
wo osądzonym.  

 Człowiek z każdego bezużytecznego słowa będzie musiał zdać ra-
chunek (Mt 12,36). Każdy człowiek będzie osądzony w taki sam spo-
sób, w jaki traktował kiedyś swojego bliźniego – „Nie sądźcie, abyście 
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nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, 
i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą” (Mt 7,1.2).  

 Surowy sąd spotka miasta znad Jeziora Galilejskiego, bowiem lu-
dzie w nich mieszkający nie chcieli słuchać nauki Jezusa, chociaż wi-
dzieli cuda, które czynił Jezus (Mt 11,20-24). Lżej będzie w dzień sądu 
ludziom Tyru i Sydonowi, aniżeli galilejskim miastom, bo „gdyby 
w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by 
w worze i popiele pokutowały” (Mt 11,22). Lżej też będzie Gomorze 
i Sodomie, aniżeli Kafarnaum, bo gdyby w nich działy się te cuda, które 
działy się w Kafarnaum, „stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy” (Mt 11, 
23). Z powodu braku wiary, spotka mieszkańców galilejskich miast 
surowa kara.  

 Surowy sąd spotka niewierne pokolenie, które nie chciało się na-
wrócić i przyjąć ewangelii (Mt 12,39-42). Sąd spotka także miasta, 
które nie chciały przyjąć Jego wysłanników (Mt 10,14.15). A więc pod-
stawą wyroku skazującego będzie negatywny stosunek do Jezusa i Jego 
nauki.  Ale w nauczaniu Jezusa o sądzie spotykamy się z czymś zgoła 
nowym w porównaniu z apokaliptycznymi obrazami sądu. W apokalip-
tyce żydowskiej odrzuceni i potępieni będą ci, którzy odrzucili Boga 
i nie przestrzegali prawa Bożego. W nauczaniu Jezusa o wyniku sądu 
decydować będzie stosunek do Jezusa i Jego nauki. To roszczenie nie 
mogło być niezauważone przez faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Obu-
rzało ich i wzmagało nienawiść do Jezusa.  

 Nauka Pana Jezusa o sądzie została pogłębiona w Jezusowej przy-
powieści o sądzie nad wszystkimi ludźmi, nad tymi, którzy spotkali 
Jezusa na swojej drodze życia i tymi, którym taka możliwość nie zosta-
ła dana. W przypowieści tej Pan Jezus mówi o królu, który zgromadzi 
przed swoją stolicą sądową wszystkie narody i odłączy błogosławio-
nych od przeklętych. Nie ulega jednak wątpliwości, że tym królem 
będzie sam Jezus.  

 Na sądzie wielu będzie zaskoczonych słowami Jezusa, Króla-sę-
dziego: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, 
przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a da-
liście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, 
a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, 
a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie” 
(Mt 25,34-36). Zdziwienie swoje wyrażą w słowach: „Kiedy widzie-
liśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci 
pić? A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo na-
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gim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w wię-
zieniu, i przychodziliśmy do ciebie?” (Mt 25,37-39). Rozwiązanie zdzi-
wienia znajduje się w słowach króla: „Zaprawdę powiadam wam, co-
kolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie 
uczyniliście” (Mt 25,40).  

 Druga część osądzonych, zgromadzonych po lewicy, także będzie 
zaskoczona wyrokiem, tym razem wyrokiem skazującym. Przecież ni-
gdy nie widzieli Jezusa-sędziego w więzieniu i potrzebującego. Dlacze-
go spotyka ich potępienie? Odpowiedź króla sędziego nawiązuje do 
pierwszej: „Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście 
jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście” (Mt 25,45).  

  Ale wyrok sędziego z przypowieści Jezusa o sądzie, może budzić 
pewne zastrzeżenia, przede wszystkim w ludziach wiary. Pan powiada, 
krótko ujmując Jego słowa, że zbawieni zostaną ci, którzy dobrze czy-
nili bliźnim swoim, potępieni zaś zostaną ci, którzy mieli zamknięte 
oczy na potrzeby tych najmniejszych braci. A więc, czy wiara się nie 
liczy? Czy wystarczy dobrze czynić? Czy urojeniem jest wzywanie do 
życia w społeczności z Bogiem? Czy nie jest potrzebne związanie życia 
z Chrystusem?  

 Słów Jezusa nie należy rozumieć w ten sposób, że tylko stosunek do 
bliźniego będzie podstawą ferowania wyroku. Zwrócić należy uwagę, 
że Jezus w swojej przypowieści o sądzie, mówi, że król do tych po pra-
wicy i po lewicy mówi o ich stosunku do siebie: „Zaprawdę powiadam 
wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich bra-
ci, mnie uczyniliście” oraz „Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek 
nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście”. 
I tak też sądzeni dostrzegają ten związek, co wyrażają w pytaniu: „Kie-
dy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, 
a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy 
cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym 
albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie?”.  

 Odzwierciedleniem tego stosunku do Pana Sądu jest stosunek do 
bliźniego, co zresztą nieraz w ewangelii jest podkreślane, chociażby 
tylko w słowach: „Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie 
do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który 
jest w niebie” (Mt 7,21). 

 Zasada, według której wszyscy zostaną osądzeni przez Pana i Zba-
wiciela, o której mówi Pan w przypowieści, jest jasna i klarowna. Li-
czyć się będzie stosunek do Chrystusa, którego miernikiem jest stosu-
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nek do bliźniego. A więc podstawą prawną będzie uniwersalne przyka-
zanie miłości: „Będziesz miłował bliźniego swojego, jak siebie samego”. 
Nie chodzi tylko o humanitaryzm, o diakonię, ale chodzi o diakonię, 
która wypływa z wiary.  

 Tłem przypowieści Jezusa o sądzie jest żydowska apokaliptyka i tyl-
ko na jej tle mogą być zrozumiane słowa Jezusa. Ale słowa Jezusa ła-
mią wszelką apokaliptyczną, żydowską wizję sądu. Nie będzie się liczyć 
przynależność do narodu wybranego ani przestrzeganie Mojżeszowego 
prawa, ale stosunek do Jezusa, wiara w Niego, czynna w miłości bliź-
niego.  

* * * 

Kościół jest ludem czasów ostatecznych. Ponadczasowe znaczenie 
misterium Chrystusa, a więc wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie 
Jezusa, ziemskie życie Syna Bożego, podlegające kategorii czasu, 
uobecnia się przez zwiastowanie Chrystusa, Jego krzyża i zmartwych-
wstania oraz przez sakramenty, znaki obecności zbawczego dzieła Bo-
żego w Chrystusie Jezusie. Zbawcze wydarzenie krzyża z przeszłości 
przeniesione jest w teraźniejszość przez słowo o krzyżu, które dla wie-
rzących jest mocą ku zbawieniu (1 Kor 1,18).  

 Kościół jako szafarz ewangelii i sakramentów ma wszystkie środki 
potrzebne do przygotowania człowieka do spotkania z Chrystusem.  

 Opis sytuacji panien z przypowieści Jezusa, jest opisem Kościoła 
czasów apostolskich, w których oczekiwano na rychłe powtórne przyj-
ście Chrystusa. Ale nie tylko czasów apostolskich, lecz wszystkich cza-
sów, bowiem Kościół – zgodnie z obietnicą Chrystusa – ciągle oczekuje 
na dzień przyjścia swojego Zbawiciela. Jezusowa obietnica jeszcze się 
nie spełniła. Jej spełnienie ciągle jeszcze jest przed nami. A więc sytu-
acja Kościoła podobna jest do sytuacji panien, które oczekiwały nadej-
ścia oblubieńca w dniu wesela.  

 Pan Jezus w przypowieści o pannach mówi, że panny oczekując na 
oblubieńca, zapewne znużone i zniecierpliwione zasnęły. Kościół w dzie-
jach swoich przeżywał różne okresy, czasy uśpienia duchowego i prze-
budzenia, gnuśności, marazmu, upadku wiary, ale też chrześcijańskie-
go życia i nawrócenia, intensywnego działania na polu misji zewnętrz-
nej i wewnętrznej. Kościół to żywi ludzie, którzy raz są aktywni, innym 
zaś razem niechętni do działania. Ludzkie słabości odzwierciedlają się 
w Kościele. Przyczyny tego mogą być różne: nie najlepsze kazania, mier-
na teologia, lekceważenie Biblii, bylejakość itp. Ale tam, gdzie kazania 
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rzeczywiście są głoszeniem słowa Bożego, a teologia hojnie korzysta 
z przemyśleń, które rodzą się na kanwie Pisma Świętego, tam płonie 
ogień wiary, jak lampy mądrych i roztropnych panien, które zadbały 
wcześniej, aby nie zabrakło oliwy w ich lampach.   

 O wyniku sądu decydować będzie stosunek do Chrystusa w życiu. 
Jest to nowy rys. Czymś nowym jest także to, że stosunek do Chrystusa 
wyraża się w stosunku do bliźniego. Gdyby więc postawić pytanie 
o prawne podłoże ostatecznego wyroku, to jest nim przykazanie miło-
ści.  

„Jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też 
wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, któ-

rzy zasnęli”. (1 Tes 4,14) 
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19. Za kogo uważał się Jezus 
Analizując słowa i czyny Jezusa z Nazaretu, możemy w ogólnym zary-
sie przedstawić i ocenić stan samoświadomości Jezusa i odpowiedzieć 
na pytania: Za kogo uważał się Jezus? Jakie przypisywał sobie prawa? 

 Działalność Pana Jezusa nasuwała pytanie: Kim jest Jezus? Nie 
wskazywała bezpośrednio na to, że Jezus uważał się za Mesjasza-króla. 
Ale ludzie odpowiadali na nie różnie. Uczniowie, zapytani przez Jezu-
sa, za kogo ludzie Go uważają, odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzci-
ciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków” (Mk 8,28; 
por Mt 16,14; Łk 9,19). Musiało to być bardzo ważne pytanie, skoro 
uwięziony Jan Chrzciciel kazał przez swych uczniów zapytać Jezusa: 
„Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego?” 
(Mt 11,3; por Łk 7,19).  

 Jakich tytułów używał Jezus?  

 Jezus zapewne nie używał tytułu Syn Boży, ale z pewnością nazywał 
Boga swoim Ojcem. Zwracał się w modlitwie do Niego, jako do swoje-
go Ojca (Abba) i mówił uczniom, że jest On także ich Ojcem, który wie 
najlepiej, czego potrzebują. Nie nazywał siebie także Chrystusem (Me-
sjaszem), w Jego bowiem czasach tytuł ten był obciążony politycznymi 
mrzonkami. Jezus nie uważał się za politycznego Mesjasza. Prowadził 
jednak z uczonymi w Piśmie, interpretatorami Starego Testamentu, 
dyskusje na temat Mesjasza, którego oczekiwali Żydzi (np. Mk 12,35-
37). Przyjmuje się, że tytułem, który Jezus dość często odnosił do sie-
bie, był dość tajemniczy i niejednoznaczny tytuł, występujący na kar-
tach Starego Testamentu i w literaturze apokaliptycznej judaizmu: Syn 
Człowieczy. 

 Słowa Jezusa, w których występuje tytuł Syn Człowieczy można 
podzielić na cztery grupy. Mowa w nich  o  
� przyszłej chwale Syna Człowieczego, 
� teraźniejszej chwale Syna Człowieczego, 
� teraźniejszym poniżeniu Syna Człowieczego,  
� cierpieniu i zmartwychwstaniu Syna Człowieczego. 

 Czasem też w ustach Jezusa tytuł Syna Człowieczy, oznacza po pro-
stu ‘człowiek’. 

 Z układu materiału opracowanego przez ewangelistów wynika, że 
Jezus od samego początku swojej publicznej działalności używał ter-
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minu ‘Syn Człowieczy’. Słowa z tytułem Syn Człowieczy, z początkowej 
działalności Jezusa mówią o aktualnej działalności Syna Człowieczego. 
Należy do nich zaliczyć słowo o prawie odpuszczania na ziemi grze-
chów, przysługujące Synowi Człowieczemu (Mk 2,10). Syn Człowieczy 
posiada także władzę nad sabatem (Mk 2,28). Użyty także został ter-
min Syn Człowieczy w odpowiedzi Jezusa na zarzut faryzeuszy, że jest 
żarłokiem i pijakiem (Mt 11,19). Termin ten spotykamy również 
w skardze Jezusa, w której mowa, że lisy mają jamy, ptaki niebieskie 
gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma miejsca na odpoczynek (Mt 8,20; 
por. Łk 9,57-62; zob. także Łk 11,30; 17,22.26). Jest wielce prawdopo-
dobne, że Syn Człowieczy oznacza tu w niektórych przypadkach po 
prostu człowiek, ja. Ale gdyby w słowach tych nie chodziło o Jezusa, 
nie szokowałyby one faryzeuszy. Nie byłyby one także zrozumiałe dla 
słuchaczy. Ich treść odnosiłaby się do kogoś, kto jest nieobecny. Czy 
Jezus miał prawo czynić i mówić cokolwiek w imieniu tego nieobecne-
go? 

 Styl powyższych wypowiedzi, w których mówi się o władzy Syna 
Człowieczego i Jego losie, nawiązuje do sposobu wyrażania się proroka 
Ezechiela, który był przez Jahwe wielokrotnie nazwany synem czło-
wieczym. Został on napełniony Duchem Pana (Ez 2,2), powołano go, 
aby przekazywał słowo Jahwe (Ez 2,3n). Polecono mu wieszczyć prze-
ciwko Jerozolimie (Ez 4,7) itp.  

 Jezus zrazu działał ostrożnie. Nie mówił wprost o swojej władzy 
i prerogatywach. W miarę rozwoju sytuacji, wyraźnie nawiązywał do 
proroctwa Daniela o Synu Człowieczym. Jego wypowiedzi miały cha-
rakter apokaliptyczny. W mowie do uczniów powiedział: „A gdy was 
prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego; zapraw-
dę powiadam wam: Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Czło-
wieczy przyjdzie” (Mt 10,23). Słowa, w których mowa o potrzebie mo-
dlitwy, ewangelista Łukasz zakończył pytaniem Jezusa: „czy Syn Czło-
wieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8). W mowie 
apokaliptycznej Jezusa znajdujemy słowa: „Ujrzą Syna Człowieczego, 
przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą” (Mk 13,26). Gdy 
podczas procesu arcykapłan zapytał Jezusa: „Czy ty jesteś Chrystus, 
Syn Błogosławionego?”, oskarżony Jezus odpowiedział: „Ujrzycie Syna 
Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego 
z obłokami niebieskimi” (Mk 14,62). 

 Wypowiedzi o wywyższonym Synu Człowieczym należą do bardzo 
starej tradycji ewangelicznej, rozwijającej się w czasach działalności 
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apostoła Pawła. Wizja powszechnego zmartwychwstania i władania 
Chrystusa, zdaje się nawiązywać do Jezusowych słów o przyjściu w chwale 
Syna Człowieczego (1 Kor 15,24-28). Szczególnie charakterystyczne są 
słowa: „Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, 
gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On 
musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy 
swoje (…) A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn 
będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszyst-
kim we wszystkim”. Słowa te nabierają wyrazistości na tle słów z Księgi 
Daniela (Dn 7,13). 

 Pewne kontrowersje budzą te wypowiedzi Jezusa, według których 
Syn Człowieczy będzie cierpiał, znosił prześladowania i ucisk, i potem 
zmartwychwstanie. W ewangeliach synoptycznych w wielu miejscach 
znajdują się noty redakcyjne, z których dowiadujemy się, że Jezus 
mówił, iż zbliża się czas, w którym Syn Człowieczy będzie cierpiał 
i zostanie pohańbiony (np. Mk 8,31; 9,31 i inne). Ale znajdują się 
w nich także słowa samego Jezusa, w których mówi On o swoim przy-
szłym losie: „Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wy-
dany arcykapłanom i uczonym w Piśmie, i osądzą go na śmierć, i wy-
dadzą poganom, i będą go wyśmiewać i pluć na niego, ubiczują go i za-
biją, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie” (Mk 10,33.34).  

 Motyw cierpienia i wywyższenia występuje również w słowach, 
w których Jezus odpowiada na prośbę faryzeuszy o znak (zob. Mt 12, 
38-42 i paral.). Zagadkowe są słowa: „Syn Człowieczy będzie w łonie 
ziemi trzy dni i trzy noce” (Mt 12,40). Z dalszej części odpowiedzi Je-
zusa wynika, że pośrednio, w sposób tajemniczy – jak w przypadku 
słów z Mk 8,38 – identyfikuje się On z Synem Człowieczym: „Oto tutaj 
więcej niż Jonasz” (Mt 12,41). Wynika z tego, że ukrytą identyfikację 
Jezusa z Synem Człowieczym znajdujemy również w innych warstwach 
ewangelicznej tradycji o Synu Człowieczym.  

 Niezależnie od tego, jak dalece słowa o cierpieniu Syna Człowiecze-
go uległy modyfikacji redakcyjnej, należy przyjąć, że uczniowie wie-
dzieli, co spotka ich Nauczyciela w Jerozolimie. Ewangeliczne opisy 
ostatniej podróży Jezusa i uczniów do Jerozolimy tchną atmosferą 
wyczekiwania, napięcia i tragedii. O przyszłym losie Mistrza uczniowie 
dowiedzieli się od Niego samego. Nie zgadzali się z tym, co mówił Je-
zus o swym cierpieniu. Wydawało im się niemożliwe, aby ich Nauczy-
ciel zginął śmiercią gwałtowną (por. Mt 16,22 i paral.). I właśnie opór 
uczniów wobec zapowiedzi cierpienia najlepiej świadczy o tym, że Je-
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zus był świadomy tego, co Go czeka w Jerozolimie, i że mówił o tym 
swoim uczniom. A więc, czy uczniowie mogli wymyślić słowa Jezusa 
i swój stosunek do tego, co one zapowiadały, a więc do Jego cierpie-
nia? Co mieliby przez to osiągnąć? O czym ta wymyślona historia mia-
łaby świadczyć? Śmierć Jezusa ich zaskoczyła, bo przekonania i poglą-
dy mesjanistyczne uczniów, jako wyznawców judaizmu, zasłoniły im 
obraz najbliższej przyszłości nakreślony przez Jezusa. 

 Czym Jest Królestwo Boże? Królestwo Boże jest panowaniem Boga. 
W Dn 7,13nn właśnie panowanie Najwyższego realizuje się w przyjściu 
Syna Człowieczego. Słowa Jezusa o przyszłym panowaniu Syna Czło-
wieczego, nawiązują więc do myśli o urzeczywistnieniu się Królestwa 
Bożego. Jeśli Jezus nazywa siebie Synem Człowieczym, jeśli jako Syn 
Człowieczy ma prawo odpuszczać grzechy, jest Panem sabatu, to Kró-
lestwo Boże już się urzeczywistnia i w Nim wkracza w ludzką historię. 
Jeśli ma zaś na myśli swoje przyszłe przyjście, a więc przyjście wywyż-
szonego Syna Bożego wraz z aniołami Bożymi, to wtedy wraz z Jego 
przyjściem w pełni zrealizuje się Królestwo Boże.  

 Rzeczowy związek między zwiastowaniem Królestwa Bożego a za-
powiedzią przyjścia w chwale Syna Człowieczego, dostrzegamy nie 
tylko w sferze myśli, ale także na poziomie ewangelicznego świadec-
twa. Jezus mówił o tym, że Syn Człowieczy zaprze się przed Bogiem 
tych, którzy się teraz Jego wstydzą (Mk 8,38). Następują po nim prze-
cież słowa Jezusa: „Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu 
stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego, nadcho-
dzącego w mocy” (Mk 9,1). Nie da się ustalić, czy słowa te Jezus wypo-
wiedział bezpośrednio po słowach występujących w Mk 8,38. Ale oba 
wiersze (Mk 8,38; 9,1) łączą słowa: ‘w chwale’, ‘w mocy’. Także należy 
zauważyć, że w zwiastowaniu Jezusa przyjście Syna Człowieczego koń-
czy historię ludzkości. Ponadto w obu grupach wypowiedzi Pana Jezu-
sa, o Królestwie Bożym i przyjściu Syna Człowieczego, występują te 
same tematy: nawrócenie, wiara i sąd.  

 Ponad wszelką wątpliwość należy przyjąć, że Jezus używał tytułu 
Syn Człowieczy i że odnosił go do siebie, w związku ze swoją aktualną 
działalnością, jak też Jego przyszłego panowania.  

 Ale czy Jezus uważał się za Mesjasza, Chrystusa i czy używał tego 
tytułu? 

 Tytuł Syn Człowieczy nie był w judaizmie czasów Jezusa tak obcią-
żony nacjonalistycznymi mrzonkami, jak tytuł ‘Mesjasz’ Syn Człowie-
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czy był – jak wskazywało na to proroctwo z Dn 7,13 – postacią nie 
z tego świata, symbolizującą władanie Boga.  

 Z tytułem Chrystus nierozerwalnie związana jest starotestamen-
towa tęsknota za przyjściem obiecanego Mesjasza. 

 Powyżej zostało powiedziane, że Jezus prawdopodobnie nie używał 
w stosunku do siebie tytułu Mesjasz (Chrystus). Przyczyna jest oczy-
wista. Tytuł ten, jak rozumieli go współcześni Jezusowi, nie pasował 
do Jezusa i nie oddawał sensu Jego posłannictwa. Nie musi to jednak 
oznaczać, że nie dostrzegamy u Jezusa choćby cienia świadomości 
mesjańskiej. W ewangeliach spotykamy słowa, z których wynika, że 
jednak Jezus czasem używał tytułu ‘Chrystus’. W najstarszej ewangelii 
synoptycznej znajdują się słowa: „Kto by napoił was kubkiem wody 
w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie 
straci zapłaty swojej” (Mk 9,41). Ewangelista Mateusz zna jednak te 
słowa w innym brzmieniu: „ktokolwiek by napoił jednego z tych ma-
luczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam 
wam, nie straci zapłaty swojej” (Mt 10,42). Wynika z tego, że autorzy 
ewangelii przeredagowywali słowa Jezusa. 

 Uczniowie, jeszcze w czasie ziemskiego życia Jezusa, oczekiwali re-
alizacji mesjanistycznego królestwa Izraela. Rozumieli je podobnie jak 
ogół Żydów, których poglądy były kształtowane przez faryzeuszy 
i uczonych w Piśmie. Synowie Zebedeusza, Jakub i Jan (według Mate-
usza matka z synami – Mt 20,20), prosili Jezusa, aby w przyszłym 
królestwie pozwolił im zasiąść po Jego prawicy i lewicy (Mk 10,35-40). 
W wielkanocny poranek dwaj uczniowie na drodze do Emaus powie-
dzieli, smucąc się z powodu rozwiania ich nadziei: „…myśmy się spo-
dziewali, że On odkupi Izraela” (Łk 24,21). Grono uczniów przed wnie-
bowstąpieniem Jezusa pytało z niecierpliwością: „Panie, czy w tym 
czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?” (Dz 1,6). 

 Działalność Jezusa postrzegana też była w kategoriach mesjani-
stycznych. Tłumy witające Jezusa w Jerozolimie, widziały w nim speł-
nienie obietnicy wypowiedzianej ustami proroka Zachariasza (Za 9,9). 
Podczas przesłuchania Jezusa, arcykapłan zapytał Go: „Czy Ty jesteś 
Chrystus, Syn Błogosławionego?” (Mk 14,61). Rzymianie umieścili na 
krzyżu nad głową Jezusa napis w trzech językach o Jego winie: „Król 
żydowski” (Mk 15,26). W oczach świeckiego sądu, Jezus był więc tym 
Mesjaszem, o którego przyjściu tu i ówdzie mówili Żydzi. Z powodu 
wielu samozwańczych mesjaszy w Palestynie zawsze powstawały roz-
ruchy. Członkowie sanhedrynu bardzo się starali, by Jezusa z Nazaretu 
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przedstawić Piłatowi jako politycznego mesjasza, co zresztą im się 
udało (Mk 15,1-15 i paral.).  

 Ważne miejsce w teologicznej refleksji nad mesjańską świadomo-
ścią Jezusa, zajmuje interpretacja wielce spornej perykopy z Ewangelii 
Marka, w której znajduje się wyznanie Piotra pod Cezareą Filipową 
(Mk 8,27-30 por. Mt 16,13-20; Łk 9,18-21). Najbardziej pierwotny pod 
względem literackim i teologicznym jest tekst Marka: „Tyś jest Chry-
stus” (Mk 8,29). Mateusz rozwija wyznanie Piotra, Łukasz zaś je ko-
mentuje. Jakkolwiek brzmiało wyznanie Piotra, które niewątpliwie ma 
charakter mesjańskiego wyznania, to według ewangelisty Mateusza, 
Jezus powiedział Piotrowi po jego wyznaniu: „Błogosławiony jesteś, 
Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec 
mój, który jest w niebie” (Mt 16,17).  

 Niemniej ważne miejsce w teologicznej refleksji nad mesjańską świa-
domością Jezusa, jak perykopa zawierająca wyznanie apostoła Piotra, 
zajmuje relacja ewangelisty Marka, dotycząca przesłuchania Jezusa 
przed sanhedrynem (Mk 14,61n). Arcykapłan Kajfasz widząc, że świa-
dectwa przeciwko Jezusowi nie są zgodne, zapytał wprost Jezusa, wy-
muszając odpowiedź: „Czy Ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego?” 
(Mk 14,61). Na pytanie to odpowiedział Jezus: „Jam jest; i ujrzycie 
Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzące-
go z obłokami niebieskimi” (Mk 14,62).  

 Jezus został skazany na śmierć, ponieważ przyznał, że jest Chry-
stusem. Ale czy był to wystarczający powód dla sądu? Jeśli wyrok za-
pada z góry (por. Mk 14,1.2 i paral.), to każdy powód jest dobry.  

 Według Ewangelii św. Marka, Jezus pragnął zachować w tajemnicy 
swoją mesjańską godność, wręcz zabraniał mówić o tym, że jest Mesja-
szem. Jezus jednak stopniowo odsłaniał rąbka tej tajemnicy.  

 Czy tzw. schemat tajemnicy mesjańskiej w Ewangelii św. Marka jest 
odzwierciedleniem wydarzeń historycznych? Czy Jezus uważał się za 
Chrystusa, czy też nie? Czy pragnął zachować w tajemnicy swoją me-
sjańską godność? Czy relacja Marka przedstawia historyczne fakty, czy 
schemat ten jest dziełem ewangelisty?  

 Odpowiedź na to istotne pytanie, dlaczego Jezus początkowo zaka-
zywał rozgłaszania, kim był i kogo w Nim widziano jest dość prosta.  

 Zakaz rozgłaszania tego, kim jest Jezus i jaką godnością został ob-
darowany przez Boga, staje się zrozumiały, jeśli weźmiemy pod uwagę 
reprezentowane przez urzędowych przedstawicieli judaizmu poglądy 
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na temat Mesjasza. Żydzi oczekiwali Mesjasza politycznego. Wierzyli, 
że wraz z jego przyjściem skończy się niewola Żydów, a lud wybrany 
zapanuje pod wodzą Króla-Mesjasza nad wszystkimi narodami. Nie 
łączyli oni proroctw o Słudze Pana z zapowiedziami przyjścia Mesjasza 
z rodu króla Dawida. Jezus oczywiście nie chciał być i nie był Mesja-
szem typu politycznego. Zdecydowanie sprzeciwiał się mesjanistycz-
nym mrzonkom i utopijnym ideom uczonych w Piśmie, faryzeuszy 
i zelotów. Podczas swojej działalności niejednokrotnie dawał temu 
wyraz. Ewangelie zgodnie świadczą, że droga Jego życia nie pokrywała 
się z tą, którą Żydzi wytyczyli dla obiecanego przez Boga Mesjasza.  

 Jezus był świadomy swojej mesjańskiej godności. Gdyby ogłosił się 
Chrystusem lub pozwolił uznać się Mesjaszem, wtedy by się sprzenie-
wierzył swojemu rzeczywistemu powołaniu i pchnął umiłowany lud 
w następną wojnę i tragedię narodową. Jezus poprzez swoją działal-
ność i zwiastowanie Boga miłości i łaski chciał przede wszystkim prze-
kształcić wyobrażenia Żydów o Mesjaszu. Nie było łatwo dokonać ra-
dykalnego przewrotu w myśleniu na temat Chrystusa. Nawet ucznio-
wie wierzyli do końca, że ich Nauczyciel ostatecznie okaże się takim 
Mesjaszem, jakiego oczekiwano (por. Mt 16,22; Łk 24,21; Dz 1,6). Po 
zmartwychwstaniu Jezusa zrozumieli jednak, że ich Mistrz nie był 
Mesjaszem politycznym i nie odbuduje królestwa Izraelowi. Był Mesja-
szem, lecz według myśli Bożej, a nie ludzkiej.  

 Nie można odmówić Panu Jezusowi świadomości mesjańskiej. 
Gdyby Jezus nie uważał się za obiecanego Mesjasza, Pomazańca, to po 
tragedii Wielkiego Piątku uczniowie i pierwsi chrześcijanie nie mogliby 
Jezusa nazywać Chrystusem. Tragedia Golgoty zniweczyła bowiem 
wszelkie nadzieje związane z osobą Jezusa. Bez wspominania Mistrza, 
który był Mesjaszem, chociaż zakazywał o tym mówić, nie była możli-
wa wiara w mesjańską godność ukrzyżowanego Skazańca. Żywe wspo-
mnienie i przeżycia wielkanocnego poranka prowadziły do wyznania: 
Jezus jest Chrystusem.  

* * * 

Całą godność i chwałę Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego 
nie są w stanie wyrazić tytuły: Nauczyciel, Prorok. Nawet takie tytuły 
jak Syn Człowieczy, Chrystus, Syn Boży i Pan nie głoszą wszystkiego 
o Jezusie, który począł się z Ducha Świętego. Jezus Chrystus je prze-
wyższa i przekracza. Dlatego w czasach apostolskich stale szukano 
nowych sformułowań, przy pomocy których można by było wyrazić 
wielkość godności i chwały Jezusa Chrystusa. Na wielu miejscach No-
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wego Testamentu spotykamy się wyznaniami pierwotnego Kościoła, 
dotyczącymi godności Chrystusa, Syna Bożego.  

 Poszukiwania trwały również po czasach apostolskich. W „Wyzna-
niu nicejsko-konstantynopolitańskim” o godności Jezusa Chrystusa 
mowa jest  w słowach: „Wierzę… w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, 
Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszyst-
kimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy 
z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, 
a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zba-
wienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii 
Panny i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Pon-
cjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia 
trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy 
Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Kró-
lestwu Jego nie będzie końca”.  

 W „Wyznaniu atanazjańskim” czytamy: „Ojciec przez nikogo nie 
został uczyniony ani stworzony, ani zrodzony. Syn pochodzi od samego 
Ojca, nie jest uczyniony ani stworzony, lecz zrodzony. Duch Święty 
pochodzi od Ojca [i Syna], nie jest ani uczyniony, ani stworzony, ani 
zrodzony, lecz pochodzący. Jeden więc jest Ojciec, a nie trzej ojcowie; 
jeden Syn, a nie trzej synowie; jeden Duch Święty, a nie trzej duchowie 
święci. I nic w tej Trójcy nie jest wcześniejsze lub późniejsze, nic więk-
sze lub mniejsze, lecz trzy osoby w całości są sobie współwieczne i zu-
pełnie równe, tak iż we wszystkim – jak już wyżej wypowiedziano – 
trzeba czcić i jedność w Trójcy, i Trójcę w jedności. Kto zatem chce być 
zbawiony, niech takie o Trójcy ma przekonanie”. 

 Ks. Marcin Luter w „Małym katechizmie” uczy: „Wierzę, że Jezus 
Chrystus, prawdziwy Bóg, z Ojca w wieczności zrodzony i zarazem 
prawdziwy człowiek, z Marii Panny narodzony, jest moim Panem”.  

 Luter treść wyznania starożytnego Kościoła przybliża do naszego 
serca. Uczy, aby było ono naszym osobistym wyznaniem, a nie tylko 
wyznaniem Kościoła.  

 

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było 
Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie 

powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim 
było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci 

w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła”. (J 1,1-5) 
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„On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym 
wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone 

wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i nie-
widzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie 

władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego 
zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami 
i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową 

Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umar-
łych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał 
sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości 

i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, po-
jednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew 

krzyża jego”. (Kol. 1,15-20) 
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Zakończenie 
 Królestwo Boże jest skarbem, który za wszelką cenę należy po-
siąść. Mówił o tym Pan Jezus w licznych podobieństwach o Królestwie 
Bożym, przede wszystkim w podobieństwie o skarbie ukrytym w roli 
i o kupcu poszukującym drogocennych pereł (Mt 13,44-46).  

 Królestwo Boże przyszło w Panu Jezusie Chrystusie. Skarbem jest 
więc Jezus Chrystus, Jego ewangelia i wiara w Niego, jako Syna Boże-
go i Pana.  

 Dla Królestwa Bożego, dla Chrystusa i ewangelii należy wszystko 
poświęcić. Nie ma żadnej wartości, która by przewyższała dobra Króle-
stwa Bożego. Poszukiwanie Królestwa Bożego nie może zamącić żadna 
ziemska troska. Pan nasz powiedział: „Nie troszczcie się więc i nie mów-
cie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy 
przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec 
wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie 
najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne 
będzie wam dodane” (Mt 6,31-33).  

 Ta lekcja nauki Jezusa, zawarta w niniejszej książce, nie może się 
na tym zakończyć. Każdego dnia należy siadać u stóp Jezusa i słuchać 
Jego ewangelii o zbawieniu. Niechaj będzie dla nas wzorem wittenber-
ski Reformator, który wyznał: „W moim sercu włada jeden artykuł, 
a mianowicie wiara w Chrystusa, z której, przez którą i do której 
wszystkie moje przemyślenia teologiczne dniem i nocą płyną oraz pro-
wadzą z powrotem”. 

* * * 

„Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wie-
dząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa 
znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku 

zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez 
Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania 
błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, 

aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego 
dzieła przygotowany”. (2 Tm 3,14-17) 
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Słowniczek 
Alegoria 

Słowo ‘alegoria’ jest ekwiwalentem greckiego słowa ‘alegoria’, wy-
wodzącego się od czasownika ‘allegorao’, znaczącego − ‘mówię w prze-
nośni’, ‘mówię obrazowo’.  

 Alegoria jest figurą retoryczną lub stylistyczną. Może obejmować 
cały utwór lub jego część. Występuje także w Piśmie Świętym. Alegorią 
są np. słowa Jezusa: „Ja jestem droga i prawda, i żywot” (J 14,6). 
Utworem alegorycznym w Ewangelii św. Jana jest np. wypowiedź Je-
zusa o dobrym pasterzu (J 10,11-17 ) lub o krzewie winnym (J 15,1-8).  

 Alegoria składa się z dwóch warstw słowno-treściowych. Pierwsza 
mówi o czymś lub o jakimś zdarzeniu, druga ukryta jest za słowami 
pierwszej warstwy i dla niej została ona opowiedziana. Alegoria o do-
brym pasterzu mówi o pasterzu, który miłuje swoje owce i gotowy jest 
za nie umrzeć. Ale została ona opowiedziana przez Jezusa, aby powie-
dzieć słuchaczom, że On jest dobrym pasterzem i że jest gotów umrzeć 
za wszystkich ludzi. W alegorii każda jej część może mieć znaczenie 
przenośne.  

Apokaliptyka 

Słowo ‘apokaliptyka’ pochodzi od słowa greckiego apokálypsis, któ-
re znaczy ‘odsłonięcie’, ‘objawienie’. Apokaliptyka to  nurt piśmiennic-
twa żydowskiego i wczesnochrześcijańskiego, powstałego między III 
wiekiem przed Chr.  a II wiekiem po Chr.  Literatura apokaliptyczna 
przedstawia idee religijne w formie objawienia danego przez Boga, za 
pośrednictwem anioła lub człowieka wybranego przez Najwyższego. 
Najczęściej autorzy apokalips zostają anonimowi, kryją się pod posta-
ciami znanymi ze Starego Testamentu. Objawione treści w apokalip-
sach zostały podane w formie obrazów lub symboli.   

 Żydowskie apokalipsy, nawiązując do historii Izraela i postaci zna-
nych z kart Starego Testamentu, stwarzają pozory dziejów w ramach 
historycznych. W rzeczywistości, mówiąc językiem wizji i symboli, 
apokalipsa interpretuje sens dziejów. Mając na celu rozbudzenie na-
dziei Izraela i utwierdzenia jego wiary, zwiastuje ostateczne zwycię-
stwo Boga nad wrogami wybranego ludu, sąd nad narodami i nastanie 
epoki szczęścia dla wybranych Pańskich. Po kosmicznych katastrofach 
nastanie era panowania Boga, era prawdy, pokoju i sprawiedliwości.  
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 Najbardziej znane żydowskie apokalipsy, to syryjska oraz słowiań-
ska „Apokalipsa Henocha”, „Księga jubileuszów”, „Apokalipsa Baru-
cha”, „Wniebowzięcie Mojżesza”, „Apokalipsa Abrahama”, „Wyrocznie 
sybillińskie”. Językiem apokaliptyki napisane są także niektóre frag-
menty późnych ksiąg starotestamentowych, jak Księga Ezechiela, Księ-
ga Zachariasza i Księgi Daniela. Do apokaliptyki nowotestamentowej 
zaliczamy przede wszystkim Objawienie św. Jana oraz tzw. małą apo-
kalipsę w ewangeliach synoptycznych. Niektóre apokryfy Nowego Te-
stamentu, które powstały w drugiej połowie II wieku oraz III wieku są 
apokalipsami.   

Etiologia 

Termin ‘etiologia’ pochodzi od greckich słów ‘haitia’ – ‘przyczyna’ 
oraz ‘logos’ – ‘słowo’. Etiologia jest więc nauką o przyczynach rzeczy. 
Nie jest pojęciem filozoficznym, a więc nie mówi i nie oznacza metody, 
przy pomocy której filozof wnioskuje o przyczynie lub też o następ-
stwach przyczyn, lecz jest pojęciem historycznym i służy historii. Etio-
logia stara się ustalić przyczynę zjawiska, występującego w teraźniej-
szości, bądź w historii. Tym samym etiologia nie opisuje dokładnie 
kolei rzeczy, lecz ma na oku istotę zjawiska lub rzeczy. 

 Tzw. jahwistyczny opis stworzenia człowieka jest etiologią (1 Mż 2, 
4nn), mającą na celu wyjaśnienie przyczyny obecnego stanu rodzaju 
ludzkiego. Ale z tego też wynika, że opis ten nie jest historią w dzisiej-
szym tego słowa znaczeniu. Wszystko ma swą przyczynę i należy ją 
odkryć. Obserwacja człowieka, jego kondycji i zachowania, wzajem-
nych relacji między ludźmi, doprowadziła autora opisu do poszukiwa-
nia takich środków wyrazu, które by tłumaczyły kondycję i egzystencję 
człowieka. Za niektórymi biblijnymi etiologiami mogą jednak kryć się 
wydarzenia historyczne.  

Ewangelia 

Słowo ‘ewangelia’ pochodzi z języka greckiego. Oznacza ono ‘dobrą 
wieść’, ‘dobrą nowinę’. Jeśli w ewangelii czytamy, że Jezus głosił 
ewangelię Bożą, to znaczy to, że głosił dobrą nowinę.  

 Z ewangelii kanonicznych wynika, że Jezus posługiwał się aramej-
skim ekwiwalentem słowa ‘ewangelia’. W Kafarnaum w synagodze 
wziął Jezus do ręki zwój z proroctwem Izajasza i przeczytał z niego 
słowa: „Duch Pański nade mną (...), abym zwiastował ubogim dobrą 
nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przej-
rzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność” (Łk 4,18; por. Iz 61,1). 
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Po odłożeniu zwoju Jezus powiedział: „Dziś wypełniło się to Pismo 
w uszach waszych” (Łk 4,21).  

 Na pytanie uczniów Jana Chrzciciela: „Czy Ty jesteś tym, który ma 
przyjść, czy też mamy oczekiwać innego?”, Pan Jezus odpowiedział: 
„Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie: Ślepi odzyskują 
wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, 
umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia” (Mt 11,3-
5; par. Łk 7,20.22; por. Iz 35,5; 61,1). Jezus z Nazaretu rozumiał swoje 
posłannictwo i działalność, jako spełnienie prorockiej zapowiedzi 
o nadejściu czasu ostatecznego, w którym Bóg zbawi Izraela. Słowa 
Jezusa były więc radosną wieścią, ewangelią zbawienia, znakiem speł-
nienia obietnicy Bożej.  

 W gronie uczniów Pańskich, po wydarzeniach paschalnych, zorien-
towano się, że życie i działalność Jezusa miały charakter zbawczy, 
przeto nie tylko słowa Jezusa były radosną nowiną o zbawieniu, ale 
ewangelią było również Jego życie. W zwiastowaniu apostolskiego 
Kościoła dobrą nowiną było Jezusowe zwiastowanie o Królestwie Bo-
żym oraz sam Jezus, Jego Osoba i zbawcze dzieło.  

 Uczniowie Pańscy, wierni nakazowi Mistrza, szli i zwiastowali do-
brą nowinę o swoim Panu (Dz 5,42; 8,35; 11,20; 13,32; 17,18). Treścią 
ich zwiastowania była Osoba samego ich Mistrza, który według ciała 
był potomkiem Dawida, przyobiecanym Chrystusem, a według uświę-
cenia swego Ducha Synem Bożym. Godność Jego, jako Syna Bożego, 
została objawiona przez zmartwychwstanie i zwycięstwo nad śmiercią 
(por. Rz 1,3.4). W zwiastowaniu apostolskim ewangelią było również 
zbawcze dzieło Jezusa, a więc Jego krzyżowa śmierć i chwalebne zmar-
twychwstanie. Apostoł Paweł pisał do wyznawców Jezusa w Koryncie: 
„Przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem (...). 
Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus 
umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia 
trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism” (1 Kor 15,1.3.4).  

 Autor Ewangelii św. Marka zatytułował swoją księgę: „Początek 
ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym” (Mk 1,1). Marek opisuje 
głównie działalność Jezusa z Nazaretu. Z upodobaniem pisze o cudach, 
jakie czynił Jezus. Według ewangelisty Marka, świadczą one o Syno-
stwie Bożym Jezusa z Nazaretu. Marek, używając słowa ‘ewangelia’, 
z całą pewnością rozumie je jako życie i zwiastowanie Jezusa. Umiesz-
czając to słowo w tytule swojego dzieła, daje podstawę do poszerzenia 
treści słowa ‘ewangelia’. Dlatego niebawem księga opisująca życie Je-
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zusa, zostanie nazwana ewangelią. I tak jest do dzisiaj. Ewangelia jest 
radosną nowiną, zwiastowaną przez Jezusa, a także zwiastowanie o Je-
zusie jako Zbawicielu oraz księga biblijna, w której to zwiastowanie 
jest zawarte.   

Ewangelie synoptyczne 

Lektura trzech pierwszych ewangelii kanonicznych (Mt, Mk, Łk) wska-
zuje na duże między nimi podobieństwa. Obserwuje się je nie tylko 
w treści, gdyż to podobieństwo jest oczywiste ze względu na wspólny 
temat, lecz także w budowie, kompozycji, a nawet w słownictwie i skła-
dni. Wspólny dla Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza jest schemat, 
według którego trzej ewangeliści przedstawili zgromadzony przez sie-
bie materiał o Jezusie i o Jego nauczaniu. Wspólna dla tych ewangelii 
jest również chronologia, różniąca się od chronologii życia Jezusa 
przedstawionej w Ewangelii według św. Jana. Trzej pierwsi ewangeli-
ści ograniczyli działalność Jezusa do jednego roku, natomiast według 
czwartego ewangelisty, Pan Jezus działał i nauczał około trzech lat. 
W trzech pierwszych ewangeliach wspólna jest również kolejność wy-
powiedzi i wygłoszonych mów, która jednak nie dowodzi historycznej 
wierności, gdyż krytyczna analiza ewangelii, wykazała sztuczne powią-
zanie z sobą opisów poszczególnych zdarzeń w życiu Jezusa. Pewna 
liczba większych i mniejszych perykop, wykazuje podobieństwo pod 
względem formy, stylu i słownictwa. Jeśli tekst pierwszych trzech 
ewangelii w kanonie Nowego Testamentu napiszemy w trzech kolum-
nach, wtedy z łatwością Ewangelię Mateusza, Marka i Łukasza może-
my czytać jednocześnie. Dlatego zostały one nazwane ewangeliami 
synoptycznymi. Po raz pierwszy nazwał je tak J. J. Griesbach, który też 
sporządził pierwszą synopsę. Słowo ‘synoptyczna’ (ewangelia) pocho-
dzi od greckiego słowa ‘synopsis’  (spojrzenie obejmujące całość). 

 Pomiędzy ewangeliami synoptycznymi obserwuje się jednak pewne 
różnice. W odróżnieniu od pozostałych ewangelii synoptycznych 
Ewangelia św. Marka nie zawiera historii narodzenia Jezusa. Ponadto 
nie zawsze jest zgodna kolejność występowania poszczególnych pery-
kop. W wielu miejscach odpowiednie fragmenty ewangelii różnią się 
formą i stylem wypowiedzi. Również nie zawsze we wszystkich ewan-
geliach znajduje się ten sam materiał ewangeliczny. Czasem występuje 
tylko w jednej lub w dwóch ewangeliach synoptycznych. 

 Podobieństwa i różnice pomiędzy ewangeliami synoptycznymi mo-
żna ująć statystycznie. Ponad 800 wierszy z Ewangelii św. Mateusza 
występuje w pozostałych ewangeliach synoptycznych. Około 600 wier-
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szy z Ewangelii św. Marka występuje w pierwszej i trzeciej ewangelii 
kanonicznej. Także około 600 wierszy z Ewangelii św. Łukasza znajdu-
je się w pozostałych ewangeliach synoptycznych. Statystyki sporządza-
ne przez biblistów nie zawsze są z sobą zgodne. Powodem rozbieżności 
między nimi nie jest brak dokładności w obliczeniach, ale wątpliwości, 
czy odpowiednie wiersze są rzeczywiście paralelne i czy występuje 
między nimi zależność literacka. Widoczne pomiędzy ewangeliami 
podobieństwa i różnice nasuwają szereg pytań, a mianowicie: czy 
można mówić o wspólnej genezie ewangelii synoptycznych? Czy podo-
bieństwa między ewangeliami można tłumaczyć przysłowiową pamię-
cią semicką? Czy należy uznać istnienie zależności literackiej pomiędzy 
ewangeliami synoptycznymi? Podobne pytania stawiano od dawna, 
usilnie poszukując odpowiedzi. W przeszłości powstawały różne hipo-
tezy, przy pomocy których usiłowano wyjaśnić genezę poszczególnych 
ewangelii oraz tzw. problem synoptyczny. 

Faryzeusze  

W czasach Jezusa faryzeusze tworzyli grupę ludzi, którzy kierowali 
się pewnymi zasadami w życiu i pielęgnowali określoną pobożność. 
Słowo ‘faryzeusz’ wywodzi się z języka greckiego „pharysaios”, a ten 
jest ekwiwalentem słowa aramejskiego „periszayya”, które znaczy 
‘odłączony’. Pierwsze wzmianki o faryzeuszach spotykamy już w II 
wieku przed Chr.  

 Faryzeusze izolowali się od Żydów, którzy nie podzielali ich poglą-
dów i nie wypełniali gorliwie wszystkich przepisów prawa. Uważali się 
za lepszych i pragnęli, aby podziwiano ich pobożność. Pan Jezus miał 
na myśli faryzeuszy, kiedy przestrzegał swoich słuchaczy w słowach: 
„A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić 
się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; 
zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją” (Mt 6,5). 

 Nie wszyscy faryzeusze byli wrogami Jezusa. Niektórzy z Nim sym-
patyzowali, np. Nikodem (J 3,1nn). Wielu faryzeuszy po zmartwych-
wstaniu Jezusa, przyłączyło się do uczniów Pańskich.  

Hiperbola 

Słowo ‘hiperbola’ pochodzi od greckiego słowa ‘hiperbole’, które 
znaczy ‘przesada’. W hiperboli powiększeniu lub pomniejszeniu podle-
ga jedna cecha faktu, osoby lub pojęcia. Powiększenie wzmacnia, po-
mniejszenie osłabia dany fakt, osobę lub pojęcie. 
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 Hiperbola uważana jest za odmianę metafory. W metaforze cecha 
przypisana faktowi, osobie lub pojęciu zmienia tylko sens dosłowny, 
nie zmieniając sensu właściwego, to hiperbola zmienia także sens wła-
ściwy, w sposób przesadny.  

 Na przykład, etyczne wezwania Jezusa były radykalne. Niektóre 
z nich były hiperbolami. Miały one podkreślać radykalność etycznych 
nauk Jezusa.  

Logia 

Często używany w biblistyce termin ‘logia’, wywodzi się od greckiego 
słowa ‘logos’, które znaczy ‘słowo’. Człowiek posługuje się słowami, 
z których tworzy zdania, jako środkiem komunikacji. Słowa, zdania, 
większe wypowiedzi, tworzą język, dzięki któremu − między innymi − 
człowiek osiągnął szczególne miejsce w świecie przyrody. Chociaż 
zwierzęta wytworzyły swój kod porozumiewania się między sobą, to 
jednak nie mają tego, co nazywamy słowem i językiem w kręgu ludz-
kiej komunikacji.  

 Boża wola, przekaz Ducha Świętego, myśli natchnionych mężów 
Bożych, ubrane są w słowa. Dlatego przykazania zostały nazwane sło-
wem, mówimy o słowach prawa Bożego, o słowie prorockim, ale także 
o ‘słowie’ Jezusa i Jego uczniów. Wśród biblistów przyjęło się, by wy-
powiedzi Jezusa, przekazane przez ewangelistów, nazywać logiami. 
W ewangeliach są one dłuższe lub krótsze. W nich zawarta jest nauka 
Jezusa, przekaz Jego woli. Są one zbudowane według pewnych zasad 
i posiadają różną formę. Chodziło o zapamiętanie i ułatwienie przeka-
zywania wypowiedzi Jezusa. Jezus korzystał z wypracowanych przez 
wieki metod i form przekazu (zob. np. paralelizm członów).  

 Nauczanie Jezusa w ewangeliach przybrało formę logiów Jezusa. 

Mesjasz − Chrystus 

Słowo Chrystus znaczy „Pomazaniec”. Ma ono związek z oczekiwa-
niami na wybawiciela Izraela, jakie były żywe szczególnie w I wieku 
przed Chr. Jest ekwiwalentem hebrajskiego słowa „masziah” i zgod-
nie z jego źródłosłowem, znaczy: „Pomazaniec”. Wypowiadając więc 
słowa: Jezus Chrystus, wyznajemy, że Jezus z Nazaretu jest przyobie-
canym przez Boga Pomazańcem, Mesjaszem.  

 W Starym Testamencie namaszczano królów. Pomazańcami zostali 
nazwani  królowie, np. Saul (por. 1 Sm 9,16; 10,1), Dawid (2 Sm 22,51). 
Namaszczano również kapłanów (2 Mż 29,1nn; 3 Mż 8,1nn). Stary 
Testament mówi także o namaszczeniu proroka (1 Krl 19,16).  
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 Występujący w Starym Testamencie termin „pomazaniec Jahwe” 
wyraża idę wyboru przez Boga człowieka do spełnienia szczególnego 
zadania i posłannictwa. W tym sensie nazwany jest też pomazańcem, 
czyli mesjaszem pogański król Persów, Cyrus, który z woli Bożej uwol-
nił lud izraelski z niewoli babilońskiej (Iz 45,1).  

 Występujące w Starym Testamencie liczne proroctwa (np. w Księ-
dze Izajasza), które dzisiaj nazywamy mesjanistycznymi, pierwotnie 
takimi nie były. Stały się nimi dopiero z perspektywy Nowego Testa-
mentu.  

 Słowo ‘mesjasz’ w oryginalnym brzmieniu występuje w Nowym Te-
stamencie jedynie w Ewangelii św. Jana. Andrzej, kiedy spotkał swego 
brata, Szymona Piotra, powiedział „Znaleźliśmy Mesjasza” (J 1,41). 
Samarytanka zaś przy studni Jakubowej powiedziała do Pana Jezusa: 
„Wiem, że przyjdzie Mesjasz (to znaczy Chrystus); gdy On przyjdzie, 
wszystko nam oznajmi” (J 4,24).  

Paralelizm członów 

Tak zwany paralelizm członów jest figurą retoryczną, bardzo często 
występującą w hebrajskiej poezji. Mamy z nią do czynienia wtedy, 
kiedy dana wypowiedź składa się z dwóch zdań i kiedy drugie zdanie 
powtarza myśl pierwszego, oczywiście przy pomocy innych słów. Dru-
gie zdanie mogło też być antytezą pierwszego. Jezus posługiwał się 
często tą figurą retoryczną. Jej użycie pozwalało słuchaczom lepiej 
przyswoić sobie przekazywane przez Jezusa treści ewangelicznej na-
uki.     

Prawo 

Fenomenem religii Starego Testamentu jest prawo. Starotestamento-
we prawo posiada różne formy, pochodzi z różnych epok dziejów Izra-
ela, a jego celem jest utrzymanie społeczności z Bogiem. Jest wezwa-
niem do czynu i ma przekonywać, że Boży dar jakim jest łaskawe 
przymierze nie wyklucza obowiązku. 

 Starotestamentowe prawo zakorzenione jest w historii, związane 
ściśle z osobą Mojżesza, przywódcy Izraela, proroka i prawodawcy oraz 
uchodzi za porządek regulujący społeczność człowieka z Bogiem, za-
wiązaną na Synaju podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej. Tym nie-
mniej prawodawstwo izraelskie pozostanie relatywnie samodzielną 
dziedziną, które rozwinęło własne formy wypowiedzi. 
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 W czasach Pana Jezusa przez prawo rozumiano prawo Boże nadane 
poprzez Mojżesza, jak też ustawy starszych. Jezus nie zniósł prawa 
Mojżeszowego, lecz ustawy starszych. 

Przymierze 

Hebrajskim ekwiwalentem terminu ‘przymierze’ jest słowo ‘berit’, 
bogate w treści, które nie mieszczą się w całości w terminie ‘przymie-
rze’. Przez przymierze rozumieć należy zarówno sam akt, na mocy 
którego zostaje zawarty układ, ale także wspólnotę dwóch partnerów, 
sygnatariuszy układu. Przymierze lub układ między ludźmi czy grupa-
mi ludzkimi w starożytności miało za zadanie, aby za pomocą obu-
stronnie uznanej i wiążącej umowy rozwiązać niewyjaśnione, niekiedy 
nawet grożące konfliktem sytuacje. Przymierza miały prowadzić do 
pokojowego współistnienia, a nawet nawiązać polityczną i gospodarczą 
współpracę.  

 Przymierze w sensie religijnym, pomiędzy Bogiem a ludem izrael-
skim było układem dwustronnym. Inicjatywa jednak zawsze leżała po 
stronie Boga. Przymierze jest czymś, co człowieka spotyka i mu się 
przytrafia, czymś, czego nie można ani wymodlić, ani wymusić za po-
mocą ofiar i pobożnych praktyk, spotyka człowieka bez jego zasług 
i może być przez niego albo w wolności przyjęte, albo odrzucone.  

 Starożytny Izrael zachował w swoich starych przekazach tradycji, 
mocno zakorzenione w świadomości przekonanie, że Bóg zawarł z nim 
przymierze, najpierw z protoplastą narodu, później z całym narodem.  

 W czasie ostatniej wieczerzy, Pan Jezus błogosławiąc kielich, po-
wiedział: „Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej” (Łk 22,21). 
Słowa te nawiązują do obietnicy Boga, danej przez usta proroka Jere-
miasza: „Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim 
i z domem judzkim nowe przymierze” (Jr 31,31nn). Jezus zawiązał 
więc ze swoimi uczniami nowe przymierze, które trwa i jest gwarancją 
łaskawego pochylania się Boga nad odkupioną przez krew Jezusa ludz-
kością.  

Podobieństwo, przypowieść 

Jezus posługiwał się przypowieściami i podobieństwami. W podo-
bieństwie Królestwo Boże jest przyrównane do jakiejś rzeczy, czynno-
ści lub do człowieka, który wykonywał konkretną czynność. Królestwo 
Boże jest podobne do siewcy… do ziarnka gorczycznego… itp. Ewange-
liczne podobieństwo nie zostało opowiedziane przez Jezusa ze względu 
na nie, jako pewnego rodzaju opowiadanie, ale aby w nim słuchaczom 
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została przekazana tajemnica Królestwa Bożego. Pewną formą podo-
bieństwa jest przypowieść. Jeśli w podobieństwie zawarta jest tylko 
jedna prawda, ale którą można rozwinąć, to w przypowieści może być 
kilka prawd. Przypowieścią jest znana przypowieść Jezusa o marno-
trawnym synu i miłosiernym ojcu (Łk 15,11nn). 

Sanhedryn 

Słowo „sanhedryn’ wielokrotnie pojawia się na kartach ewangelii. 
Pochodzi od greckiego słowa ‘synedrion’. W skład żydowskiego san-
hedrynu wchodziło 71 osób. Nie sposób ustalić daty powstania sanhe-
drynu.  Była to najwyższa religijna władza żydowska w czasach Jezusa. 
W skład sanhedrynu wchodzili początkowo przedniejsi kapłani i przed-
stawiciele możnych rodów żydowskich. Z biegiem czasu, kiedy do gło-
su dochodzili uczeni w Piśmie, także ich przedstawiciele weszli w skład 
sanhedrynu. Na czele sanhedrynu stał arcykapłan. W czasie procesu 
Jezusa, arcykapłanem był Kajfasz.   

Synagoga 

Słowo ‘synagoga’ pochodzi od greckiego słowa ‘synagoge’, które zna-
czy ‘zgromadzenie’. W ewangeliach pod terminem ‘synagoga’ rozumie 
się budynek, w którym zbierali się Żydzi, aby się modlić i słuchać nauki 
uczonych w Piśmie na temat prawa i czytać wyrocznie ogłoszone przez 
proroków. W Ewangelii św. Łukasza czytamy, że Jezus po chrzcie 
w Jordanie i kuszeniu przez diabła,  „przyszedł do Nazaretu, gdzie się 
wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synago-
gi, i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otwo-
rzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański 
nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą no-
winę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przej-
rzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miło-
ściwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy 
wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone” (Ł4,16-20). 

Uczony w Piśmie 

W czasie niewoli babilońskiej, Izraelici byli pozbawieni świątyni. 
Jerozolimska świątynia leżała w gruzach. Na obczyźnie, kapłani po-
zbawieni możliwości składania ofiar, zajęli się interpretacją prawa 
Mojżeszowego. Powstała wówczas grupa ludzi, których nazywano ‘szo-
fer’, a więc ludźmi księgi. Dali oni początek późniejszym uczonym 
w Piśmie, których nazywano rabinami (nauczycielami). Uczonym 
w Piśmie zostawał już w dojrzałym wieku uczeń jakiejś szkoły rabinac-
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kiej. Sławnymi uczonymi w piśmie w czasach Jezusa byli: Hillel, 
Szammaj, Gamaliel, którego uczniem był apostoł Paweł.  

 Uczeni w Piśmie często należeli do stronnictwa faryzeuszy.  

Zelota 

W czasach Jezusa, Żydzi nie mieli swojego państwa. W Galilei wówczas 
powstało ugrupowanie polityczno-religijne, którego członków nazywa-
no zelotami (gorliwcami) Stawiali sobie za cel walkę z okupantem, 
a więc Rzymianami oraz Żydami, którzy kolaborowali z Rzymianami, 
jak na przykład celnicy.  

 Do grona uczniów Pana Jezusa należał jeden z zelotów, a mianowi-
cie Juda.    

 

 

 

 

 

 


