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0.1. Jezus Chrystus wczoraj i dziś
Centralną postacią i treścią Ksiąg Nowego Przymierza jest osoba Jezusa z Nazaretu. Wszystkie warstwy i tradycje Nowego Testamentu świadczą o Jezusie jako
o Chrystusie i Synu Bożym. Na to świadectwo składają się dwa elementy, a mianowicie przekonanie, że Jezus był rzeczywistą, historyczną postacią, związaną
z konkretną przestrzenią i czasem, oraz że w historycznym Jezusie objawił się niewidzialny i wieczny Bóg. Te dwa elementy nowotestamentowego świadectwa, tworzące nierozerwalną całość, stanowią istotę chrześcijańskiej wiary, począwszy od
chwili złożenia pierwszego wyznania w mesjańską i boską godność Jezusa (Mt 16,
16 i paral.) aż po dzisiejszy dzień. Wiara ta jest wielką tajemnicą pobożności, o której w nowotestamentowym hymnie czytamy:
„Bóg objawił się w ciele,
Został usprawiedliwiony w duchu,
Ukazał się aniołom,
Był zwiastowany między poganami,
Uwierzono w niego na świecie,
Wzięty został w górę do chwały” (1 Tm 3,16).
Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, przedmiot wiary chrześcijańskiej,
jest w pełnym tego słowa znaczeniu treścią teologii Nowego Testamentu. Nowotestamentowa teologia, starając się prześledzić treść wiary w Jezusa Chrystusa, stawia
pytanie o samego Jezusa, o Jego życie i nauczanie. Chrześcijańska wiara nie chce
bowiem być jedynie wiarą w wiarę, metafizycznym doświadczeniem opartym na
świadectwie powielanym w historii, pozbawionym historycznego podłoża, lecz żywym przeżyciem Boga, który przekroczył wieczność i wpisał się w przestrzeń
i historię. Chrześcijańska wiara zakotwiczona jest i wyrasta z osoby i zwiastowania
Jezusa narodzonego z Marii Panny i umęczonego pod Poncjuszem Piłatem.

0.2. Spór o Jezusa historii i Chrystusa wiary
Wielokrotnie w ciągu dwóch ostatnich wieków próbowano podważyć związek
chrześcijaństwa z osobą Jezusa z Nazaretu lub przynajmniej go osłabić. Usiłowanie
to można zaobserwować z różnym nasileniem, począwszy od opublikowania przez
Gottholta Ephraima Lessinga (1729 – 1797) w 1778 roku fragmentów rękopisu
Hermanna Samuela Reimarusa (1694 – 1768) pt.: Fragmente des Wolfenbüttelschen
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Ungenanten: Ein Anhang zu dem Fragment vom dem Zwecke Jesu und deinen Jünger. S. Reimarus usiłował dowieść, że wiara pierwszych chrześcijan nie ma nic
wspólnego z rzeczywistą treścią nauczania Jezusa. Zgoła odmienny był cel Jezusa
od celu wytkniętego sobie przez uczniów po śmierci Jezusa, który – według Reimarusa – uważał siebie za mesjasza politycznego. Jezusowi nie udało się zrealizować
swojego celu. Śmierć Jezusa rozwiała nadzieje uczniów na współudział w rządach
nad Izraelem. Szybko jednak otrząsnęli się oni z odrętwienia, wykradli ciało swojego Mistrza, ogłosili, że zmartwychwstał, i rozpoczęli ożywioną działalność misyjną1.
Po opublikowaniu poglądów Reimarusa, rozpoczęła się ożywiona dyskusja wokół osoby i działalności Jezusa z Nazaretu. Powstało wiele, często sprzecznych
z sobą, obrazów Mistrza z Galilei. Przede wszystkim przedstawiciele teologii liberalnej starali się nakreślić obraz Jezusa historii, rzekomo zgodny z faktycznym stanem rzeczy. Jednakże obrazy Jezusa teologii liberalnej były głównie projekcją poglądów i marzeń poszczególnych teologów. Posługiwali się często instrumentarium
zapożyczonym z konkretnych doktryn filozoficznych, i to ono decydowało o wyniku badań, a więc o obrazie Jezusa, a nie rzetelnie przeprowadzone badania. Po opublikowaniu dzieła Wiliama Wredego pt. Tajemnica Mesjasza w Ewangeliach2 teolodzy liberalni doszli do przekonania, że poszukiwanie Jezusa historii i usiłowanie
naszkicowania Jego obrazu nie ma sensu, gdyż źródła, którymi dysponujemy,
a więc Ewangelie, nie mają nam prawie nic do powiedzenia na temat Jezusa z Nazaretu.
Od samego początku w badaniach za punkt wyjścia wzięto błędne założenie,
a mianowicie, że Ewangelie nie przedstawiają Jezusa historii, lecz wiary, i że ten
obraz wiary jest mocno „skrzywiony”. Tymczasem należało przyjąć przekonanie,
że, owszem, Ewangelie są świadectwami wiary, ale nie wyrokować już na wstępie
badań, że obraz Jezusa z Nazaretu jest zniekształcony. Należało najpierw zbadać,
czy ewangeliści chcą być wierni historii i na ile historyczny Jezus spogląda na nas
poprzez karty Ewangelii.
Po I wojnie światowej teologii liberalnej ostro sprzeciwiała się tzw. teologia dialektyczna z Karolem Barthem na czele, postulująca chrystologię odgórną (Teologia
liberalna domagała się uzasadnienia wiary, postulując za punkt wyjścia Jezusa historii [chrystologia oddolna]).

1

Omówienia i krytyki poglądów Reimarusa, jak i przeglądu różnych wizerunków Jezusa powstałych po Reimarusie, dokonał A. Schweitzer w książce pt.: Von Reimarus zu Wrede, 1906.
Późniejsze wydania tej książki ukazały się pod tytułem: Geschichte der Leben-Jezu-Forschung.

2

Das Messiasgeheimnis in den Evangelien, 1901.
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W przeszłości nie omieszkano także zaprzeczyć historyczności Jezusa1. Gdy się
okazało, że poglądu tego nie da się utrzymać, szczególnie po II wojnie światowej,
w kręgach religioznawców marksistowskich, Jezusa uznano za postać, która w ciągu wieków obrosła w elementy legendarne i że żadną miarą nie da się dotrzeć do
autentycznej postaci domniemanego nauczyciela chrześcijaństwa2. Poglądy te usiłowano propagować jako jedynie słuszne, uważając je za szczyt osiągnięć nauki radzieckiej3.
Teologia pozytywna zrazu nie była przygotowana do merytorycznej dyskusji
zarówno z poglądami racjonalistów, jak i teologów liberalnych. Często ograniczała
się jedynie do obrony tradycyjnego, kościelnego poglądu.
Problem historycznego Jezusa na nowej płaszczyźnie postawił Martin Kälher
w swoim początkowo nie zauważonym przez badaczy dziele pt.: Der sogenannte
historische Jesus und der geschichtliche, biblische Christus.4 M. Kälher rozróżniał
pomiędzy tym, co historyczne a tym, co dziejowe. Rozróżniał przeto także między
Jezusem historii a Chrystusem Biblii. Nie chodziło jednak o rozróżnienie personalne, lecz jedynie czasowe. Był zdania, że obrazy Jezusa teologii liberalnej zaciemniają Chrystusa Biblii, jak również, że dla naszej wiary nie ma większego znaczenia
znajomość historycznej postaci Jezusa. Jedynie Chrystus, jaki został przedstawiony
w Nowym Testamencie, jest żywym Chrystusem i tylko ten Chrystus znajduje się
w centrum wiary Kościoła. Jednakże M. Kälher był przeciwny rezygnacji w teologii
z Jezusa historii, wszak tenże Jezus spogląda również na nas z kart Ewangelii.
Od czasów H. S. Reimarusa problem historycznego Jezusa nie przestał być aktualny. Rozwiązania istotnego problemu dla teologii Nowego Testamentu i chrześcijańskiej wiary przybrały różne kształty i nic nie wskazuje na to, że dyskusja nad
stosunkiem tzw. Jezusa historii do Chrystusa wiary zmierza ku końcowi.
Badania nad życiem i osobą Jezusa – jak pisał A. Schweitzer – rozwijały się
dość osobliwie5. Nie jest możliwe omówienie tu historii tych badań, wszak w niniejszej pracy nawet podjęcie przedstawienia skrótu licznych obrazów Jezusa, naszkicowanych przez badaczy, doprowadziłoby do zachwiania równowagi pomiędzy
„wprowadzeniem” a pozostałą częścią książki.

1

Drews A., Die Christusmythe, 1909. Por Schweitzer A., Geschichte der Leben-Jezu-Forschung,
s. 483n

2

Np. Keller J., Jezus, w: Od Mojżesza do Mahometa, 1979, s. 194.

3

Szczegółowo zostały one omówione przez Kudasiewicza J., Biblia, historia, nauka, 1968,
s. 253nn.

4

Dzieło M. Kälhera ukazało się w 1892 r. W 1896 roku ukazało się drugie wydanie.

5

Schweitzer A., Leben-Jesu-Forschung, s. 631n
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W konsekwencji badań nad życiem Jezusa z Galilei, w pierwszej połowie XX
wieku, bibliści doszli do przekonania, że Jezus Ewangelii nie jest w pełnym tego
słowa znaczeniu Jezusem, jaki urodził się w Betlejem i został ukrzyżowany na Golgocie. Z kart Ewangelii nie spogląda na nas historyczny Jezus, lecz Chrystus wiary,
Chrystus, w jakiego uwierzyło pierwsze pokolenie chrześcijan. Historyczny Jezus
przyobleczony został w szatę wielkanocnej wiary prazboru, historycznie pewnej,
lecz jednak niesprawdzalnej metodami, którymi posługuje się historia jako nauka
o zdarzeniach. Historyk, stosując metody właściwe dla nauk historycznych, nie może odpowiedzieć na pytanie, co właściwie się stało w poranek wielkanocny. Wiara
świadków wydarzeń wielkanocnych była tak silna, że przebarwiła całą przeszłość
Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego za dozwoleniem przedstawiciela władzy rzymskiej w Palestynie.
Raz po raz rozlegały się głosy nawołujące do ponownego przemyślenia dotychczasowego dorobku teologicznego w dyskusji nad Jezusem historii i nowego podejścia do historii, przede wszystkim zaś dogłębnego przebadania nowotestamentowego kerygmatu o Chrystusie1. Problem Jezusa historii ciągle jest więc dyskutowany
i coraz wyraźniej odchodzi się od przekonania, że nic lub niewiele wiemy o Jezusie
z Galilei oraz że Jezus historii nie ma żadnego znaczenia dla wiary chrześcijańskiej2.
Chociaż badania nad Jezusem historii niejednokrotnie grzeszyły brakiem rzetelności, chociaż stosowano często błędne metody, to jednak nie wszyscy bibliści
w drugiej połowie XX wieku wyciągnęli z tego właściwe wnioski. Wielu nadal
próbuje – stosując nowsze metody – naszkicować obraz Jezusa historii. Oczywiście
obraz ten znacznie odbiega od wizerunków Jezusa teologii liberalnej, niemniej
pozostanie faktem, że nadal podejmuje się takie próby, głównie czynią to bibliści
z kręgu kultury anglosaskiej3. Badacze żydowscy starają się nakreślić obraz Jezusa-

1

Gräßer E., Motive und Methoden der neueren Jesus-Literatur, VuF 18 (1973), z. 2, s. 6.

2

Stuhlmacher P., Biblische Theologie des Neuen Testaments, B. I, s. 41; Problem omawiany był
wielokrotnie. Podsumowanie dyskusji zawierają prace: Der historische Jezus und der kerygmatische Christus (red. Ristow H., Matthiae K.), 1962; Robinson J. M., Kerygma und historicher
Jesus, 1967; Weiß H.-F., Kerygma und Geschichte. Erwägungen zur Frage nach Jesus im Ramen der Theologie des Neuen Testaments, 1983; W lit. polskiej na uwagę zasługuje: Jeremias J.,
Problem historycznego Jezusa, w: Biblia dzisiaj, 1968, s. 223-240; Kudasiewicz J., Jezus historii a Chrystus wiary, 1987.

3

Gnilka J., Jezus z Nazaretu, s. 23nn.
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Żyda, przy czym daje się zauważyć, że ci uczeni są coraz bardziej przychylni Jezusowi1.
Czy badania na temat tzw. Jezusa historii i Chrystusa Biblii, wiary popaschalnej,
mają znaczenie dla przedstawienia całokształtu teologii Nowego Testamentu, głównie teologii zwiastowania i czynów Jezusa z Nazaretu?
Problem Jezusa historii a Chrystusa wiary ma swoje odzwierciedlenia również
w ścisłym tego słowa znaczeniu w rozumieniu genezy teologii Nowego Testamentu.
Wszelkie próby dotarcia do Jezusa historii są również wysiłkiem podjętym w celu
przedstawienia zwiastowania tegoż Jezusa. Teologia Nowego Testamentu nie może
zrezygnować z dotarcia do autentycznego słowa i głosu Jezusa z Nazaretu. Dla
teologii Nowego Testamentu, jako dyscypliny nie tylko teologicznej, ale także historycznej, ważne jest pytanie: Czego nauczał Jezus i w jaki sposób Jego nauczanie
funkcjonowało w apostolskim chrześcijaństwie. Jesteśmy dzisiaj głęboko przekonani, że nie tylko nie wolno oddzielić od siebie Mistrza z Nazaretu i uczniów, ale
przede wszystkim Jezusa od ich nauki i podjętej przez nich misji. Nie sposób zrozumieć kerygmatu pierwotnego Kościoła bez ewangelizacyjnej działalności Jezusa.

0.3. Stan badań nad teologią zwiastowania Jezusa
Jak zauważyliśmy, badania nad życiem Jezusa z Nazaretu doprowadziły w pierwszej połowie XX wieku do pesymistycznego stwierdzenia: niemożliwe jest dotarcie do historycznego Jezusa. Uznano także, że dla wiary postać Jezusa z Nazaretu
nie ma większego znaczenia. Wiara wyrosła z wielkanocnego wydarzenia i dlatego
chrześcijańska wiara interesuje się jedynie Chrystusem Ewangelii, Chrystusem
wiary, żywym Panem obecnym w zwiastowaniu. Za takim rozumieniem problemu
historycznego Jezusa i kerygmatycznego Chrystusa zdaje się przemawiać słowo
apostoła Pawła: „Miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzyśmy doszli do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli; a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich
umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała; a jeśli

1

Ben-Chorin S., Das Jesus-Bild im modernen Judentum, 1962; Tenże, Jesus im Judentum, 1970;
Tenże, Bruder Jesus der Nazarener in Jüdischer Sicht, 1985; Buber M., Christus, Chassidismus,
Gnosis, 1963; Flussner D., Jesus, 1962; Klausner J., Jesus von Nazareth, 1930; Lapide P., Er
predikte in ihren Synagogen, 1980; Volken L., Jesus der Jude und das Jüdische im Christentum,
1983; Vermes G., Jesus the Jew, 1973.

Na temat poglądów niektórych badaczy żydowskich w lit. polskiej zob. Niemczyk J. B., Jezus
z Nazaretu w świetle współczesnej myśli żydowskiej, RT ChAT XXII (1980) z. 1, s. 5-22; Keler
K., Jezus z Nazaretu w świetle refleksji P. Lapide. CollTh 55 (1985), Fasc. s. 23-38.
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znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy” (2 Kor 5,14-16). Wielu
biblistów w tych słowach Wielkiego Apostoła znalazło uzasadnienie dla poglądu, że
należy się zająć wyłącznie powielkanocnym kerygmatem o Chrystusie. Dla chrześcijańskiej wiary znaczenie ma jedynie wywyższony Chrystus, Pan i Zbawiciel
świata.
Zdecydowanie poglądy te podzielał Rudolf Bultmann. Według niego dotarcie do
Jezusa historii jest niemożliwe i zgoła zbędne. Spotkać się możemy wyłącznie
z Chrystusem poprzez kerygmat apostolski. W centrum Nowego Testamentu znajduje się apostolskie zwiastowanie o zmartwychwstałym Chrystusie. Wiara w Jezusa
Chrystusa ukrzyżowanego zmartwychwstałego jest wiarą popaschalną. W nowotestamentowym świadectwie o Chrystusie wątek historyczny jest w szczególny sposób powiązany z elementami mitycznymi1, które wyjaśniają znaczenie i doniosłość
historii Jezusa z Nazaretu. Teksty mówiące o preegzystencji Jezusa, narodzeniu
z Dziewicy, mają za zadanie uzmysłowić czytelnikowi Nowego Testamentu, że
doniosłości egzystencji Jezusa nie da się wyjaśnić na płaszczyźnie historycznej.
Zbędne więc są pytania o rodowód Jezusa, w ogóle historii Jezusa jako takiej,
wszak jej znaczenie poznajemy głównie, nie stawiając takich pytań. Także Nowy
Testament wprowadził pewne elementy mityczne, aby wyjaśnić znaczenie krzyża
i śmierci Jezusa. Dla nas na znaczenie krzyża – sądził Rudolf Bultmann – nie wskazuje życie Jezusa. Ukrzyżowany bowiem jest zwiastowany w Nowym Testamencie
jako Zmartwychwstały. Śmierć i zmartwychwstanie są z sobą nierozerwalnie związane. Powstanie Jezusa z martwych jest interpretacją krzyża. To zaś oznacza, że
błędem jest próba poszukiwania uzasadnienia chrześcijańskiej wiary w działalności
historycznego Jezusa2.
Pogląd R. Bultmanna, że dla wiary nie ma znaczenia sięganie do historycznego
Jezusa, lecz jedynie zainteresowanie Chrystusem żyjącym w kerygmacie, musiał
również spowodować zmiany w tradycyjnym rozumieniu teologii Nowego Testamentu, głównie w refleksji na temat istoty i teologii zwiastowania Jezusa. Pierwsi
przedstawiciele szkoły liberalnej w swoich teologiach Nowego Testamentu analizowali podstawowe pojęcia występujące w nauczaniu Założyciela chrześcijaństwa.
Epigoni szkoły religijno-historycznej nie widzieli już potrzeby takich analiz. Konsekwentne wnioski z dotychczasowych badań na temat historycznego Jezusa teologii liberalnej, jak i własnych, wyciągnął Rudolf Bultmann.

1

Bultman R. za mityczny uważa taki sposób przedstawienia, w którym to, co nie jest ze świata,
ukazane jest jakby będące ze świata.

2

Bultmann R., Jesus, s. 7-15; tenże, Neues Testament und Mythologie, w: Kerygma und Mythos
(red. Bartsch H. W. ), s. 15-48.
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W latach 1948–1953 ukazała się w trzech zeszytach Teologia Nowego Testamentu R. Bultmanna1. Pierwsza część Teologii Nowego Testamentu została zatytułowana: Założenia i motywy teologii nowotestamentowej2. W niej to spotykamy się
z szokującym twierdzeniem. R. Bultmann stwierdza, że zwiastowanie Jezusa nie
jest przedmiotem teologii Nowego Testamentu, przedmiotem jej jest Chrystus kerygmatu3. Zwiastowanie Jezusa należy raczej zaliczyć do przesłanek nowotestementowej teologii. Początku teologii Nowego Testamentu należy upatrywać w zwiastowaniu prazboru o Chrystusie, wszak to prazbór zinterpretował śmierć i zmartwychwstanie Nauczyciela z Galilei jako eschatologiczny czyn Boga. Zwiastowanie Jezusa o Bogu i Jego panowaniu należy jeszcze do Starego Testamentu. Zwiastowanie to
w istocie swojej nie jest niczym nowym. Nowy jedynie jest sposób zwiastowania
nadejścia Królestwa Bożego. Na pewno zwiastowanie Jezusa jest czymś szczytowym w porównaniu z teologią Starego Testamentu, ale nie należy jeszcze do Nowego Testamentu. Nowotestamentowa teologia rozpoczyna się od chwili, w której
zwiastujący nadejście panowania Bożego stał się przedmiotem zwiastowania.
Rudolf Bultmann, jako przedstawiciel szkoły form historycznych (morfokrytyków), zajmował się głównie występującymi w Ewangeliach rodzajami literackimi,
jednakże w poszczególnych jednostkach literackich widział przede wszystkim produkt pierwszych zborów chrześcijańskich4. Wartość Ewangelii dla odtworzenia
zwiastowania Jezusa jest prawie żadna. R. Bultmann poświęcił jednak w swojej
teologii Nowego Testamentu kilka uwag na temat nauczania Jezusa, a mianowicie
Jezusowej proklamacji Królestwa Bożego i nauce Jezusa o Bogu.
Rudolf Bultmann uważał, że Jezus z Nazaretu, głosząc początek rządów Bożych, nie miał zamiaru zakładać Kościoła, lecz jedynie dążył do tego, aby każdy
człowiek uświadomił sobie konieczność podjęcia decyzji i wyboru między życiem
z Bogiem i wszystkim, co jest z Nim związane a życiem bez świętego Boga dla
dóbr doczesnych5. Jezus, propagując posłuszeństwo woli Bożej, zdecydowanie
występował przeciwko legalizmowi religii swoich czasów. Raczej więc należy w
Nim upatrywać krytyka judaizmu aniżeli założyciela chrześcijaństwa6. Kościół nie

1

Theologie des Neuen Testaments. Wydanie trzecie, uzupełnione, ukazało się w 1958 r.

2

Voraussetzungen und Motive der neutestamentlichen Theologie.

3

Bultmann R., Theologie des Neuen Testaments, s. 1n.

4

Bultmann R., Die Geschichte der synoptischen Tradition, 21931.

5

Bultmann R., Theologie des Neuen Testaments, s. 9.

6

Tamże, s. 10. Już Wellhausen J., w swojej pracy pt.: Einleitung in die 3 ersten Evaneglien,
2
1911, s.102 uważał, że Jezus był Żydem i tylko Żydem (chodzi nie tylko o pochodzenie narodowe, lecz także poglądy).
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jest tworem Jezusa, ale ukształtował się na skutek refleksji nad osobą i nauczaniem
Jezusa z Nazaretu.
Bultmann zwraca uwagę, że nie spełniło się oczekiwanie Jezusa na rychły koniec świata. Zresztą – twierdzi R. Bultmann – istotą eschatologicznego oczekiwania
chrześcijaństwa nie jest oczekiwanie na koniec świata, lecz wiara, że Bóg jest blisko człowieka i że człowiek wierzący spotyka się z Bogiem przez zwiastowanie
Jezusa jako Pana i Chrystusa.
R. Bultmann odpowiada negatywnie na pytanie o mesjańską samoświadomość
Jezusa. To dopiero na skutek teologicznej refleksji w prazborze w Jezusie zobaczono Mesjasza. Starotestamentowy mit mesjasza pobudził do zinterpretowania życia
i działalności Jezusa jako wypełnienie obietnicy Boga danej Izraelowi. Godność
Chrystusa została przypisana Jezusowi1.
Teologia Nowego Testamentu Rudolfa Bultmanna została przyjęta z mieszanymi
uczuciami. Budziła zachwyt i zaniepokojenie. Szczególnie zachwycano się opracowaniem teologii apostoła Pawła i ewangelisty Jana. Mieszane uczucia budził stosunek R. Bultmanna do osoby i zwiastowania Jezusa z Nazaretu. Przez wiele lat nikt
nie podjął się opracowania i opublikowania nowego podręcznika do teologii Nowego Testamentu. Teologia Nowego Testamentu R. Bultmanna uważana bowiem była
za szczytowe osiągnięcie myśli teologicznej w dziedzinie wiedzy nowotestementowej. Jednakże poglądy R. Bultmanna, dotyczące historycznego Jezusa, były wielokrotnie krytykowane, i to zanim ukazała się drukiem jego Teologia Nowego Testamentu, wszak znacznie wcześniej wyłożył swoje poglądy na temat Jezusa i Jego
zwiastowania w różnych publikacjach, przede wszystkim w książce pt. Jesus, której
pierwsze wydanie ukazało się w 1926 roku. Zasadność poglądów R. Bultmanna
kwestionował dość wcześnie A. Schlatter, J. Schniewind, J. Jeremias i inni.
Zwrócono uwagę na jednostronność interpretacji R. Bultmanna i jego zwolenników słów apostoła Pawła z 2 Kor 5,16. Chociaż apostoł Paweł pisze, że po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu nie znamy już Jezusa według ciała, to jednak nie ulega wątpliwości, że Wielki Apostoł znał pewne wydarzenia z życia Jezusa i nawiązywał do nich, jeśli wymagał tego tok jego myśli i dowodzenia (np. Rz 1,3; 1 Kor 11,
23-26; 15,3; Ga 4,4; 1 Tm 6,13). Teologia apostoła Pawła jest teologią krzyża. Soteriologia Pawłowa wyrasta z historycznego wydarzenia, jakim była krzyżowa śmierć
Jezusa. Apostoł Paweł znał również wiele słów Jezusa i nawiązywał do nich w swoich Listach (np. 1 Kor 7,10; 11,23-26). Paweł z całą pewnością interesował się
ziemskim życiem Jezusa. Nie mógł wzywać do naśladowania Pana bez wskazywania na konkretne postawy Jezusa z Galilei.

1

Bultmann R., Theologie des Neuen Testaments, s. 30nn.
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Również utrata kontaktu z Jezusem historii w poglądach R. Bultmanna musiała
budzić niepokój. R. Bultmann nie zaprzeczał historyczności Jezusa, wręcz uważał
za śmieszne, niezrozumiałe i nie liczące się z faktami negowanie historyczności
Jezusa. Fenomen wiary paschalnej jest dostatecznym dowodem na to, aby uznać
Jezusa z Nazaretu za postać rzeczywistą i historyczną. Nie widział jednak możliwości dotarcia do historycznego Jezusa, a więc Jezusa, który zniknął za zasłoną wiary
wielkanocnej pierwotnego Kościoła.
Ale także uczniowie R. Bultmanna coraz wyraźniej zdawali sobie sprawę z tego,
że chrześcijańska wiara wyrosła z historycznego zjawiska, jakim była działalność
Jezusa, i nie można wiary pozbawić możliwości kontaktu z Jezusem, którego pod
wpływem zjawień w poranek wielkanocny uznano za Pana i Chrystusa. Uczeń Rudolfa Bultmanna, Ernest Käsemann, w artykule pt.: Problem historycznego Jezusa1,
opublikowanym w 1954 roku, sprzeciwił się poglądowi swojego nauczyciela, że
wierze chrześcijańskiej wystarczy kontynuacja rzeczowa, kontynuacja zaś historyczna jest zgoła niepotrzebna. E. Käsemann zwrócił uwagę, że Ewangelie nawiązują do Jezusa historii. Również do historycznego Jezusa nawiązują najstarsze formuły i wyznania wiary, powstałe w prazborze jerozolimskim lub zborach założonych poza Palestyną.
Nie ulega wątpliwości, że ewangeliczne świadectwa o Jezusie nie tylko są wyrazem wiary w Chrystusa wywyższonego, w żywego Pana, lecz sięgają do historii
człowieka, Jezusa z Nazaretu. Chociaż Ewangelie są wyrazem wiary w Chrystusa,
co nie ulega wątpliwości, ale wiary w Chrystusa, który nie jest ideą. Chrystusem
okazał się Jezus z Nazaretu, który zwiastował nadejście Królestwa Bożego, Boga
nazywał Ojcem, i którego z nienawiści wydano na śmierć krzyżową.
Hans Conzelmann, także uczeń R. Bultmanna, w swojej teologii ksiąg Nowego
Przymierza, zatytułowanej: Zarys teologii Nowego Testamentu2, chociaż przyjął
założenia metodologiczne swojego nauczyciela, to jednak w obrębie tradycji synoptycznej dostrzegł elementy, które stanowiły punkt zaczepienia dla chrystologii popaschalnej. H. Conzelmann uważa, że nie można zrozumieć eschatologii Ewangelii
synoptycznych bez Jezusa i Jego proklamacji Królestwa Bożego, bez nauki Jezusa
o Bogu, bez Jezusa wyjaśniającego nam nasz związek z Bogiem, oraz nie sposób
pojąć etyki Jezusa bez samego Jezusa. Te wątki zwiastowania i nauki Jezusa stanowią chrystologię pośrednią, która po wydarzeniach paschalnych przekształciła się
w chrystologię bezpośrednią. Jezus nie mówił bezpośrednio, kim jest, lecz po po-

1

Das Problem des historischen Jesus, ZThK 51 (1954), s.125-153. Także w: Exegetische Versuche und Besinnungen, I, 41965, s. 187-214.

2

Grudriß der Theologie des Neuen Testaments, 1967.
12

Wprowadzenie

ranku wielkanocnym, dzięki Jego wcześniejszym wypowiedziom, stało się oczywiste, że jest Chrystusem i Panem1.
Z powyższego wynika, że wraz ze zmierzchem teologii liberalnej rozwiał się sen
o napisaniu biografii Jezusa, która zadowoliłaby większość teologów zajmujących
się problemem Jezusa historii. Jednakże coraz wyraźniej zdawano sobie sprawę, że
niemożliwe jest zaniechanie badań nad Jezusem, który przed wiekami przemierzał
galilejskie pola i głosił Ewangelię o zbawieniu. Jest przecież rzeczą oczywistą, że
chrześcijaństwo od samego początku w swoim zwiastowaniu odwoływało się do
rzeczywistego człowieka, narodzonego z Niewiasty, umęczonego pod Poncjuszem
Piłatem. Chrześcijańska wiara upatrująca w Jezusie Syna Bożego i Pana, nigdy nie
wyzbyła się wiary, że objawiony w mocy Syn Boży był prawdziwym człowiekiem.
Kościół zdecydowanie wystąpił przeciwko nauce, według której Chrystus miał
jedynie pozorne ciało. Na kartach Nowego Testamentu spotykamy się z wypowiedziami, zwalczającymi doketyzm (np. 1 J 4,1-3). To prawda, że istotnym elementem
eschatologii chrześcijańskiej jest wiara w obecność Chrystusa w kerygmacie, jednakże wiara ta nie odwołuje się do wielu stajenek betlejemskich i krzyży, lecz do
jednej Golgoty, do rzeczywistego człowieka, który jednak miał prawo powiedzieć
o sobie: „Ja jestem droga i prawda, i żywot” (J 14,6).
Ewangelia Jezusa i Ewangelia o Jezusie, osoba Jezusa z Nazaretu i świadectwo
Kościoła o Ukrzyżowanym wiążą się z sobą nierozerwalnie. Kerygmat apostolskiego Kościoła o wiecznie żywym Chrystusie, popaschalne świadectwo, ściśle powiązane było z Jezusem, którego Żydzi ukrzyżowali. W pierwszych zborach chrześcijańskich szukano odpowiedzi na ważne dla wiary i życia pytania w zwiastowaniu
Jezusa. I chociaż przez Ewangelie spogląda na swój Kościół zmartwychwstały
Chrystus, jak to często się mówi, to jednak przez jej karty przemawia także Jezus
z Galilei, zachwycający się pięknością lilii polnych, litujący się nad chorymi i pogardzanymi. Ewangelia Jezusa bez świadectwa Kościoła byłaby martwą historią,
ale zwiastowanie Kościoła bez Jezusa historycznego, Jego nauki i gestów, byłoby
tylko teorią, ideą, która prędzej czy później musiałaby podzielić los wielu teozoficznych mrzonek. Istotna treść wiary chrześcijańskiej zawarta jest w słowach:
„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas” (J 1,14).
Czy można zaniechać wysiłku dotarcia do dzieła i myśli Tego, który zamieszkał
między nami?
Powrót do historycznego Jezusa jest konieczny. Chociaż zdajemy sobie z całą
świadomością sprawę z tego, że napisanie biografii Jezusa jest niemożliwe, ale
także zbędne, to jednak na nowo należy sobie postawić pytanie o Jezusa, przede

1

Tamże, 146.
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wszystkim o Jego Ewangelię. Zwiastowanie Jezusa, Jego pytania i odpowiedzi
dotyczące wiary w Boga, nie mogą być traktowane jako wyłącznie jedna z przesłanek teologii nowotestementowej, lecz jako jej integralna część, której pominięcie
jest zubożeniem teologii Nowego Testamentu, przede wszystkim pominięciem źródła, z którego czerpie natchnienie i życiodajne soki.
Niezmiernie dużo dla uświadomienia nam konieczności powrotu do historycznego Jezusa i Jego zwiastowania uczynił Joachim Jeremias. Badania ewangelicznego świadectwa o Jezusie i Jego zwiastowania, prowadzone przez J. Jeremiasa, doprowadziły nas z powrotem do Jezusa, do Jego słów i gestów. Stawiając pytanie
o ipsissima verba et facta Jesu, J. Jeremias, a wraz z nim inni1, wypracował nie
tylko zasady, przy których pomocy współczesna egzegeza wyrusza na spotkanie
z autentycznym głosem Jezusa, ale sam wykazał, jak ewangeliczne świadectwo
o Jezusie głęboko zakorzenione jest w realiach życia ludzi, do których przyszedł
i przemawiał Prorok z Nazaretu. J. Jeremias wykazał w swoich pracach, a przede
wszystkim w Teologii Nowego Testamentu”2, że tradycja o Jezusie jest o wiele bardziej wiarygodna, niż to przypuszczała szkoła liberalna.
J. Jeremias odnajdywał drogę do autentycznych słów Jezusa poprzez badanie
języka i stylu wypowiedzi Jezusa. Do charakterystycznych cech stylu Nauczyciela
z galilejskiego Nazaretu zaliczał:
1. częste używanie tzw. strony biernej teologicznej (passivum divinum), polegające
na tym, że imię Boże opisywane jest przy pomocy strony biernej (np. Mt 5,5-9;
Mk 2,5)3,
2. stosowanie z upodobaniem charakterystycznego dla poezji hebrajskiej paralelizmu, w szczególności paralelizmu antytetycznego, podkreślającego radykalizm
słów Jezusa, radykalizm wywołujący zdecydowane sprzeciwy przedstawicieli
ortodoksyjnego judaizmu (np. Mk 2,17; 10,45)4,
3. używanie aliteracji i rytmiki, pozwalające na zapamiętanie wygłoszonej nauki
(np. Mt 21,28-30; Łk 12,42-46; 14,34.35)5.
Do charakterystycznych cech zwiastowania Jezusa J. Jeremias zalicza także
słowa często występujące w zwiastowaniu Jezusa, np. słowo a*mhvn, przede wszystkim zaś nie znane w judaizmie określenie Boga Abba (aram. aB*a^ – a*bba'). Do słów
nie mających analogii w literaturze judaistycznej zalicza J. Jeremias także przypo-

1

Por. Bartnicki R., Ewangelie synoptyczne. 1993, s. 142-175.

2

Neutestamentiche Theologie. Die Verkündigung Jesu, T. 1, 1971.

3

Tamże, s. 20-14.

4

Tamże, s. 24-30

5

Tamże, s. 30-38
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wieści. Co prawda, sposób wyrażania określonej prawdy przez przypowieści był
znany w szkołach uczonych w Piśmie, jednakże przypowieści Jezusa posiadają
zdecydowanie inny charakter, przede wszystkim Jezus przekazywał przez nie zgoła
inne treści i prawdy1.
Joachim Jeremias, wbrew wcześniejszym aksjomatom szkoły liberalnej i przedstawicielom szkoły morfokrytyków, był przekonany, że nie wszystkie tytuły chrystologiczne są pochodzenia popaschalnego. J. Jeremis przyznaje, że na wielu miejscach w Ewangeliach tytuł Syn Człowieczy został dopasowany do Jezusa, jednakże
na pewno tytuł ten był używany przez Nauczyciela z Nazaretu2.
Nowe spojrzenie na Jezusa historii i głoszonej przez Niego nauki reprezentują
również Werner Georg Kümmel, Eduard Lohse oraz Leonard Goppelt.
Teologia Nowego Testamentu Kümmela ukazała się w 1969 roku3. W. G. Kümmel podjął się próby przedstawienia teologii zwiastowania Jezusa według trzech
Ewangelii synoptycznych. Według W. G. Kümmela teologia Nowego Testamentu
powinna rozpoczynać się od teologicznej analizy Ewangelii Jezusa, ponieważ znajduje się ona u podstawy późniejszej refleksji teologicznej. Bez świadomości, że
u podłoża ewangelicznego świadectwa o Jezusie znajduje się realna osoba, Jezus
z Nazaretu i Jego zwiastowanie, wiara w zmartwychwstanie, przede wszystkim
świadectwo wiary w Jezusa jako Chrystusa i Pana, nie ma żadnego sensu. W. G. Kümmel w Teologii Nowego Testamentu, w części poświęconej Jezusowi i Jego zwiastowaniu, koncentruje się przede wszystkim wokół teologicznego świadectwa Jezusa o Bogu, który jest Ojcem i sędzią człowieka4, skupia uwagę na samoświadomości Jezusa5. W. G. Kümmel uważa, że Jezus rozumiał swoje życie i dostrzegał w nim
Boże działanie6.
W 1974 roku ukazała się Teologia Nowego Testamentu Eduarda Lohsego7. Lohse w pierwszym rozdziale swojej książki, poświęconym zwiastowaniu Jezusa, naj-

1

Przypowieści Jezusa są rozwiniętą formą gatunku znanego w czasach Jezusa. Występujące
w Nowym Testamencie słowo parabolhv (przypowieść), w greckiej Biblii Starego Testamentu
(LXX) jest odpowiednikiem słowa lcm, które może oznaczać: porównanie, zagadka (3 Mż
23,7), przysłowie (1 Sm 10,12), alegoria (Ez 24,3-14), szydercza wypowiedź (Iz 14,4).

2

Jeremias J., Neutestamentiche Theologie, 259nn.

3

Die Theologie des Neuen Testaments nach seinen Hauptzeugen – Jesus, Paulus, Johannes,
1969.

4

Tamże, s. 35nn

5

Tamże, s. 52nn

6

Tamże, s. 84

7

Grundriß der neutestamentlichen Theologie.
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pierw ustosunkowuje się do poglądów Rudolfa Bultmana i, zgodnie z przyjętym już
w latach siedemdziesiątych poglądem, zalicza znowu teologię Jezusowego świadectwa do teologii Ksiąg Nowego Przymierza. Porusza w zwiastowaniu Jezusa następujące tematy: Królestwo Boże, wola Boża, miłosierdzie Boże, lud Boży. Według
E. Lohsego Jezus nie przypisywał sobie żadnych funkcjonujących w judaizmie
tytułów mesjanistycznych, był jednak świadomy swojego wyjątkowego posłannictwa i otrzymanego od Boga zadania1.
Leonhard Goppelt, przedstawiciel szkoły historii zbawienia, pierwszą część
swojej dwuczęściowej Teologii Nowego Testamentu poświęcił teologicznej analizie
słów i czynów Jezusa2. W części poświęconej Jezusowi, po omówieniu aktualnej
problematyki związanej z teologicznym znaczeniem dzieła Jezusa, omawia następujące tematy: przyjście Królestwa Bożego, nawrócenie jako wezwanie, nawrócenie
jako dar, zbawcze czyny jako wyraz eschatologicznego odnowienia, samoświadomość Jezusa, Jezus i Kościół oraz odejście Jezusa, a więc pasja i zmartwychwstanie
Jezusa.
Leonhard Goppelt wyszedł w swoich rozważaniach od stwierdzenia właściwego
dla szkoły historii zbawienia, że Nowy Testament pozostaje w ścisłej relacji do Starego Testamentu, a więc nie sposób przy analizie świadectwa Nowego Testamentu
nie brać pod uwagę starotestamentowych treści wiary. Nawiązując do poglądów
O. Cullmanna oraz G. von Rada, stwierdza, że świadectwo Jezusa jest czymś nowym, jednakże Jezus w swoim zwiastowaniu oparł się na teologicznej myśli Starego Testamentu o Bogu. Nowy Testament jest dopełnieniem Starego Przymierza, ale
Nowego Testamentu nie sposób zrozumieć bez starotestamentowego świadectwa3.
Leonhard Goppelt, analizując dzieło Jezusa, nawiązuje do Starego Testamentu i stara się wydobyć ze zwiastowania Jezusa elementy nowe, jak i te, które są kontynuacją myśli starotestamentowej.
Niedawno Peter Stuhlmacher, autor Biblijnej teologii Nowego Testamentu4, referując stan badań nad problemem Jezusa historii, powiada, że powrót do osoby
i zwiastowania Jezusa jest uzasadniony i konieczny5. P. Stuhlmacher analizuje charakterystyczne cechy i formy zwiastowania Jezusa, do których zalicza przypowieści, wypowiedzi mądrościowe, syntetyczne, antytetyczne itp6. Porusza tradycyjne

1

Tamże, s. 43nn.

2

Theologie des Neuen Testaments, I-II, 1976.

3

Tenże, s. 49n.

4

Stuhlmacher P., Biblische Theologie des Neuen Testaments, B. I, 1992.

5

Tamże, s. 48.

6

Tamże, s. 75nn.
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tematy, jak Syn Boży i Królestwo Boże, zbawcze działanie Boga, wola Boża. Wiele
miejsca poświęca także pasji i śmierci Jezusa. Przychyla się do stanowiska, że
w większości wypowiedzi Jezusa o Synu Człowieczym są autentycznym słowem
Nauczyciela z Nazaretu. Jezus uważał się za Syna Człowieczego, który, jako taki,
działa w sposób ukryty i tajemniczy1.
Z powyższego wynika, że nowsze „Teologie Nowego Testamentu”, powstałe
w obszarze języka niemieckiego, głównie teologie poświęcone teologii zwiastowania i czynów Jezusa, dokonują przeglądu stanu badań nad zwiastowaniem i gestami
Jezusa, poruszają podstawowe tematy zwiastowania i czynów Jezusa. Wiele uwagi
poświęcają także śmierci i samoświadomości Jezusa. Autorzy tych „Teologii” przezwyciężyli pesymizm Bultmanna w kwestii dotarcia do Jezusa historii i zdecydowanie opowiadają się za poglądem, że teologia zwiastowania Jezusa jest integralną
częścią teologii Ksiąg Nowego Przymierza2.
W ostatnich latach ukazały się dwie „Teologie Nowego Testamentu” w języku
polskim, w którym zostały poruszone omawiane zagadnienia. Autorami są polscy
bibliści – Hugolin Langkammer3 i Józef Kudasiewicz4.
Hugolin Langkammer ustosunkowuje się w swojej pracy do dotychczasowych
badań na temat zwiastowania Jezusa. Podzielając dotychczasową krytykę postawy
R. Bultmanna, a także przypominając uwagi E. Käsemanna na temat tzw. kryterium
nowości w poszukiwaniu autentycznych wypowiedzi Jezusa, przypomina, że nowość można jedynie określić wtedy, gdy ma się odpowiednią bazę porównawczą
(Stary Testament, judaizm)5. Kryterium nowości – według Langkammera – można
zastosować także do oceny samoświadomości Jezusa, z którą związane są świadectwa Ewangelii na temat Jezusa jako proroka, Syna Człowieczego, Mesjasza i Syna
Bożego6. W swojej Teologii Nowego Testamentu Langkammer porusza następujące
zagadnienia występujące w zwiastowaniu Jezusa: prawo, Bóg, Królestwo Boże.
Analizuje także czyny i śmierć Jezusa. Dostrzega i opisuje ich teologiczny wymiar.

1

Tamże 123.

2

Wyżej omówione „Teologie Nowego Testamentu” nie stanowią pełnej listy „Teologii”, w których podjęto temat teologii zwiastowania Jezusa. Rezygnujemy z omówienia ich pełnej listy z
tych samych względów, z jakich nie została omówiona szerzej historia badań nad życiem Jezusa.

3

Langkammer H., Teologia Nowego Testamentu, I-II, 1985, 1984.

4

Kudasiewicz J., Teologia Ewangelii synoptycznych. (T. I Teologii Nowego Testamentu pod red.
Gryglewicza F.) 1986.

5

Langkammer H., Teologia Nowego Testamentu, s. 31-39.

6

Tamże, s. 39-53
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W rok po wydaniu pierwszego tomu Teologii Nowego Testamentu H. Langkammera ukazała się Teologia słów i czynów Jezusa pióra Józefa Kudasiewicza.
Wzorem wszystkich prac dotyczących teologii zwiastowania i czynów Jezusa, Józef
Kudasiewicz najpierw ustosunkowuje się do poglądów R. Bultmanna. Omawia
również poglądy J. Jeremiasa, W. G. Kümmela oraz L. Goppelta, a następnie
w zwięzły i przejrzysty sposób przedstawia kryteria autentyczności słów i czynów
Jezusa. Zasadniczy człon swojej Teologii Nowego Testamentu dzieli na trzy części:
− Orędzie Jezusa o Królestwie Bożym,
− Cuda Jezusa znakami Królestwa Bożego,
− Historiozbawczy i wspólnototwórczy sens słów i gestów ustanowienia Eucharystii.
W rozdziale pod tytułem: „Orędzie Jezusa o Królestwie Bożym” omawia jedynie treść Jezusowego zwiastowania o Królestwie Bożym oraz naukę Jezusa o Bogu.
Obok znaczących teologii Nowego Testamentu, w których poruszone zostały
zagadnienia związane z osobą i zwiastowaniem Jezusa, ukazały się także prace
dotyczące wyłącznie Nauczyciela z Galilei, wśród nich doskonała praca Martina
Karrera pt. Jesus Christus im Neuen Testament, 1998.
Na uwagę zasługuje także praca J. Blancka pt. Der Jesus des Evangeliums
(1981), w której autor dokonuje analizy wybranych fragmentów Ewangelii przy
wykorzystaniu najnowszych metod stosowanych przez egzegezę biblijną. Autor
kreśli wizerunek Jezusa w świetle współczesnych trendów panujących w chrystologii. Dzieło to jest więcej chrystologiczną refleksją nad Ewangeliami, aniżeli próbą
dotarcia do historycznego Jezusa, Jego zwiastowania i czynów.
Wspomnieć należy również prace znanego egzegety niemieckiego, R. Schnackenburga, pt. Der Jesusweg (1990) oraz Die Person Jesu Christi im Spiegel der vier
Evangelien (1993), czy też dzieło H. Schürmanna pt. Jesus. Gestalt und Geheimnis
(1994).
Ostatnio ukazały się pewne prace dotyczące osoby i nauki Jezusa w polskim
przekładzie, jak: Roux J.-P., Jésus, 1989 (przekł. pol. Fenrychowa J., Jezus, 1995;
Duquesne J., Jésus, (przekł. pol. Kossobudzki L., Jezus, 1996) oraz Gnilka J., Jesus
von Nazaret. Botschaft und Geschichte, 1993 (przekł. pol. Zychowicz J., Jezus
z Nazaretu. Orędzie i dzieje, 1997).
Praca J.-P. Roux jest popularnym wykładem synchronicznie dobranych fragmentów Ewangelii, co jednak nie oznacza, że brak jej walorów naukowych.
J. Duquesne nie podjął się głębszej analizy słów i czynów Jezusa, ale znając
współczesną dyskusję na temat osoby i dzieła Jezusa przedstawił wyniki swoich
studiów w komunikatywnej i popularnej formie. Wśród popularyzatorskich prac, ta
jest godna polecenia.
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Na szczególną uwagę zasługuje praca J. Gnilki, który podjął się przedstawienia
aktualnego stanu wiedzy na temat Jezusa i Jego orędzia. Zgodnie z obecnymi wymogami teologii biblijnej podjął się napisania nowoczesnej historii Jezusa, nie mającej nic wspólnego z dawnymi biografiami Nauczyciela z Nazaretu. W świetle
historii oraz instytucji judaistycznych nakreślił wizerunek Jezusa jako głosiciela
Królestwo Boże, czyniącego znaki (cuda), które świadczą o obecności tego Królestwa wśród ludzi. Poruszył również takie zagadnienia, jak: wezwanie Jezusa do
naśladowania Go, rolę uczniów w przekazywaniu orędzia ich nauczyciela oraz
samoświadomość Jezusa.

0.4. Podsumowanie dotychczasowego stanu badań
Z powyższej relacji o sytuacji myśli teologicznej na temat istotnych treści Jezusowego zwiastowania i dzieła wynika, że powrót do historycznego Jezusa stał się
faktem. Przezwyciężony został sceptycyzm teologiczny epigonów szkoły liberalnej
i morfokrytyków, na czele z R. Bultmannem. Ewangelie nie dają żadnej podstawy
do rezygnacji z historycznego Jezusa i trwania nadal przy dotychczasowym sceptycyzmie. To, co Ewangelie przekazują o orędziu Jezusa i Jego czynach, wyraźnie
naznaczone jest autentyzmem, świeżością, bynajmniej nie zaciemnioną wiarą popaschalną prazboru. Prowadzą one bezpośrednio do historycznego Jezusa1. Niemożliwe jest już odejście od utrwalonej świadomości, że podstawowe i konstruktywne
znaczenie dla teologii Nowego Testamentu ma zwiastowanie i dzieło Jezusa z Nazaretu. Droga do rzetelnego i metodycznego podejścia do Ewangelii Jezusa jest
otwarta. Teologia musi nią kroczyć, aby dzieło Jezusa jeszcze raz zostało gruntownie przemyślane i przedstawione jako fundament, którego nie wolno burzyć, jeśli
wiara Kościoła ma być poważnie traktowana w świecie, w który wkroczył Bóg
w historycznym człowieku, Jezusie z Nazaretu.
Muszą być wzięte pod uwagę dotychczasowe badania. Nie można przekreślić
zdobyczy morfokrytyków i egzegetów ze szkoły redakcji. Zdobycze te jednak powinny być poddane weryfikacji badań egzegetycznych ostatnich dziesięcioleci.
Oznacza to, że nie ma już powrotu do tradycyjnego obrazu Jezusa, jaki został wypracowany w ciągu wieków, najpierw poprzez sobory starożytnego Kościoła chrześcijańskiego, a następnie przez kościelną dogmatykę2.
Chrześcijańskiej wierze grozi jednak spłycenie, jeśli w polu naszego widzenia
pozostanie jedynie historyczny Jezus, ze swoim świadectwem o Bogu i wezwaniem
do naśladowania Go w noszeniu krzyża. Jak kerygmat apostolski o zmartwychwsta1

Bornkamm G., Jesus von Nazareth, s. 21

2

Cullmann O., Heils als Geschichte. 21967, s. 172.
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łym Chrystusie nie może obejść się bez Jezusowego krzyża i wszystkiego, co jest
z nim związane, tak ewangeliczne zwiastowanie Jezusa, wezwanie do naśladowania
Jezusa w noszeniu krzyża, Jezusowa proklamacja Królestwa Bożego potrzebuje
świadectwa Kościoła, że Jezus, którego ukrzyżowano, jest Chrystusem i Panem.
Zagrożeniem dla wiary jest jezusologia. W centrum chrześcijańskiej wiary, opartej
na świadectwie Nowego Testamentu, znajduje się chrystologia i w jej świetle należy
dokonać analizy wszystkich warstw Nowego Testamentu, nie wyłączając ewangelicznego zwiastowania i dzieła Jezusa z Nazaretu.
Chrześcijańska wiara domaga się wyjaśnienia swej treści oraz jej uzasadnienia.
Niezbędne jest więc prześledzenie jej rozwoju od Nowego Testamentu, poprzez
nauczanie ojców Kościoła, soborów, wielkich nauczycieli i teologów aż po dzień
dzisiejszy. Jeśli poznanie treści wiary jest możliwe przez studiowanie rozwoju dogmatu chrystologicznego, jednak nie wystarcza to, aby znaleźć jej uzasadnienie.
Uzasadnienia wiary należy szukać w nowotestamentowym świadectwie o zwiastowaniu i dziele Jezusa z Nazaretu. Zupełnie zmienił się sposób patrzenia na osobę
i dzieło Jezusa. Jeśli jeszcze niedawno spoglądano na Jezusa poprzez wczesnochrześcijański kerygmat, to obecnie wiarę prazboru interpretujemy przy pomocy
historycznego Jezusa.
W niniejszej pracy decydujemy się na omówienie tradycyjnie poruszanych tematów w „teologiach” dotyczących zwiastowania i czynów Jezusa, a także na podjęcie nowych. Aby wskazać na ciągłość tematyczną i związek zwiastowania Jezusa
ze Starym Testamentem i judaizmem oraz nowość Jezusowej nauki w stosunku do
nauczania uczonych w Piśmie, poszczególne rozdziały i podrozdziały zostaną poprzedzone krótkim omówieniem nauki Ksiąg Starego Przymierza i judaizmu.
Przedstawiając teologię zwiastowania i czynów Jezusa, trzeba być świadomym
tego, że nigdy z jednakową precyzją nie dotrzemy do ipssisima verba et facta Jesu.
Podjęcie ryzyka przedstawienia możliwie szeroko teologicznej treści słów i czynów
Jezusa jest konieczne, nie tylko ze względu na wiarę, która domaga się jasnego
zwiastowania Jezusa i Jego dzieła, ale także dlatego, że bez tego ryzyka niemożliwa
jest dalsza dyskusja i należycie podjęta krytyka przedstawionego zagadnienia.
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0.5. Ewangelie jako źródło poznania teologii zwiastowania
i czynów Jezusa
Jedynymi liczącymi się źródłami dla opracowania teologii zwiastowania i czynów Jezusa są cztery Ewangelie1 znajdujące się w kanonie Nowego Testamentu,
a mianowicie Ewangelia według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Niewielką wartość mają świadectwa znajdujące się w literaturze żydowskiej, a to ze względu na
ich wysoce polemiczny charakter. Jednakże ta literatura dostarcza nam bardzo dobrego wglądu w środowisko, w którym działał i nauczał Jezus.
Po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa świadkami i nosicielami tradycji o działalności Jezusa i zwiastowaniu nadchodzącego Królestwa Bożego byli uczniowie,
przez Niego wybrani i powołani. Ewangelia, Dobra Nowina o zbawieniu w Jezusie
Chrystusie, żyła w sercach tych, których Chrystus posłał, aby szli i „czynili uczniami wszystkie narody” (Mt 28,19). Rozlegała się na misyjnych szlakach, głównie
jednak w dość licznych zborach chrześcijańskich, powstałych najpierw na terenie
Palestyny, a następnie całego imperium rzymskiego. Początkowo nie było potrzeby
spisywania czynów i mów Jezusa. Ewangelia znajdowała się w żywym słowie,
zwiastowanym przez uczniów Pańskich. Pamiętano brzmienie słów Jezusa dzięki
stosowaniu zarówno przez Jezusa, jak i uczniów odpowiedniej techniki zapamiętywania przekazywanej nauki. Dopiero u kresu życia naocznych świadków, w chwili
objęcia steru dzieła ewangelizacji świata przez ich uczniów, należało spisywać
1

Słowo ewangelia wywodzi się z języka greckiego. U Homera i Plutarcha oznaczało ono dar lub
nagrodę za przyniesioną dobrą nowinę. Nieco później słowo ewangelia stało się terminem technicznym na określenie dobrej nowiny. Zazwyczaj była to wieść o zwycięstwie floty lub żołnierzy na polu bitwy. Słowo ewangelia należało więc do słownictwa świeckiego. W liczbie mnogiej przybrało znaczenie sakralne i było używane jako nazwa ofiary składanej bogom za otrzymaną dobrą nowinę. W czasach grecko-rzymskich słowo toV eu*aggevlion funkcjonowało w kulcie cesarzy. Dobrą nowiną było np. wstąpienie na tron cesarza. Znany jest tekst z 9 roku przed
Chrystusem, pochodzący z Priene w Azji Mniejszej, w którym dzień narodzin cesarza Augusta,
czczonego jako boga, jest nazwany początkiem ewangelii dla świata. W Septuagincie spotykamy się ze słowem ewangelia w formie rzeczownikowej i czasownikowej. W formie rzeczownikowej występuje w liczbie mnogiej i posiada treść świecką. W 2 Sm 4,10 oznacza zapłatę za
przyniesioną nowinę, a w 2 Sm 18,20.22.25 oraz w 2 Krl 7,9 samą dobrą nowinę. Czasownik
eu*aggelivzomai jest ekwiwalentem hebrajskiego słowa rcb (przynosić dobrą nowinę). U Deuteroizajasza oraz Tritoizajasza oznacza ono zwiastowanie dobrej nowiny, której treścią jest nadchodzące eschatologiczne zbawienie, przygotowane przez Jahwe dla ludu izraelskiego (Iz 40,9;
52,7; 1,10). W Księdze Izajasza 52,7 zwiastun ogłaszający Syjonowi dobrą nowinę jest nazwany ewangelistą (eu*aggelisthvς). W pismach żydowskich z czasów Pana Jezusa słowo ewangelia ma takie samo znaczenie jak w czasach Deutero-Izajasza (Ps Sal 11,2; por. Strack H., Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmut und Midrasch, 1926, III, s. 11nn.
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świadectwa o Jezusie, utrwalać na papierze żywą tradycję o nauczaniu i działalności Proroka z Galilei, który przez zmartwychwstanie objawił w pełni swoją godność
Syna Bożego. Pewne próby poczyniono znacznie wcześniej, lecz uczniowie apostołów Pańskich uważali je za niewystarczające (por. Łk 1,1nn), przynajmniej autor
trzeciej Ewangelii synoptycznej uznał za konieczne dokładne przebadanie istniejących zapisów i zweryfikowania ich w świetle faktów.
W czasie od zmartwychwstania Jezusa do napisania pierwszej Ewangelii kształtowała się ustna tradycja o Jezusie i Jego działalności. Wpływ na formowanie się tej
tradycji miało, w pewnym stopniu, środowisko, a jeśli chodzi o formę, to głównie
metody przekazywania i zapamiętywania prawd wiary i życia wypracowane przez
uczonych w Piśmie w szkołach żydowskich1. W tym okresie interesowano się tradycją ewangeliczną z pobudek religijnych. Niewielkie było zainteresowanie biografią ukrzyżowanego Proroka z Galilei. Zapamiętywano to, co Jezus nauczał, i w licznych opowiadaniach o Nim powtarzano wciąż na nowo Jego nauki, nie tyle interesując się zawartymi w nich szczegółami, co duchem przekazywanej tradycji. Stawiano pytanie o znaczenie osoby Jezusa, Jego słów i czynów dla życia oraz zbawienia Jego wyznawców.
Twórcy Formgeschichtliche Schule przeceniali wpływ pierwszych zborów
chrześcijańskich z terenu Palestyny na kształtowanie się tradycji ustnej o Jezusie
i Jego zwiastowaniu. Przyjęli pogląd, że pierwsi chrześcijanie nie interesowali się
zupełnie historią Jezusa, lecz starali się znaleźć rozwiązanie dla swoich problemów
związanych z wiarą i życiem. Na swój własny użytek tworzyli tradycję o Jezusie,
która niewiele ma wspólnego z rzeczywistą historią Nauczyciela z Galilei. Tak
przekształcili tradycję, że dzisiaj trudno dotrzeć do autentycznej postaci Jezusa.
Właściwie niewiele można o niej powiedzieć. Jedynie stwierdzić można, że jest to
postać historyczna i że wywarła ona wpływ na powstanie pierwszych zborów chrześcijańskich.
Poglądy pierwszych morfokrytyków w powyższej kwestii dzięki późniejszym
badaniom zostały przezwyciężone2.
Tradycji o Jezusie Chrystusie w czterech Ewangeliach nie przekazywali jacyś
prostaczkowie, mający mgliste wyobrażenie o Proroku z Nazaretu, omamieni
i zwiedzeni przez propagandę uczniów Jezusa. Jezus i Jego uczniowie tworzyli konkretną wspólnotę, podobną do funkcjonujących w tamtych czasach społeczności
uczniów skupiających się wokół wielkich nauczycieli Zakonu, z tym że więź łączą-

1

Riesenfelt R., The Gospel Tradition and its Beginnings. A Study in the Limits of „Formgeschichte”. 1957; Gerhadsson B., Die Anfang der Evangelientradition, 1977.
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ca Jezusa z uczniami znacznie wykraczała poza tradycyjne ramy szkół żydowskich.
To Jezus wybrał sobie uczniów, a nie uczniowie Jezusa za swojego nauczyciela.
Czyli odwrotnie niż to było przyjęte w judaizmie (Mk 3,13; J 15,16). Uczniowie
zostali przez Jezusa przygotowani do dzieła ewangelizacji. Jezus i Jego uczniowie
nie byli li tylko epizodem w historii judaizmu, lecz żywą tkanką, zaczynem prawdziwego Izraela. To oni też byli łącznikiem między Jezusem a prazborem1. Oczywistą jest rzeczą, że Jezus z Nazaretu, nauczając swych uczniów i przygotowując ich
do przyszłej pracy w szerzeniu Ewangelii, posługiwał się sposobami i środkami
komunikacji stosowanymi w szkołach rabinów żydowskich. I już wtedy, na tym
etapie, powstała pewna tradycja dotycząca nauki Mistrza. Skupiona wokół apostołów społeczność popaschalna była świadoma swojej wiary i ustawicznie poszukiwała jej źródeł i podstaw. Zdecydowanie stała na straży żywej tradycji o Jezusie
(por. Dz 1,21.22). Podstawą tradycji ustnej, a tym samym również spisanej, jest
nauczanie Jezusa. Treść nauczania przekazywano w różnej formie i kształcie, w zależności od słuchaczy, do których było ono skierowane. Przede wszystkim uczniowie Jezusa stali na czele pierwszych zborów. Grono apostołów uzupełnić mogła po
tragicznej śmierci Judasza jedynie osoba, która była świadkiem działalności Jezusa
od Jego chrztu do zmartwychwstania (Dz 1,22). A więc osoba, która miała zająć
miejsce Judasza, musiała być jakby „wpisana” w życie i działalność Proroka z Nazaretu. Apostołowie byli więc gwarantami wierności tradycji o Jezusie i wierności
Jego nauce. Filarami Kościoła w Jerozolimie były osoby blisko związane z Jezusem
(Ga 2,9) i wokół ich świadectwa ukonstytuował się prazbór. W pierwotnym Kościele starano się, aby Ewangelie wspierały się na autorytecie apostołów (Mateusz, Jan)
lub uczniów apostolskich (Marek, Łukasz).
Wpływ na kształtowanie się ustnej tradycji ewangelicznej miało szeroko pojęte
życie pierwszych chrześcijan2. W prazborze, po zmartwychwstaniu Jezusa, zbierano
skrzętnie mowy Nauczyciela z Galilei. Zazwyczaj były to krótkie wypowiedzi, jak
gdyby odrębne jednostki literackie. Współczesna krytyka nazywa je logiami. Uczeni ze szkoły form historycznych (Formgeschichtliche Schule), badający logia Jezusa, starali się bliżej określić i opisać sytuację, w jakiej poszczególne logia zostały
wypowiedziane (Sitz im Leben). Stwierdzono, że ich istnienia nie da się wytłumaczyć li tylko funkcjonowaniem jakiejś społeczności ludzkiej, zjednoczonej wokół
pewnych idei. Musiał działać i nauczać konkretny człowiek, nauczyciel, a więc
Jezus, i posługiwać się technikami, dzięki którym uczeń z łatwością mógł przyswoić sobie i zapamiętać przekazywane nauki i prawdy. Bez Jezusa i Jego działalności
nie mogłaby powstać żadna Ewangelia ani też Kościół.

1

Kudasiewicz J., Ewangelie synoptyczne dzisiaj, s. 68.

2

Bultmann R., Die Erforschung der synoptischen Evangelien, s. 40.
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W prazborze wypowiedzi Jezusa z Nazaretu zbierano i łączono z sobą, tworząc
większe jednostki literackie i wyznaczając im konkretną rolę. Bogate życie religijno-liturgiczne pierwszych wyznawców Jezusa Chrystusa czerpało natchnienie
z przekazanej tradycji o Jezusie i o Jego szczególnego rodzaju społeczności z Bogiem. Zazwyczaj najwierniej tradycja jest przekazywana w kulcie, w liturgicznych
formułach wyrażających treść wiary. Wyznania wiary i formuły liturgiczne „konserwują” najstarsze i najpierwotniejsze przekonania i dane z tradycji.
W pierwotnym chrześcijaństwie nie tylko interesowano się słowami Jezusa.
Pierwsi Jego wyznawcy pragnęli poznać również czyny swojego Pana i Nauczyciela. Czyny i gesty Jezusa nie były bez znaczenia dla wiary. Chociaż pierwszych
chrześcijan nie interesowała historia Jezusa w tej mierze, jakby dzisiaj interesowała
współczesnego nam człowieka, to jednak nie można powiedzieć, że słuchacze apostołów skłonni byli słuchać wyłącznie idei lub opowiadań, które nie miały nic
wspólnego z historią.
Wyodrębnienie się młodego Kościoła chrześcijańskiego z Synagogi stwarzało
również problemy w łonie samego zboru Jezusa. Dotychczas życie wyznawców
Nauczyciela z Galilei, wywodzących się z judaizmu, regulował zakon i przepisy
religijne, komentowane w szkołach prowadzonych przez uczonych w Piśmie. Pytano: czy i w jakim stopniu obowiązują uczniów Jezusa żydowskie przepisy i zasady
życia z Bogiem i bliźnimi? Do Kościoła byli przyjmowani ludzie z różnych warstw
społecznych, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy. Jak powinno się więc kształtować
i rozwijać życie tej zróżnicowanej pod wieloma względami społeczności? Instynktownie wyczuwano, że normą życia dla wyznawców Chrystusa nie może być wyłącznie starotestamentowe prawo, lecz przede wszystkim sam Chrystus, Jego słowa
i postępowanie. Przy formułowaniu odpowiedzi na konkretne pytania posługiwano
się logiami Jezusa, które miały związek z interesującym chrześcijan problemem
etycznym lub społecznym. Jednakże sytuacja zboru nie pokrywała się z sytuacją
słuchaczy Jezusa, przeto bardzo często nadawano wypowiedziom Jezusa taki wydźwięk, by najprościej i możliwie jednoznacznie odpowiadały na zadane pytania
irozwiązywały problemy społeczno-religijne. Nie oznacza to, że nie da się oddzielić
od siebie słów uwzględniających sytuację zboru od słów wypowiedzianych przez
Jezusa. To zlanie się z sobą zwiastowania Jezusa z sytuacją pierwszych chrześcijan
czy nałożenie się Sitz im Leben pierwszych chrześcijan na nauczanie Jezusa, świadczy, że nie tylko otrzymaliśmy odpowiednio przetworzoną tradycję o Jezusie, ale że
wszędzie tej tradycji należy się doszukiwać i odkrywać ją na nowo. Porównanie
między sobą relacji poszczególnych ewangelistów pozwala wydobyć z nich pewne
wspólne jądro, które dla omówienia teologicznej myśli Jezusa posiada pierwszorzędne znaczenie.
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Dzięki żmudnej i drobiazgowej analizie morfokrytyków zostały wyodrębnione
z Ewangelii podstawowe i najprostsze jednostki literackie, które, być może, w apostolskim chrześcijaństwie funkcjonowały samodzielnie. Jednakże dzisiaj stanowią
one integralną część Ewangelii i spełniają w nich wyznaczoną im przez ewangelistów rolę. Dzięki przedstawicielom szkoły redakcji (Redaktiongeschtliche schule)
udało się odkryć zasady, jakimi kierowali się przy redakcji zebranego materiału
autorzy Ewangelii. Znajomość tych zasad ułatwia dotarcie do pierwotnego kształtu
tradycji ewangelicznej, do słów i czynów Jezusa.
W kanonie Nowego Testamentu posiadamy jedną Ewangelię, której autor pragnie na czytelnikach wywrzeć wrażenie, że jego dzieło ma charakter historycznego
opracowania życia i działalności Jezusa z Nazaretu. Jest to trzecia Ewangelia synoptyczna, której autorstwo jest przypisywane przez tradycję starochrzecijańską
Łukaszowi, współpracownikowi apostoła Pawła1.
Autor trzeciej Ewangelii synoptycznej – jak to wynika z jej prologu – poświęcił
swoje dzieło bliżej nam nie znanemu Teofilowi. W prologu też wyjaśnił metodę,
jaką się posługiwał przy pisaniu swojego dzieła: „Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali
naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa, postanowiłem i ja, który
od początku wszystko przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu,
abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś” (Łk 1,1-4). Autor trzeciej
Ewangelii synoptycznej uważa więc siebie za człowieka, którego świadectwo jest
godne zaufania. Co prawda, nie był on – jak sam informuje – naocznym świadkiem
opisanych przez siebie wydarzeń z życia Jezusa, to jednak wszystko dokładnie
przebadał i zgodnie z rzeczywistością opisał, starannie zredagował zebrany przez
siebie materiał ewangeliczny i teologicznie pogłębił. Chociaż trzecia Ewangelia nie
jest dziełem historycznym we współczesnym tego słowa znaczeniu, to jednak opisane w niej wydarzenia zostały powiązane z danymi historycznymi. Historia Jezusa
została wpisana w ramy historii powszechnej, którą autor potraktował jako tło dla
historii zbawienia. Podaje, że Jezus narodził się za czasów cesarza Augusta (Łk 2,
1nn). Poprzednik Jezusa, Jan Chrzciciel, narodził się – według relacji trzeciego
ewangelisty – za panowania króla Heroda Wielkiego (Łk 1,5nn). Działalność Jezusowego poprzednika, a więc także publiczne wystąpienie Jezusa, miało miejsce za
czasów cesarza Tyberiusza (Łk 3,1nn).
Autor trzeciej Ewangelii synoptycznej w trakcie narracji donosi także o pewnych wydarzeniach z historii świeckiej, o których nie wspominają pozostali ewangeliści. Pisze o rzezi Galilejczyków urządzonej przez Poncjusza Piłata (Łk 13,1-3)
i o zawaleniu się wieży Syloe (Łk 13,4). Heroda Antypasa, zgodnie z faktycznym
1

O Łukaszu wspomina Nowy Testament trzykrotnie: Kol 4,14; 2 Tm 4,11; Flm 23n
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stanem, nazywa tetrarchą (Łk 9,7), a nie królem, jak uczynił to ewangelista Marek
(Mk 6,14). Z powyższego wynika, że Łukasz rzeczywiście zamierzał przekazać
tradycję o Jezusie z Nazaretu możliwie wiernie i dokładnie. Jednakże ewangeliście
nie chodziło o wierne przekazanie tradycji o Jezusie w sensie faktycznego następstwa wydarzeń, lecz o wierność natury treściowej. Łukasz bowiem podjął się napisania swego dzieła, aby Teofil mógł przekonać się o prawdziwości przekazanej mu
nauki (i@na e*pignw'/ς periV w%n kathchvqhς lovgwn thVn a*sfavleian – Łk 1,4).
W oparciu o badania możemy dzisiaj stwierdzić, że ewangelista Łukasz posługiwał się przynajmniej dwoma źródłami, a mianowicie Ewangelią św. Marka oraz
tzw. źródłem Q, które zaginęło, a możemy je odtworzyć – jednakże hipotetycznie –
porównując z sobą trzy pierwsze Ewangelie. Autor trzeciej Ewangelii, pisząc swoją
Ewangelię, miał więc przed sobą świadectwa o działalności Jezusa; zapewne jeszcze, oprócz Ewangelii Marka i źródła Q, inne pisane świadectwa. Sam zaświadcza,
że przekazana tradycja o Jezusie na piśmie została przez niego sumienne sprawdzona i zweryfikowana. Łukasz zapewne nie tylko porównywał z sobą zebrane świadectwa, ale nagromadzony materiał konfrontował z pamięcią tych, którzy pamiętali
Jezusa i byli świadkami Jego działalności (Łk 1,1.2). Nie była to rzecz trudna,
wszak miał możność, choć sporadycznie, spotykania się ze świadkami działalności
Jezusa. Do dyspozycji miał także funkcjonujący w pierwotnym chrześcijaństwie
schemat, według którego przekazywana była tradycja o Jezusie z Nazaretu. Według
niego zbudowane są niektóre mowy w Nowym Testamencie. Klasycznym przykładem może być kazanie apostoła Piotra w domu setnika Korneliusza. „Posłał On
synom izraelskim Słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa; On to jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy
od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan – O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go
Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego,
co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie; jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy
i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili
i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych” (Dz 10,36-42). Na schemat ten składa się: chrzest Jezusa w Jordanie, działalność w Galilei, w drodze przez Judeę, w Jerozolimie, następnie Jego śmierć i zmartwychwstanie.
Według tego schematu zostały zbudowane trzy pierwsze Ewangelie. Schemat
ten w niewielkim stopniu uzupełnili ze względów apologetycznych autor pierwszej
Ewangelii w kanonie Nowego Testamentu oraz ewangelista Łukasz. Poszczególne
perykopy w zestawieniu synoptycznym w pewnych szczegółach różnią się między
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sobą. Jest to wynikiem dostosowania tradycji o Jezusie do katechetyczno-duszpasterskich wymogów Kościołów, dla których Ewangelie zostały napisane. Człon
poszczególnych historii, zasadnicza narracja jest zbieżna. Dowodzi to wierności
historii Jezusa. I okazuje się, że nie trzeba się zbytnio silić, aby z otoczki wiary
pierwotnego Kościoła oraz redakcyjnej roboty poszczególnych ewangelistów wydobyć przy pomocy odpowiednich narzędzi badawczych, dostarczonych przez morfokrytyków (Formgeschichtliche Schule) i szkołę historii redakcji (Redaktiongeschichtliche Schule), autentyczne zwiastowanie Proroka z Nazaretu i zapoznać się
z samoświadomością Jezusa.
Mechanizm powstania Ewangelii synoptycznych wyjaśnia tzw. teoria dwóch
źródeł1. Opiera się ona zasadniczo na dwóch tezach. Pierwsza teza wiąże się z przekonaniem, że Ewangelia św. Marka jest najstarszą Ewangelią kanoniczną. Mateusz
i Łukasz, pisząc swoje Ewangelie, korzystali z Ewangelii św. Marka. Za słusznością
tej tezy przemawiają następujące argumenty:
1. Porównując z sobą treść Ewangelii synoptycznych, z łatwością można zauważyć, że proste zdania Marka, mające znaczenie dla wiary czytelników Ewangelii,
zostały rozszerzone lub skomentowane przez pozostałych ewangelistów. Przykładem może być wyznanie apostoła Piotra: suV ei^ o& Cristovς („Ty jesteś Chrystusem”
– Mk 8,29). To proste wyznanie zostało przez ewangelistę Mateusza rozszerzone:
suV ei^ o& CristoVς o& ui&oVς tou' Qeou' tou' zw'ntoς („Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga
żywego” – Mt 16,16), a przez ewangelistę Łukasza zaś skomentowane: toVn Cristovn tou' Qeou' („Tyś jest Chrystus Boży” – Łk 9,20).
2. Kolejność perykop w Ewangeliach synoptycznych wyklucza taką możliwość,
by Marek korzystał z Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza, a Łukasz z pierwszej Ewangelii synoptycznej i odwrotnie, Mateusz z trzeciej Ewangelii. Możliwy do
przyjęcia jest jedynie pogląd, że Mateusz i Łukasz korzystali z Ewaneglii św. Marka, ponieważ przekazana przez Marka kolejność wydarzeń z życia Jezusa często
jest identyczna z kolejnością przedstawioną w dwóch pozostałych Ewangeliach
synoptycznych. Jednak nie zawsze zgodna kolejność perykop w Ewangelii Marka
i Mateusza pokrywa się ze zgodną kolejnością perykop w Ewangelii Marka i Łukasza. We wszystkich przypadkach rozbieżnej kolejności nigdy się nie pokrywa kolejność perykop Ewangelii św. Mateusza z kolejnością w Ewangelii św. Łukasza.
3. Przede wszystkim cały materiał z Ewangelii Marka znajduje się w pozostałych
Ewangeliach synoptycznych. Niemalże cały materiał przekazany przez Marka wy-

1

Kümmel W.G., Einleitung in das Neue Testament, s. 13-53; Schmithals W., Einleitung in die
drei ersten Evangelien, s. 182-233; Schnelle U., Einleitung in das Neue Testament, 200-233;
Uglorz M., Introdukcja do Nowego Testamentu, s. 47-64.
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korzystał ewangelista Mateusz. Łukasz opuścił podwójne perykopy Markowe, nie
skorzystał z dość długiego fragmentu z 6,45 – 8,26 i z większą swobodą potraktował tradycję przekazaną przez najstarszego synoptyka.
Druga teza autorów teorii dwóch źródeł opiera się na przekonaniu, że Mateusz
i Łukasz korzystali również z innych źródeł. Ponadto mieli wspólne źródło, a mianowicie dzieło zawierające słowa i mowy Jezusa (Logienquelle lub Spruchquelle),
które, niestety, zaginęło. Powszechnie przyjęło się je nazywać źródłem Q (od Quelle = źródło).
Fakty wskazujące, iż Mateusz i Łukasz korzystali ze źródła Q:
1. Oprócz materiału zaczerpniętego z Ewangelii Marka, Mateusz i Łukasz posiadają jeszcze ponad dwieście wspólnych wierszy. Wykluczyć należy pogląd, że Mateusz wziął je z Ewangelii Łukasza i odwrotnie, Łukasz przepisał je z pierwszej
Ewangelii synoptycznej, ponieważ różny jest ich kontekst i kolejność występowania.
2. Mateusz i Łukasz zamieszczają dwa razy tę samą wypowiedź, raz jest nią
część dłuższego fragmentu, który zaczerpnęli z Ewangelii Marka, a drugi raz –
fragment wzięty zupełnie z innego źródła.
Wspólny materiał pochodzący ze źródła Q obejmuje przede wszystkim: kazanie
Jana Chrzciciela, kuszenie Jezusa na pustyni, Kazanie na Górze (u Mateusza Kazanie na Górze, u Łukasza Kazanie na Równinie), historię setnika z Kafarnaum, wypowiedź Jezusa o Janie Chrzcicielu, mowę przy rozesłaniu uczniów, Modlitwę Pańską i przypowieści o ziarnku gorczycznym, o kwasie, o wielkiej uczcie, o talentach
oraz napomnienia w związku z bliskim nadejściem końca świata1.
Wydaje się, że źródło Q nie było jedynym zbiorem słów Jezusa. Wskazuje na to
niedawno odkryta Ewangelia Tomasza, która jest właśnie pewnego rodzaju zbiorem
słów Jezusa. Apokryficzna Ewangelia Tomasza nie jest jednak źródłem Q, z którego
korzystali ewangeliści Mateusz i Łukasz.
Mateusz i Łukasz korzystali z wersji greckiej zbioru słów Jezusa. Być może, wersja
aramejska istniała jedynie w tradycji ustnej2. Analiza Ewangelii Mateusza oraz
Ewangelii Łukasza zdaje się wskazywać, że ewangeliści nie korzystali z identycznych egzemplarzy źródła Q3. Rozbieżności pomiędzy materiałem zapożyczonym ze
zbioru logiów Jezusa nie zawsze da się wytłumaczyć odmiennymi założeniami
teologicznymi pierwszego i trzeciego ewangelisty synoptycznego. Przykładem

1

Dokł. Schnelle U., Einleitung in das Neue Testament, s. 217-219.

2

Zob. Romaniuk K., Co to jest źródło Q?, s. 50nn.

3

Vielhauer Ph., Geschichte der urchristichen Literatur, s. 311.
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może tu być Mateuszowa i Łukaszowa wersja Modlitwy Pańskiej (Mt 6,9-13; Łk 11,24). Jednakże tekst Modlitwy Pańskiej niekoniecznie musiał być zaczerpnięty ze
źródła Q. Ewangeliści mogli go wziąć z liturgii dwóch różnych Kościołów.
Źródło Q jest efektem rozwijania się świadomości pierwotnego chrześcijaństwa.
Powstało prawdopodobnie w okresie misji wśród Żydów w diasporze, głównie
w sąsiadującej z Palestyną Syrii, gdyż według źródła Q Jezus posłał swoich
uczniów jedynie do tych, którzy zginęli z domu izraelskiego (por. Łk 10,2-16.21).
Być może, dość duży wpływ na powstanie tegoż źródła mieli uczniowie Jana
Chrzciciela. Źródło Q zawiera bowiem pewne szczegóły z życia i działalności syna
Zachariasza i Elżbiety. Obecny jest w nim także duch kazania pokutnego. Źródło Q
powstało w środowisku entuzjastyczno-profetycznym, jest bowiem odzwierciedleniem atmosfery oczekiwania na rychły koniec świata. Źródło Q zawiera zapowiedź
rychłej paruzji Jezusa. To wszystko tłumaczy brak zainteresowania środowiska,
w którym powstało źródło Q, chrystologią. Spotykamy w nim raczej jezusologię.
Źródło Q przedstawia Jezusa jako zbawiciela inaugurującego czas zbawienia
przyobiecany przez Boga (np. Łk 7,22). Zbawienia dostąpią ci, którzy przyznają się
do Syna Człowieczego i wyznają Go przed ludźmi (Łk 12,8)1. Jezus z Nazaretu
w źródle Q jest przede wszystkim zapowiedzianym prorokiem czasów ostatecznych
i Synem Człowieczym, i to nie w rozumieniu rozwiniętej chrystologii okresu powstania wersji literackiej Ewangelii kanonicznych. Syn Człowieczy według źródła
Q jest sędzią, który przyjdzie jak błyskawica i zgromadzi przed swoim obliczem
wszystkie narody2.
W przeszłości próbowano odtworzyć źródło Q. Starania te mają znaczenie
głównie dla rekonstrukcji najbardziej pierwotnej postaci chrystologii w Kościołach
judeochrześcijańskich.
Ciągle jeszcze dyskutowane jest pytanie, który z dwóch ewangelistów synoptycznych najwięcej zaczerpnął z materiału pochodzącego ze źródła Q i najwierniej
przekazał jego treść.
Ewangeliści Mateusz i Łukasz poddali obróbce teologicznej logia Jezusa. Analiza zapożyczonego materiału wskazuje jednak, że ewangelista Mateusz korzystał
z większą swobodą ze źródła Q, Łukasz zaś, po odpowiedniej adaptacji teologicznej, przepisywał do swojej Ewangelii kolejno jego fragmenty. Wyraźnie dostrzega
się to w zestawieniu materiału pochodzącego ze źródła Q.

1

Schnelle U., Einleitung in das Neue Testament, s. 232.

2

Tamże, s. 319nn.
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Łukaszowe cytaty ze źródła Q zawierają chrystologię bardziej archaiczną, natomiast cytaty Mateuszowe mają wiele akcentów polemicznych, ponadto zostały
zaadaptowane dla potrzeb Kościoła, któremu służył pierwszy ewangelista.
Ewangeliści Mateusz i Łukasz korzystali także z innych, różniących się od siebie, źródeł. Materiał nie zaczerpnięty z Ewangelii Marka oraz ze źródła Q nazywamy dobrem własnym Mateusza lub dobrem własnym Łukasza. Pewna część tegoż
dobra własnego może pochodzić ze źródła Q. Tak może być wtedy, gdy znajduje się
owo dobro własne w jednej Ewangelii w kontekście materiału zaczerpniętego ze
zbioru logiów Jezusa, z tym że w drugiej Ewangelii, zależnej od źródła Q, materiał
z tego źródła nie został wykorzystany w całości. Przypuszczenie to pozostaje wyłącznie hipotezą, ponieważ nie mamy możliwości uzyskania dowodów. Pomocne
przy wyjaśnianiu pochodzenia tego materiału są w pewnym stopniu kryteria teologiczne. Nie zawsze jednak mogą być one rozstrzygające. Ewangeliści Mateusz
i Łukasz nie korzystali wyłącznie z Ewangelii Marka i źródła Q, lecz również z bliżej nam nie znanych źródeł. Na ich istnienie wskazuje dobro własne pierwszej
i trzeciej Ewangelii synoptycznej. Między biblistami istnieje różnica zdań na temat
charakteru tych źródeł. Część badaczy przedmiotu jest przekonana, że dobro własne
Mateusza oraz Łukasza pochodzi wyłącznie z tradycji ustnej, część biblistów zaś
sądzi, że pochodzi ono z przekazu pisanego. Zapewne prawda znajduje się pośrodku, na co zdaje się wskazywać prolog do Ewangelii Łukasza (1,1-4) oraz słowa:
„Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim” (Łk 2,
19; por. 2,51).
Zebrany przez ewangelistów materiał z tradycji o Jezusie nie jest wyłożony
chronologicznie, według zdarzeń, lecz tematycznie. Wymagały tego względy katechetyczno-ewangelizacyjne. Z układu i kolejności perykop nie można więc wyciągnąć wniosków dla napisania biografii Jezusa, jednakże z pewnością dla treści
zwiastowania Proroka z Galilei.
Z powyższego wynika, że ewangeliści korzystali przynajmniej z jednego bardzo
starego źródła, które nie zawierało rozwiniętej chrystologii, a więc nie było chrystologicznie „farbowane”. Przez Ewangelie opierające się na źródle Q docieramy do
pierwotnej tradycji o Jezusie. Także Ewangelię Marka nie dzieli wielka przestrzeń
czasowa od działalności Jezusa. Sama osoba Marka i jego osobiste kontakty z apostołami pozwala trwać w przekonaniu, że chociaż nie dbał on, pisząc swoją Ewangelię, o historyczne następstwo wydarzeń w życiu Jezusa, to jednak przecież podjął
się opisania działalności Jezusa, aby przekonać czytelników swojej Ewangelii, że
ich wiara, przekonania i postępowanie są zakotwiczone w historii człowieka Jezusa,
którego Bóg wzbudził z martwych.
Mając na uwadze dotychczasowe badania nad Ewangeliami, można i należy
podjąć się kolejnej próby zbadania i opisania teologicznej wartości zwiastowania
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i czynów Jezusa z Nazaretu. Podejmując ten trud, przekonamy się, że zwiastowanie
Jezusa tkwi korzeniami w wierze i tradycji Starego Testamentu i judaizmu, ale też
zawiera elementy polemiczne i zgoła nowe, które znajdują się u podstawy teologii
Nowego Testamentu. Bez nich nie powstałby Kościół chrześcijański i nie można
byłoby mówić, że teologia Ksiąg Nowego Przymierza jest czymś nowym w stosunku do świadectwa Starego Testamentu. Tym samym teologia zwiastowania i czynów Jezusa jest integralną częścią teologii Nowego Testamentu.

0.6. Instrumentarium metodologiczne
Jeśli Ewangelie nie są biografiami Jezusa, a przekazane przez ewangelistów
mowy i słowa Jezusa nie stanowią stenogramów z wykładów Mistrza z Nazaretu,
jeśli w Ewangeliach na nauczanie Jezusa nałożone zostało spojrzenie wiary prazboru i ewangelistów, to powstaje bardzo ważne pytanie, czy istnieje jakiekolwiek
kryterium, przy którego pomocy możliwe jest dotarcie do autentycznych słów i wypowiedzi Jezusa. Pogląd morfokrytyków, że nie da się dotrzeć poprzez wiarę prazboru do autentycznych wypowiedzi Jezusa, zmobilizował biblistów do poszukiwania kryteriów, dających szanse na dotarcie do autentycznego zwiastowania Nauczyciela z Galilei1. Dzieje egzegezy Ewangelii od lat sześćdziesiątych XX wieku są
także historią poszukiwania takich kryteriów2. Podjęty trud został uwieńczony sukcesem. Dysponujemy więc dzisiaj instrumentarium, które relatywnie pozwala nam
dotrzeć do autentycznych słów i czynów Jezusa.
Posługiwanie się kryteriami, przy których pomocy rozpoznaje się autentyczne
wypowiedzi Jezusa, otwiera przed nami możliwość przedstawienia treści zwiastowania Jezusa, które znajduje się u podstawy nowotestamentowej teologii i jest z nią
genetycznie związane. Nie można sobie dzisiaj wyobrazić żadnej pracy nad Ewangelią Jezusa, nie korzystając z dostarczonych dzięki badaniom kryteriów pozwala1

Zob. Bartnicki R., Ewangelie synoptyczne, s. 141-175; Gnilka J., Jezus z Nazaretu, 1997, s. 3045; Jeremias J., Neutestamntliche Theologie, I, 1973, s. 19-37; Jeremias J., Kennzeichen der
ipsissima vox Jesu. W: Synoptische Studien, 1953, s. 86093; Käsemann E., Das Problem des
historischen Jesus, ZThK 51 (1954), s.125-153; także w: Exegetische Versuche und Besinnungen, B. 1, 41965, s. 187-214; Kudasiewicz J., Czy ewangeliści przekazali autentyczne słowa Jezusa? W: Studio lectionem facere, 1978, s. 107-112; Kudasiewicz J., Problematyka metodologiczna teologii nauczania Jezusa, RTK XXIX (1982), z. 1. s. 53-66; Kudasiewicz J., Teologia
Ewangelii synoptycznych, w: Teologia Nowego Testamentu, 1), s.17-20; Langkammer H., Problem mitu w Nowym Testamencie. W: Studio lectionem facere, 1978, s. 113-125; Latourelle R.,
Kryteria historycznej autentyczności Ewangelii, „Novum” 6 (1976), s. 16-42; Romaniuk K.,
Jezus historii a Chrystus wiary. Refleksje metodologiczne, RTK 23 (1976), z. 1. s. 39-38.

2

Zob. Bartnicki R., Ewangelie synoptyczne, s. 141-175 oraz tam podana literatura.
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jących dotrzeć do zwiastowania Jezusa, oczywiście także do wcześniejszych osiągnięć zarówno szkoły historii form, jak i szkoły historii redakcji. Pomimo krytyki
pod adresem metody morfokrytycznej nie można z niej zrezygnować. Należy być
jednak świadomym jej granic.
Przedstawiając podstawowe kryteria, rezygnujemy z omówienia historii ich
powstawania i formułowania, ponieważ dla wyników naszych badań nie ma znaczenia historyczne pierwszeństwo tego czy innego kryterium. Przedstawione zostaną raczej według hierarchii ważności, co nie oznacza, że przyjęta tu hierarchia nie
jest dyskusyjna. Trzeba być także świadomym tego, że w badaniach nad teologią
zwiastowania Jezusa należy posługiwać się możliwie pełną gamą przyjętych obecnie kryteriów, przy których pomocy możliwe jest dotarcie do ipsissima vox Jesu.
Ciągle świadomi winniśmy być ułomności wypracowanych przez egzegetów
kryteriów. Jak dotychczas ich stosowanie wcale nie prowadzi – jak wskazuje na to
historia egzegezy ostatnich lat – do jednoznacznych i jednolitych poglądów. Wpływ
na wyniki badań ciągle ma stopień sceptycyzmu i ograniczenie zaufania relacjom
ewangelistów. Nadmierny sceptycyzm nie jest dobrym doradcą, często bardziej
komplikuje, aniżeli prowadzi do pozytywnych i możliwych do przyjęcia przez ogół
rozwiązań. Dlatego stosując wypracowane kryteria oceny autentyczności logiów
Pana Jezusa, warto wychodzić z założenia, że przekazane przez ewangelistów logia
w istocie i zasadniczej treści są autentyczne i przekazują Jezusowe przesłanie. Jest
jednak dziś oczywiste, że ewangeliści redagowali zebrane przez siebie logia, często
nawet parafrazowali na wzór targumicznych parafraz Ksiąg Starego Testamentu.
Należy przeto najpierw ujawnić to, co w logiach jest wynikiem pracy redakcyjnej,
pozostały zaś materiał przebadać w świetle kryteriów interpretacyjnych, tym bardziej że z nowszych badań nad Nowym Testamentem wynika, że Ewangelie są
o wiele bardziej pierwotne i autentyczne, jeśli chodzi o przekaz logiów historycznego Jezusa, niż to sugerowali twórcy Formgeschichte.
W niniejszej pracy unikamy szczegółowych analiz, aby mogła być ona rozumiana przez szersze grono czytelników. Korzystamy przy tym często z pewnych wyników badań nad ewangelicznym przekazem.

0.6.1. Kryterium niepodobieństwa (nieciągłości, niezgodności)
Autorem kryterium niepodobieństwa, czyli nieciągłości, niezgodności jest
E. Käsemann, który jako pierwszy z uczniów R. Bultmanna krytykował swego
nauczyciela i domagał się powrotu do Jezusa historii1.

1

Käsemann E., Das Problem des historischen Jesus, ZThK 51 (1954), s.125-153; także w: Exegetische Versuche und Besinnungen, B. 1, 41965, s. 187-214.
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W myśl kryterium niepodobieństwa autentycznym słowem Jezusa jest to, którego nie można wyprowadzić ani z tradycji judaizmu, ani też nie może być uważane
za twór prazboru1. Uznania wyłączności tego kryterium domagał się jego autor.
O niezgodności w stosunku do judaizmu można mówić w związku ze stylem wypowiedzi Jezusa (np. passivum divinium, paralelizm antytetyczny) i wypowiedziami
Jezusa, które nie są kontynuacją np. nauk uczonych w Piśmie). O niezgodności
w stosunku do pierwotnego chrześcijaństwa należy mówić np. w wypadku wypowiedzi Jezusa, która w porównaniu np. z teologią apostoła Pawła zawiera bardziej
archaiczną teologię.
Kryterium niepodobieństwa, czyli niezgodności, odnosi się także do niezgodności postępowania Jezusa z ogólnie obowiązującymi normami życia w Palestynie.
Np. Jezus wybrał i powołał sobie uczniów. Tymczasem w czasach Jezusa uczniowie
wybierali sobie nauczyciela. W przypadku opisów cudów Jezusa należy uznać za
autentyczne te cuda, które świadczą o antyfaryzejskim nastawieniu Nauczyciela
z Nazaretu2.
Kryterium niepodobieństwa jest niewątpliwie bardzo ostrym kryterium. Stosując
go, należałoby odmówić autentyczności wielu słowom włożonym w usta Jezusa
przez ewangelistów. Ale nie tylko dlatego nie należy zgodzić się na jego wyłączność. Nie można przecież przyjąć sytuacji, że Jezus w sensie absolutnym odciął się
od judaizmu, nie przyjmując jego idei.

0.6.2. Kryterium spójności (czyli niesprzeczności między czynami
a słowami Jezusa)
Kryterium to domaga się absolutnej korelatywności między czynami i słowami
Jezusa. Jeśli więc słowa Jezusa pokrywają się z Jego czynem, przyjmuje się, że
słowa te są autentyczne. Czyny Jezusa są bowiem poświadczeniem Jego nauki.
Jezus powiedział, że Syn Człowieczy jest panem sabatu (Mt 12,8 i par.). Potwierdzeniem tych słów są uzdrowienia, które Jezus dokonał w sabat, gorsząc tym faryzeuszów i uczonych w Piśmie.
Kryterium to bierze pod uwagę występującą w Starym Testamencie zgodność
między słowami a czynami proroków.
Dla E. Fuchsa dowodem autentyczności czynów i słów Jezusa jest zgodność
wyrażonego w nich kierunku3, czyli gdy zawierają tę samą intencję.
1

Tenże, w: Exegetische Versuche und Besinnungen, B. 1, s. 203-205.

2

Mussner F., Die Wunder Jesu, 1969, s. 28-36, za: Kudasiewicz J., Teologia Ewangelii synoptycznych, w: Teologia Nowego Testamentu, 1), 18n.

3

Fuchs E., Zur Frage nach dem historischen Jesus, s. 155.
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0.6.3. Kryterium zgodności ze środowiskiem
Kryterium to dotyczy zarówno formy wypowiedzi Jezusa, jak i sposobu życia
w Palestynie oraz zachowań, np. faryzeuszów. Tak więc słowa Jezusa o faryzeuszach można uznać za autentyczne, jeśli są zgodne z tym, co wiemy o nich z innych źródeł. Słowa odzwierciedlające sytuację gospodarczą i polityczną w Palestynie należy również uważać za autentyczne.

0.6.4. Kryterium wielorakich tradycji i świadectw
Według tego kryterium uznaje się za autentyczne te słowa i czyny Jezusa, które
są w Ewangeliach poświadczone wielokrotnie. Wartość ich wzrasta, jeśli poświadczone są w perykopach reprezentujących różne rodzaje literackie1. Ze względu na
zależność literacką Ewangelii wartościowe są te poświadczenia, które pochodzą
z różnych tradycji.

0.6.5. Kryterium świadomego opuszczenia
W Ewangeliach spotykamy się ze zjawiskiem celowego opuszczania lub łagodzenia wypowiedzi Jezusa. Np. logion występujący u ewangelisty Marka: „Sabat
jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu” (2,27) został opuszczony
przez pierwszego i trzeciego ewangelistę synoptycznego, przypuszczalnie przez
pierwszego ewangelistę dlatego, że mógł on wywołać zgorszenie w Mateuszowym
Kościele, mającym charakter judeochrześcijański. Podobnie jest z perykopą
o uzdrowieniu córki niewiasty greckiej (Mk 7,24-30 = Mt 15,21-28). Chociaż na
pewno była znana trzeciemu ewangeliście, to jednak jej nie przejął do swojej
Ewangelii ze względu na słowa Jezusa: „Pozwól, aby wpierw nasyciły się dzieci, bo
niedobrze jest zabierać dzieciom i rzucać szczeniętom”, mogące gorszyć chrześcijan
pochodzenia pogańskiego.

1

Gnilka J., Jezus z Nazaretu, s.40.

35

1. Bóg i Jego Królestwo

1. Bóg i Jego Królestwo
1.1. Bóg
Bibliografia (wybór)
Bultmann R., Theologie des Neuen Testaments, 31959, s. 2-26. • Cincal S., Problem istnienia albo nieistnienia „bogów cudzych” w badaniach nad rozwojem monoteizmu izraelskiego, Studia Religiologica z. 10(1983), s. 61-69. • Eichrodt W., Theologie des Alten Testaments, 1-3, 41957. • Fohrer G., Theologische Grundstrukturen des Alten Testaments, 1972. •
Filipiak M., „Nie będziesz miał bogów cudzych orócz mnie, RTK XXVI (1979), z. 1, s. 512. • Frankowski J., O pełne wydobycie znaczenia monoteizmu Starego Testamentu i ukierunkowanie starotestamentalnego Boga ku łasce i miłości, Studia Religiologica z. 10
(1983), s. 71-77. • Gołębiewski M., Objawienie Boga w Starym Testamencie, STV
23(1985), nr 2. s. 19-24. • Grzybek S., Rozwój idei Boga w Starym Testamencie, CST, 1973,
s. 51-62 • Grzybek S., Bóg Izajasza w świetle jego wizji (Iz 6,1-13), RBL, L (1997), nr 3, s.
175-187. • Guthrie D., New Testament Theology, 1981, s. 75-114. • Hofius O., Vater,
ThBNT III, s. 1241-1247 • Jeremias J., Abba, w: Biblia dzisiaj, 1969, s. 316-331. • Jeremias J., Das Varer-Unser im Lichte der neuen Forschung, Calwer Hefte 50, 1962. • Jeremias
J., Neutestamentliche Theologie, I, 1973. s. 67-73. • Karrer M., Jezus Christus im Neuen Testament, 1998, s. 221-244. • Kasper W., Jezus Chrystus, 1983, s. 66-83. • Kasper W., Der
Gott Jesus Christi, 1982, (Przekł. Pol. Bóg Jezusa Chrystusa, 1996, s. 177-184. • Kleinknecht H., Quell G., Stauffer E., Qeovς, ThWNT, III, s. 65-123. • Krawczyk R., Transcendencja jako przedmiot Boga w myśli Starego Testamentu, CollTh 56 (1986), fasc. III, s. 3541. • Kudasiewicz J., Teologia Ewangelii synoptycznych. (T. I Teologii Nowego Testamentu
por red. Gryglewicza F.) 1986, s. 30-34. • Kümmel W. G., Die Theologie des Neuen Testaments nach seinen Hauptzeugen. Jezus – Paulus – Johannes, 21972, 35-52. • Langkammer
H., Teologia Nowego Testamentu, I, 1985, s. 60-62. • Lohse E., Grundriß der neutestamentlichen Theologie, 1974, s. 35-40. • Łach S., Księga Wyjścia, PśST T I, cz. 2. s. 303-212. •
Łach S., Starożytność monoteizmu etycznego w świetle współczesnej biblistyki, w: Pod
tchnieniem Ducha Świętego, 1964, s. 199-208. • Merklein H., Die Gottesherrschaft als
Handlungprinzip. Untersuchung zur Ehik Jesu, 21981. • Mędala S., Monoteizm Abrahama –
wybór czy objawienie? W: Studio lectionem facere, 1978, s. 52-58. • Michel D., Israels
Glaube im Wandel, 1968, s. 159-178. • Mussner F., Traktat über die Juden, 1988, (Przekł.
pol. Traktat o Żydach, 1993. s. 95-99). • Niemczyk J. B., Pochodzenie Jahwizmu, RT ChAT
1966, s. 154-174. • Niemczyk J. B., Starotestamentowa nauka o Bogu, RT ChAT 1965, s.
111-155. • Nyström S., Beduinentum und Jahwismus, 1946 • Rad G. von, Theologie des Alten Testaments, I-II, 41963, (przekł. polski: Teologia Starego Testamentu, 1986. • Rad G.
von, Gottes Wirken in Israel, 1974, s. 163-174 • Schmidt W. H., Alttestamentliche Glaube
in seiner Geschichte, 71990. • Schmidt W. H., la@, ThHAT, I, k. 142-149. • Schmidt W. H.,
Centralna myśl Starego Testamentu, RT ChAT XXIX (1987), z. 2, s. 53-66. • Schmidt W.
H., Einführung in das Alte Testament, 51995, (przekł. polski: Wprowadzenie do Starego Testamentu, 1997, s. 286-305. • Six J-F., Jezus, 1982, s. 57-66. • Stachowiak L., Starotestamentalna koncepcja Boga, RTK XIX (1972), z. 1. s. 61-72. • Stuhlmacher P., Biblische
36

1. Bóg i Jego Królestwo
Theologie des Neuen Testaments, B. I, 1992. s. 84-107. • Synowiec J. St., Na początku,
1987. • Synowiec J. St., Prorocy Izraela, 21995, s. 39-47. • Szydłowski P., Ewolucja idei
Boga w Starym Testamencie, Studia Religiologica z. 10(1983), s. 89-94. • Tracz Z., Izrael
jako naród wybrany na szczególną własność Jahwe, w: Światła prawdy Bożej, 1997, s. 213228. • Warzecha J., Ojcostwo Boga w Piśmie św., Com II (1980), nr 1. s. 34nn. • Westermann C., Theologie des Alten Testaments in Grundzügen, 21985. • Witczyk H., Teofania
Boga w Psalmach, 1985. • Witczyk H., „Pokorny wołał, i Pan go wysłuchał (Ps 34,7a).
Model komunikacji diafonicznej w Psalmach, 1997, s. 229-305. • Woźniak J., Teologia
przysięgi „haj Jahwe”, CollTh 53 (1983), fasc. I, s. 19-27. • Zimmerli W., Grundriß der
alttestamentlichen Theologie, 1972. • Zogar W., Gottesherschaft und Endgericht in der Verkündigung Jesu, 1989.

1.1.1. Bóg Starego Testamentu
Według Starego Testamentu Bóg jest i spekulacja na temat Jego istnienia lub
nieistnienia jest dla Ksiąg Starego Przymierza czymś nieznanym. Autor psalmu 14.
powiedział: „Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga!” (Ps 14,1; por. Ps 53,2)1.
Główna cecha wiary ludu Starego Przymierza to wiara w Boga jedynego, w Boga osobowego i w Boga, który jest Duchem2. 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 poznania 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 Pentateuchu, 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 Jezusa z Nazaretu,
a także judaizm jako religia głęboko zakorzeniona w księgach Starego Przymierza.
Jednakże sięgnięcie do początków pozwoli lepiej zrozumieć nie tylko starotestamentową wiarę w Boga, ale też Jezusowe zwiastowanie o Bogu i Jego Królestwie.
Wiara w Boga Starego Testamentu 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).

1

Słowa psalmisty nie są dowodem na istnienie w czasach Starego Testamentu ateizmu teoretycznego. Psalmista ma raczej na myśli ludzi kwestionujących działanie Boga w świecie (Por. Łach
S., Księga Psalmów, PśST VII, cz. 2, 1990, s. 140; Kraus J-H., Psalmen, 1, 21961, s. 106).

2

Eichrodt W., Theologie des Alten Testaments, 1, s. 131-146; por. Józef Flawiusz, Dawne dzieje
Izraela, (V, 1, 27, § 112), s. 270.
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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
wątpliwości, 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 Nahora niech będą sędziami
między nami”1.
Z tytułów przypisywanych Bogu przez patriarchów można wnioskować o przymiotach Boga, a właściwie o poznaniu Boga w czasach Abrahama, Izaaka, Jakuba
i jego synów. Patriarchowie nazywają Boga 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 budzi 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 dąbrowie
Mamre (1 Mż 18,1), Jakubowi uciekającemu przed Ezawem w Betel (1 Mż 28,1022). Ale nie jest pewne, czy takie określenia, jak wszechmocny, wieczny, widzący,
budzący bojaźń miały za zadanie różnicowanie przymiotów jednego Boga, czy też
być pomocnymi w odróżnianiu od siebie bogów czczonych na różnych miejscach i
w różnych sanktuariach. Być może, <l*ou la@, ioyl=u# la@, ya!r) la@, la@-tyb@ la,
to początkowo lokalne bóstwa, które jednak już w pojmowaniu patriarchów były
postaciami, formami objawieniowymi jednego Boga, Boga, który objawił się Abrahamowi. W 1. Księdze Mojżeszowej znajdujemy jednak tradycję, według której
Bóg jest nazwany Bogiem mojego ojca (1 Mż 31,5, Bogiem twojego ojca (1 Mż 46,
3; 50,17), Bogiem twojego ojca Abrahama (1 Mż 26,24; 28,13; 32,10), Bogiem jego
ojca Izaaka (1 Mż 46,1). W tych nazwach jest ukryta świadomość patriarchów izraelskich, że Bóg, który objawił się Abrahamowi, nie jest Bogiem, którego czcili
przodkowie Abrahama; nazwany jest Bogiem Abrahama bądź Bogiem ojca Izaaka
dopiero w przekazie o Izaaku2.
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 mówi o monolatrii, czyli o kulcie jednego Boga. Bóg domagał się od swojego ludu jasnego, wyłącznego kultu i nie chciał się dzielić z żadnym bożkiem należną Mu czcią. Izrael
1

Przekłady współczesne usuwają za LXX ślady pierwotnego politeizmu. Zob. Schmidt W. H.,
Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 287; Łach S., Księga Rodzaju, PST I, cz. 1. 1962, s.
441.

2

Synowiec J. St., Na początku, s. 86.
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winien mieć 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 Jozjasza każdy Izraelita 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 późniejszym okresie wiarę ludu wybranego cechował surowy monoteizm1.
Bóg jako byt nieprzerwanie trwający, istniejący, musi posiadać imię. Według
Semitów istnieje tylko to, co posiada imię. Imię Boże brzmi: Jahwe (hwhy). W Biblii
znajdują się dwa poglądy na temat początku kultu Boga Jahwe. Według tradycji
elohistycznej Bóg znany był patriarchom jako yD^v^ la@ (2 Mż 3,15). Według niej
Jahwe był Bogiem od Egiptu, identycznym z Bogiem ojców (2 Mż 3,6.13)2. Źródło
jahwistyczne prezentuje jednak inny pogląd. Nie zna ono historii objawienia imienia Jahwe Mojżeszowi. Imię to było znane ludziom od zamierzchłych czasów (por.
1 Mż 4,26). Wprawdzie nie została jeszcze wyjaśniona geneza jahwizmu, jednakże
w obrębie religii Starego Testamentu Bóg Jahwe posiada takie cechy, jak żaden inny
bóg, który w mniemaniu pierwszych proroków mógł konkurować o wpływy w Izraelu z Jahwe, i jak żaden inny bóg, który w zwiastowaniu późniejszych proroków był
wymysłem ludzkiej wyobraźni3.
Jahwe jest Bogiem żywym. Myśl o Bogu żywym jest zawarta w Starym Testamencie w bardzo starej tradycji, zachowanej między innymi w formułach przysięgi
(np. ho*hy=-yj^ – Sdz 8,19). Znana była ona przede wszystkim prorokom (np. Iz
49,18; Jr 4,2; 10,10; 16,14; Ez 5,11 itd.). Jahwe jako żyjący Bóg nigdy, w przeciwieństwie do bogów w pogańskim kulcie płodności, nie umierał (Ha 1,12) i zawsze
czuwał nad swoim ludem (por. Ps 123,3nn).
Jahwe jest Bogiem Izraela, Izrael jest ludem Jahwe. Ten podstawowy dogmat
starotestamentowej religii wyrósł na gruncie historycznych doświadczeń. Związek
ludu z Bogiem nie ma podłoża mitycznego i nie jest doświadczeniem ponadhistorycznym, lecz jest związany zbawczym czynem Jahwe. Dlatego Elohista nazywa
Jahwe Bogiem od Egiptu. Świadomość wyboru Izraela przez Boga kształtowała
1

Więcej na temat monoteizmu w Starym Testamencie zob, np. Rad G. von, Teologia Starego
Testamentu, s. 165-177, 383, 506, 592.

2

Zimmerli W., Grundriß der alttestamentlichen Theologie, 16n; Rad G. von, Teologia Starego
Testamentu, s. 148.

3

Na temat genezy jahwizmu: Niemczyk J. B., Pochodzenie jahwizmu, RT ChAT 1966, s. 154174.
39

1. Bóg i Jego Królestwo

wiarę potomków Jakuba i pozwalała mu przetrwać wszystkie kataklizmy dziejowe
i w każdej sytuacji oczekiwać pomocy ramienia Jahwe. Jahwe jest Bogiem zbawienia, Bogiem działającym w historii1.
Jahwe nie jest tylko Bogiem jednego ludu. W zwiastowaniu proroków 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 dzieje, nie dzieje się bez przemożnej mocy Jahwe. Suwerenny Jahwe jest absolutnym panem
wszystkiego, co jest widzialne i niewidzialne. Jahwe decyduje suwerennie o losie
człowieka. Bóg daje usta i czyni go niemym (Am 3,6; por Iz 45,7), zamyka i otwiera łono (1 Sm 1,5). Nawet śmierć jest wynikiem ingerencji Boga (por. Ps 90,3;
104,29). Anna, matka Samuela, modliła się w Sylo: „Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia, strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza, pan zuboża, ale i wzbogaca, poniża, ale i wywyższa” (1 Sm 2,6.7). Właśnie wiara w suwerennego Boga
była podstawą nadziei Izraela. Wszystko jest zmienne, ulega czasowi, tylko Jahwe
jest niezmienny i suwerennie o wszystkim decyduje, przeto w każdym nieszczęściu
można spodziewać się Jego pomocy. Poeta na gruzach Jeruzalemu wyśpiewał tren:
„Wspomnij, Panie, na to, co się nam stało! Spójrz i przypatrz się naszej zniewadze
(…). Spadła korona z naszej głowy, biada nam, bo zgrzeszyliśmy! Dlatego chore jest
nasze serce, dlatego zaćmione są nasze oczy (…). Ale Ty, Panie, trwasz na wieki,
twój tron z pokolenia w pokolenie” (Tr 5,1.16.17.19).
Święty i wszechmocny Bóg wymagał od swojego ludu życia moralnego (por.
np. Iz 1,17; 11,9; Oz 6.6; Am 5,4; Mi 6,8). Prorocy Starego Testamentu nawoływali
więc do sprawiedliwości społecznej. Zdecydowanie w imieniu Jahwe ganili ucisk
biednego, łamanie prawa, brak miłosierdzia wobec potrzebującego. Zdaniem proroków Bóg nie żąda ofiar, lecz miłości bliźniego, sprawiedliwości i prawego serca.
Wzywali do nawrócenia i odnowienia życia.
W judaizmie w przesadny sposób wyrażano cześć dla Boga. Unikano nie tylko
używania imienia Bożego, ale często o Bogu mówiono nie wprost. Używano imion
zastępczych, jak Niebo, Moc, Imię, Tron, Chwała itp. Przestrzegano zakazu przedstawiania Boga pod jakąkolwiek postacią. Wiernie trwano przy przykazaniu pierwszej tablicy: „Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej…” (2 Mż 20,4).
Judaizm w czasach Jezusa Chrystusa zdecydowanie głosił jedynego Boga, który
jest ponad czasem i przestrzenią. Uczono, że „jest jeden Bóg, Jedyny Władca, Niewyrażalny, który ma tron w niebie” (OrSib 2,11). Filon z Aleksandrii, gorący zwolennik filozofii greckiej, usiłując zjednać mądrych Greków dla wiary w jedynego
1

Westermann C., Theologie des Alten Testaments in Grundzügen, s. 28nn.
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Boga, Boga ojców, Boga Abrahama i Mojżesza, pisał: „I powiedział Pan Bóg: Nie
jest dobrze, żeby człowiek był sam; uczynimy mu zatem odpowiednią dla niego
pomoc. Dlaczego, proroku, nie jest dobrze mężczyźnie być samemu? Ponieważ,
mówi, jest rzeczą piękną, aby jeden był sam. Tym Jedynym jest Bóg i On istnieje
sam w sobie, a nic nie jest podobne do Boga. Ponieważ jest rzeczą piękną, aby
prawdziwy Byt istniał sam, jak zresztą u Niego tylko wszystko jest piękne, zatem
byłoby rzeczą niepiękną, aby człowiek był sam. Fakt jednak, że Bóg jest sam, można również rozumieć w ten sposób, że ani przed powstaniem świata nie było czegoś
przy Bogu, ani że od chwili powstania świata nie istnieje jakaś rzecz obok Niego,
ponieważ Bóg niczego absolutnie nie potrzebuje. Można to jeszcze lepiej zrozumieć
w ten sposób: Bóg jest sam jeden, nie jest bytem złożonym, ale naturę ma pojedynczą, podczas gdy każdy z nas i wszelkie inne zrodzone istoty stanowią wielość. (…)
Bóg nie jest złożony ani utworzony z wielu części, ale jest bytem nie zmieszanym z
czym innym. Gdyby coś mogło być podobne do Boga, byłaby to rzecz lepsza od
Niego lub gorsza, lub Jemu równa. Ale nie ma niczego, co byłoby Mu równe lub
lepsze od Niego, a rzeczy gorszej nie można Mu dodać, gdyż w przeciwnym razie
i On sam byłby gorszą istotą, a wtedy byłby podległy skażeniu, a o takiej ewentualności nie wolno nawet myśleć”1.
Starożytni bogowie ludów sąsiadujących z Izraelem często byli tytułowani miłosiernymi ojcami. Uważano ich za ojców narodu lub króla. W modlitwie nazywano
bóstwo ojcem. Np. król Gudea z Lachisz modlił się do Gatumdu: „Nie mam matki –
ty jesteś moją matką, nie mam ojca – ty jesteś moim ojcem”2. Z porównania izraelskiego jahwizmu z religiami ludów Bliskiego Wschodu w starożytności wynika, że
w Starym Testamencie bardzo rzadko Bóg nazwany jest ojcem. W starszej literaturze określenie to prawie nie występuje. Dopiero po reformie deuteronomicznej
coraz częściej Bóg nazwany jest ojcem (5 Mż 32,6; Ml 2,10; por Ps 103,13n).
U Deuteroizajasza kontekstem dla tej praktyki jest jego soteriologia, która, jak się
zdaje, po raz pierwszy w dziejach ludu izraelskiego została powiązana ideą Boga
stworzyciela. Boga zatem nazwano ojcem w perspektywie historiozbawczej. Predykat ojciec ma zwiastować Boga, który w swej wielkiej miłości (ds#h#) idzie z pomocą ludowi i gotuje mu zbawienie w postaci wyzwolenia z niewoli babilońskiej. Jeśli
więc Stary Testament nazywa Boga ojcem, to nie chce za przykładem ludów
ościennych powiedzieć, że naród izraelski, czy też poszczególny człowiek, może się
szczycić pokrewieństwem z Jahwe. Co prawda, Izrael został nazwany synem Jahwe, jednak synostwo Izraela nie jest naturalne, lecz posiada charakter adopcjański.

1

Nomw'n i&erw'n a*llhgoriva 2,1-3, wg przekładu L. Joachimowicza, w: Filon Aleksandryjski,
Pisma, 1986, s. 112.

2

Beyelin W. (red), Religionsgeschichliches Textbuch zum Alten Testament, 1975, s.137.
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Również królowie dynastii Dawidowej byli nazywani synami Jahwe (Ps 2,6.7; por.
Ps 89,27), wszak nigdy w sensie naturalnym.
Bóg jest przede wszystkim Ojcem Izraela. Najczęściej Bóg jest nazwany Ojcem
w literaturze profetycznej okresu niewoli babilońskiej. Charakterystyczne jest to, że
Bóg jest nazywany Ojcem w partiach literatuty profetycznej, które są modlitwą,
błaganiem ludu lub proroka, czy też nawiązują do modlitwy (Jr 3,4.5.19n; Iz 63,
15n; 64,7.8). W swych żarliwych modlitwach prorocy apelują do uczuć Bożych
i proszą, aby Jahwe wspomniał na dawne zbawcze czyny, o których Izrael nie zapomniał. Przeto tym bardziej Jahwe nie powinien o nich zapomnieć, gdyż jest Ojcem Izraela. A więc kontekstem tych fragmentów jest idea nawrócenia i obietnica
zbawienia. „Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku!
Gdzież jest twoja żarliwość i twoja moc? Nawał twoich uczuć i twojego miłosierdzia? Nie stój na uboczu! Ty wszak jesteś naszym ojcem, gdyż Abraham nas nie zna,
a Izrael nas nie uznaje! Ty, Panie, jesteś naszym ojcem i naszym Odkupicielem. To
jest twoje imię od wieków. Dlaczego dopuściłeś, Panie, że zboczyliśmy z twoich
dróg, a nasze serca znieczuliłeś na bojaźń przed tobą? Zwróć się znowu ku nam
przez wzgląd na twoje sługi, na plemiona, które są twoją własnością! Dlaczego
bezbożni wkroczyli do twojej świętości, nasi nieprzyjaciele podeptali twoją świątynię? Staliśmy się podobni do tych, nad którymi Ty nigdy nie panowałeś i którzy nie
są nazywani twoim imieniem” (Iz 63,15-19). Jahwe był zawsze zaangażowany po
stronie Izraela. Czyżby Jahwe zapomniał o swojej wierności? Czyżby zapomniał
o swoich obietnicach i miłosierdziu, które okazywał ojcom?
W religii Starego Testamentu dość późno ukształtował się pogląd, że Bóg jest
ojcem pojedynczego człowieka (z wyjątkiem króla w czasach dynastii Dawidowej –
por Ps 2,7; 89,27). Stało się tak prawdopodobnie pod wpływem hellenistycznych
spekulacji na temat związku bóstwa z człowiekiem. Potwierdzeniem tego może być
grecka wersja Księgi Jezusa Syracha. Syracyda pisał: „Panie, Ojcze i władco życia
mego, nie zdawaj mnie na ich zachciankę (…). Panie, Ojcze i Boże mego życia, nie
dawaj mi wyniosłego oka” (23,1.4)1. Jednakże dzięki odkryciu tekstu hebrajskiego
niedawno stwierdzono, że powyższa inwokacja brzmi: „Boże mego ojca”2. W judaizmie palestyńskim w Bogu widziano ojca całego ludu, jak też pojedynczego Żyda,
jednakże zwracano się do Niego: „nasz Ojcze” (Wnyb!a*) i to głównie w liturgii synagogalnej3. Dotychczas nie posiadamy dowodów literackich na to, aby przed Jezusem, nazywał ktoś Boga: „Ojcze mój”4.
1

Przekł. wg Biblii Tysiąclecia.

2

Jeremias J., Abba, w: Biblia dzisiaj, s. 321.

3

Warzecha J., Ojcostwo Boga w Piśmie św., Com II (1980), nr 1. s. 43.

4

Jeremias J., Abba, s. 321.
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1.1.2. Abba – Bóg Jezusa
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 pośrednio wnioskować o pojmowaniu
Boga przez Nauczyciela z Galilei. Jezus podzielał starotestamentową wiarę w Boga
i prawdopodobnie nie zamierzał dokonać jakiejś radykalnej zmiany w rozumieniu
Boga u swoich słuchaczy. Nie oznacza to, że nie dostrzegał wypaczeń i spłycenia
wiary w Boga wśród tych, którzy się z Nim spotykali i otwierali serca Jego słowu.
Także nie oznacza to, że Jezus nie wniósł nic nowego w dotychczasowe rozumienie
istoty Boga.
Przejmując starotestamentową naukę o Bogu, Jezus z Nazaretu dokonał zmiany
pewnych akcentów w pojmowaniu Najwyższego w judaizmie. 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 potem Jego uczniów. Jak wyżej zostało powiedziane, nikt dotąd
Boga nie nazywał swoim Ojcem. Dopiero Jezus miał odwagę i, jak wiadomo, także
prawo nazwać swoim Ojcem Boga, który jest Panem wszechrzeczy. Ponadto, nazywając Boga swoim Ojcem, użył słowa, którym nikt dotychczas nie nazwał Jahwe,
Pana i Stworzyciela nieba i ziemi: Abba. 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)1.
Co to oznacza, że Jezusowi nie wystarcza słowo Ojciec (ba*), ale sięga po słowo
używane w codziennej mowie dzieci żydowskich? Jezus jak nikt dotąd dostrzegał
dobroć Boga, dobroć przejawiająca się Bożym otwarciu się na człowieka, przejęciu
się jego losem, wzięciu w swoje ręce inicjatywy, mającej na celu zbawienie człowieka, tak iż nie wystarczyło już Jezusowi słowo Ojciec, lecz sięgnął do familijnego słownika i zwracał się do Boga, używając słowa Abba. Radykalna dobroć Boga
i radykalne jej poznanie wymagała radykalnych słów2.

1

Zwyczaj nazywania Boga aram. słowem aB*a^ przyjął się również w zborach poganochrześcijańskich, gdzie aB*a^, o& pathvr funkcjonowało jako liturgiczna inwokacja modlitewna. Por. Rz 8,
15; Ga 4,6.

2

Merklein H., Die Gottesherrschaft als Handlungprinzip. Untersuchung zur Ethik Jesu, s. 210.
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Aramejskie słowo aB*a^ pochodzi ze słownictwa rodzinnego, dziecięcego1 i w ustach
Jezusa oraz Jego uczniów wyraża dziecięcą ufność, jaką człowiek powinien pielęgnować w swoim sercu. W Nowym Testamencie bardzo często słowo pathvr z rodzajnikiem o& lub bez rodzajnika występuje jako vocativus, co jest gramatycznie
niepoprawne. Występowanie takiego zjawiska można wytłumaczyć jedynie faktem,
że w takich miejscach biblijnych, jak: Mt 11,26; Łk 10,21; J 17,5.11.21.24n, należy
widzieć ipsissima verba Jesu, a wśród nich słowo abba, w potocznym bowiem
języku aramejskim służyło jako inwokacja, ale także wyrażało status emphaticus
(ten ojciec)2.
Nie ulega wątpliwości, że słowo aB*a^, którym Jezus z Nazaretu nazywa Boga,
ukazuje najgłębszy sens związku Jezusa z Ojcem. Wielokrotnie na kartach czwartej
Ewangelii Bóg nazwany jest Ojcem3. Jednakże Ewangelia św. Jana jest owocem
głębokiej refleksji chrystologicznej i wszystkie te wypowiedzi mają znaczenie dla
wiary. Nie mogą natomiast być podstawą analizy, której celem jest przedstawienie
teologii zwiastowania Jezusa. Należy wziąć pod uwagę te logia Jezusa z Ewangelii
synoptycznych, które spełniają kryteria autentycznych wypowiedzi Nauczyciela
z Galilei. Należą do nich przede wszystkim słowa przekazane przez ewangelistę
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), chociaż i one zdradzają ingerencję prazboru lub ewangelisty.
Słowa z Mt 11,27 mają swój odpowiednik w Ewangelii św. Łukasza 10,224.
Mateuszowa wersja słów Jezusa składa się z czterech wierszy:
„Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego
i nikt nie zna Syna tylko Ojciec,
nikt nie zna Ojca, tylko Syn
i ten, komu Syn zechce objawić”.
Tylko w pierwszej strofie słowo pathvr występuje z zaimkiem dzierżawnym,
w pozostałych wierszach bez, a więc nie musi być imieniem Boga. Dotyczy to również słowa „syn” w strofie 2. i 3.
1

Hahn F., Christologiesche Hoheitstitel, s. 320. Jeremias J., (Neutestamentliche Theologie) s. 69
zwraca uwagę, że słowo aB*a^ wyparło w II w. p.n.e. starożytną formę yb!a*. Słowo a*bba' może
więc również oznaczać „mój ojciec” lub „ten ojciec”, a więc nie tylko należało do słownictwa
dziecięcego.

2

Jeremias J., Abba, w: Biblia dzisiaj, 322; tenże, Neutestamentliche Theologie, I, 70.

3

W Ewangelii św. Jana słowo pathvr występuje 137 razy (Zob. Mogenthaler R., Statistik des
neutestamentlichen Wortschatzes, s. 130.

4

Zob. Huck A., Synopse der drei ersten Evangelien, 53. Wzajemny stosunek Mt 11,27 i Łk 10,22
omawia Grundmann W., Das Evangelium nach Matthäus, ThHKNT 1, 1968, s. 316.
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Język aramejski nie posiada zaimków wyrażających wzajemność, przeto jedynie
w formie opisowej jest w stanie wyrazić jakąś czynność dwóch osób skierowaną
wzajemnie ku sobie. Poza grecką wersją słów: „i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, nikt
nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić” należy widzieć semicki
sposób wyrażania myśli: Syn i Ojciec znają się wzajemnie. Jest więc tu mowa
o wzajemnej relacji Ojca do Syna. Nie ma ona jednak charakteru ontycznego, lecz
funkcjonalny, gnoseologiczny. Wykluczyć należy poznanie intelektualne, bowiem
w kręgu judaizmu funkcjonowało poznanie egzystencjalne1.
Relacja ojciec–syn w obrazowym języku religijnym w kręgu judaizmu 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 tajemnic. 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”2. Jezus nawiązał
więc do znanej metafory i poprzez słowa: „Wszystko zostało mi przekazane 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 objawienie i wobec tego jedynie On może innych prowadzić do poznania Boga3.
Interpretacja taka znajduje potwierdzenie w użytym w Mt 11,27 i Łk 10,22 słowie
a*pokaluvptw, pochodzącym ze słownictwa pojęć opisujących Boże objawienie4.
Jezus, mówiąc o Bogu jako o swoim Ojcu, wskazywał na siebie jako na objawiającego Boga. Obecne brzmienie logionu z Mt 11,27 jest wynikiem późniejszej refleksji chrystologicznej. Do pierwotnego sensu funkcjonalnego relacji ojciec–syn, została dołączona relacja osobowa, na co wskazuje użycie rodzajników przed słowami: syn i ojciec.
Jezus – jak wskazuje na to analiza Ewangelii synoptycznych – nazywał Boga
swoim Ojcem głównie w modlitwach. Jedynie na krzyżu, w drugim modlitewnym
westchnieniu użył słowa Bóg: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (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

1

Na temat aramejskiego ekwiwalentu słowa poznać zob. Dalman G., Die Worte Jesu, I, 1930,
s. 232.

2

3 Hen. 25,1 n.

3

Abba, [w]: Biblia dzisiaj, s. 328.

4

Mundle W., Offenbarung, ThBNT II, s. 985-989.
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wyrażają zaufanie, nadzieję i wiarę, która polega tylko na Bogu1. Tym samym wyraża Jezus w godzinie swojej śmierci przywiązanie do ojczystej tradycji i przypomina, jak uczynił to już wcześniej, że nie może ani kreska, ani jota przeminąć
z zakonu (Mt 5,18).

1.1.2.1. Stworzyciel, Pan nieba i ziemi
Z mów, pojedynczych logiów i dialogów Nauczyciela z Galilei z faryzeuszami
i uczonymi w Piśmie można naszkicować w ogólnych zarysach obraz Boga Jezusa.
W apokaliptycznej mowie Jezusa Bóg jest nazwany stworzycielem, a stworzenie
początkiem wszystkiego. „Albowiem dni owe będą taką udręką, jakiej nie było aż
dotąd od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, i jakiej już nie będzie” (Mk 13,
19). Na pytanie faryzeuszów: „Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną?” Jezus
podpowiedział, że „od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą”
(por. Mk 10,1-12 = Mt 19,1-12 = Łk 16,18). Bóg jest więc także stworzycielem
pierwszych ludzi i dawcą podstawowych praw, określających ich życie i postępowanie2.
Bogu jako Stwórcy przysługuje tytuł: Pan. W modlitewnym westchnieniu Jezus
nazywa Boga Panem nieba i ziemi, Bogiem, który objawia się tym, którym chce się
objawić (Mt 11,25). Stworzenie jest miejscem objawienia dobroci i opatrzności
Bożej. Mówi o tym 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 wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie 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 powszechnym poglądem obowiązującym w czasach Jezusa jest przyczyną ludzkich
cierpień, nieszczęść (Łk 13,1-5) i chorób (por. Mk 1,1-12)3. Ludzkie serce jest sie1

Zob. Sauter G., Podstawowe pytania wiary, 1997, s. 107. Sauter przypomina wykłady słów
Jezusa: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” Lutra i Kalwina oraz nowsze Rahnera K.,
Brauna H.

2

Ewangelista Mateusz, uzupełniając relację Marka, wręcz nazywa Boga Stwórcą.

3

Lohmeyer E., Das Evangelium des Marcus, KEK, 2, 151959, s. 52; Billerbeck P., Strack H. L., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmut und Midrasch, I, 1922, s. 495.
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dliskiem złych i grzesznych myśli (Mt 15,19n). Zgodnie ze zwiastowaniem proroków Starego Testamentu jest także zatwardziałe i szukające łatwych rozwiązań
w życiu (Mk 10,5)1.
Pomiędzy Bogiem a stworzeniem, szczególnie grzesznym człowiekiem, istnieje
ogromny dystans, którego człowiek nie jest w stanie przekroczyć. Judaizm akcentował ten dystans. Jezus akceptował ów pogląd i niejednokrotnie dawał temu wyraz.
W czasach Jezusa nie tylko nie wymawiano imienia Bożego, ale unikano także
używania słowa Bóg. Mówiąc o Bogu, uczeni w Piśmie – jak już to zostało powiedziane – stosowali słowa zastępcze: Niebo, Miejsce, Chwała, Majestat, Imię. Podobnie czynił Jezus (Mt 18,18, Łk 12,8; 15,7.10)2. Mówiąc o Bogu, używał także
liczby mnogiej nieokreślonej (Łk 12,20. 48), czy tzw. strony biernej (passivum
divinum) (Mt 5,5.6.7.9)3.

1.1.2.2. 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 logiami, w których występuje zwrot „wasz Ojciec”. Stanowią one dość
określoną teologicznie grupę wypowiedzi.
Mowa w nich jest 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 wszystkich 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 sprawiedliwych i niesprawiedliwych, powinni okazywać serce nie tylko tym, którzy okazują im miłość,
1

Zgodnie z antropologią Starego Testamentu serce jest organem życia, uczuć, pragnień i myśli.
Por. Wolf H. W., Anthropologie des Alten Testaments, 51990, s. 68-95; Filipiak M., Biblia
o człowieku, 1979, s. 49-55.

2

Kudasiewicz J., Teologia ewangelii synoptycznych, (Teologia Nowego Testamentu, 1), s. 33

3

Jeremias J., Neutestamentliche Theologie, I, s. 20.
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ale także nieprzyjaciołom i nienawidzących ich (Łk 6,27-36 = Mt 5,38-48)1. Boża
opatrzność czuwa więc nad ludźmi.
Miłosierdzie i dobroć Boża objawiła się przede wszystkim w tym, że Jezus pozwolił swoim uczniom wołać do Boga i nazywać Go w modlitwie Ojcem: „Ojcze
nasz, któryś jest w niebie” (Mt 6,9)2. 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 Wszechmocnego, 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 świętym, suwerennym i Panem Królestwa, w którym każdego obowiązuje okazywanie czci Bogu
i życie w bojaźni i wierze.
Należy zauważyć, że we wszystkich powyższych logiach 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 do
społeczności ze swoim Ojcem niebieskim (por. Łk 15,11-32). Z nawrócenia każdego grzesznika – jak powiada Jezus – jest wielka radość w niebie (Łk 15,7), co
zgodnie ze sposobem mówienia o Bogu w czasach Jezusa, może także znaczyć, 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 przyszła do Niego rodzina, aby Go zabrać (Mk 3,31-35 = Mt 12,46-50 = Łk 8,19-21), spojrzawszy

1

Logia Jezusa dotyczące miłości wszystkich ludzi zostały redakcyjnie przepracowane przez
Mateusza i Łukasza. Chociaż zostały dostosowane do potrzeb Kościołów, do których ich Ewangelie są skierowane, to jednak zawierają wspólne jądro, harmonizujące z całokształtem nauczania Jezusa.

2

Wersja Łukaszowa Modlitwy Pańskiej zawiera w inwokacji tylko słowo Ojcze (Łk 11,9). Lekcję
tę posiadają najlepsze świadectwa tekstu greckiego Nowego Testamentu: p75, a, B.
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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)1.
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).
Logion ten należy interpretować w świetle wyżej cytowanych słów z Ewangelii
Marka 3,31-35.
Miłosierny i litościwy Ojciec Jezusa i Jego uczniów 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). Wyrazem Jego miłosierdzia jest również zaproszenie do
Królestwa Bożego. W przypowieści o uczcie weselnej 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, i to oni nazwani będą błogosławionymi Ojca niebieskiego (Mt 25,34-41).
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1.2.1. Królestwo Jahwe w Starym Testamencie
Pojęcie Królestwa Bożego, tak często występujące na kartach kanonicznych
Ewangelii, nie pojawia się po raz pierwszy w zwiastowaniu Jezusa. Ewangelista
Mateusz pisze, że poprzednik Jezusa, Jan Chrzciciel, wzywając do pokuty, zwiastował także zbliżanie się Królestwa Niebios (Mt 3,2)1.

1

Na temat zwiastowania Królestwa Bożego przez Jana Chrzciciela – zob. Schlatter A., Johannes
der Täufer, 1956, s.91-141; Lohse E., Grundriß der neutestamentlichen Theologie, s. 22-25.
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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 Jahwe, który wybrał potomków Jakuba na swój lud i zawarł z nim łaskawe przymierze w czasie wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej, jest Bogiem
tego ludu i Jemu on wszystko zawdzięcza, a więc opatrznościowe prowadzenie
i opiekę. Pojęcie Królestwa Jahwe opisuje więź łączącą Boga z Izraelem.
Najstarszym obrazem opisującym tę więź jest niewątpliwie obraz Boga jako
pasterza, który przewodzi swojemu ludowi. Zanim Izrael osiadł w Ziemi Obiecanej,
był ludem koczowniczym i pasterskim. Symbol pasterza najmocniej więc przemawiał do potomków Jakuba.
Do starej pasterskiej tradycji nawiązał autor psalmu 23, nazywając Boga swoim
pasterzem, który prowadzi na zielone pasze i wiedzie do spokojnych wód. Podobnie
uczynił prorok Ezechiel, przekazując ludowi przyszłą wolę Pana: „Ustanowię nad
nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł; będzie je pasł i będzie ich pasterzem” (Ez 34,23).
Pojęcie Królestwa Jahwe zrodziło się podczas osiedlania potomków Jakuba
w Ziemi Obiecanej. Stabilizacja życia, rozwój gospodarki rolnej, prowadził nieuchronnie do wchłonięcia przez Izrael znanych od dawna w Kanaanie instytucji
społeczno-politycznych, a więc między innymi instytucji króla. W dobie sędziów
narodziła się i nieustannie powracała myśl o przekształceniu związku plemion izraelskich w królestwo (por. Sdz 8,22-26). Jednakże w tym okresie silne były jeszcze
dawne tradycje, nawiązujące do czasów wędrówki Izraelitów z Egiptu do Ziemi
Obiecanej. Odpowiedzią na wszelkie tendencje monarchistyczne było przekształcone z pierwotnego wyznania: Jahwe jest pasterzem Jakuba, stwierdzenie: Jahwe jest
jedynym królem Izraela.
Izraelici, stopniowo opanowujący Kanaan1, zapoznawali się też z religiami osiadłych tam od dawna ludów. Czciły one bogów, którzy w panteonie kananejskim
zajmowali różne miejsca2. Wojujący jahwizm nie dopuszczał myśli, że miejscowi
bogowie mogą być potężniejsi od Jahwe. Jahwe idzie jako nieustraszony wojownik
na czele zastępów izraelskich. On sam walczy za swój lud i zwycięża. On więc jest
królem nad bogami. Ta dawna myśl zachowała się w poezji hebrajskiej. Psalmista
śpiewał za przykładem ojców: „Wielkim Bogiem jest Pan i Królem wielkim nad
wszystkich bogów” (Ps 95,3; por. 29,1n; 47,3). Królewski tytuł Jahwe (El^m* hwhy)
utrwalił się głównie po wybudowaniu świątyni w Jerozolimie. Przede wszystkim

1

Warzecha J., Dawny Izrael. Od Abrahama do Salomona, 1995, s. 78nn.

2

Na temat religii Kananejczyków – zob. Naumczyk A., Ważniejsze bóstwa panteonu kanaańskiego w świetle tekstów z Ugarit, RT ChAT 1960, s. 133-177.
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kult miał wpływ na wiarę w Izraelu, że Jahwe jest królem (por. Ps 47; 93; 96; 97;
98; 99),
Lud izraelski był Królestwem Jahwe. Ustanowienie w Izraelu króla uważano za
wzgardzenie Bogiem, który jako suweren rządził swoim ludem (por. 1 Sm 7,6.7).
Zdecydowanymi przeciwnikami tendencji monarchistycznych byli prorocy, przede
wszystkim Samuel. Jednakże za czasów Samuela doszło do namaszczenia pierwszego króla w Izraelu. Pierwszym królem izraelskim został charyzmatyk, Benjamita
Saul. Po nim władzę królewską sprawował syn Isajego z Betlejem, Dawid, którego
droga na tron była zawiła i zagadkowa. Dawid niebezpiecznie balansował pomiędzy
wiernością ludowi, którego był synem, a zdradą izraelskiej racji stanu. Najmłodszy
syn betlejemity Isajego był ojcem dynastii, która w historii i wierze Izraela odegrała
bardzo ważną i stabilizującą rolę.
Wstąpienie na tron Dawida i jego panowanie nie zawiera w sobie nic ze sfery
sacrum. Historia Dawida została opowiedziana przez autora Ksiąg Samuelowych jako
historia świecka. Tylko sporadycznie jest w niej mowa o Bogu. Przedstawił on zawiłe
koleje losu Dawida i nie ukrywał jego wad i grzechów. Opowiedział z niezwykłym
dramatyzmem o zagrożeniach dla Dawida i jego tronu. Oprócz proroctwa Natana,
dotyczącego sukcesji po Dawidzie, historyk wspomina o Bogu w związku z grzechem
cudzołóstwa Dawida i zabójstwem Urjasza. Lakonicznie stwierdza: „Ten postępek,
który popełnił Dawid, nie podobał się Panu” (2 Sm 11,27). Również krótkie stwierdzenie spotykamy w historii narodzenia Salomona: „A Pan go miłował” (2 Sm 12,
24). W zakończeniu zaś opisu narady wojennej w obozie Absaloma, czytamy: „I było
to zarządzeniem Pana, że dobra rada Achitofela została wniwecz obrócona, aby Pan
sprowadził zgubę na Absaloma” (2 Sm 17,14). Te trzy bardzo krótkie komentarze
teologiczne do wydarzeń z czasów Dawida są jednak bardzo znamienne i godne refleksji. Świadczą o rozumieniu dziejów przez autora Ksiąg Samuelowych. Chociaż
wszystko jest według niego jak najbardziej zwyczajne, świeckie i pozbawione cudowności, to jednak losami Dawida kieruje Bóg. Rządy Dawida są panowaniem Jahwe, który suwerennie, wbrew zdrowemu rozsądkowi, jak było to w wypadku udaremnienia rady Achitofela, prowadzi swego sługę i realizuje swoje obietnice.
Wraz z powstaniem instytucji króla zaistniała potrzeba wyjaśnienia związku
pomiędzy Królestwem Jahwe, którym dotychczas był lud wybrany, a królestwem
Dawida. Przyjęło się przekonanie, że królestwo Dawida oraz królestwo każdego
jego kolejnego następcy było Królestwem Jahwe. Król sprawował władzę w Izraelu
w imieniu Jahwe. Jako pomazaniec Boży, w sensie przenośnym był uważany za
syna Bożego. Intronizacja króla na Syjonie była aktem jego adopcji, dzięki której
król został uznany synem Jahwe1.
1

Kraus H-J., Psalmen, 1, s. 14-19.
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W Starym Testamencie znajdują się dokumenty, które umożliwiają nam poznanie związku pomiędzy królem a Bogiem, jego panowaniem a Królestwem Jahwe.
Tzw. psalmy królewskie (głównie Ps 2; 110), a także Księgi Kronik pozwalają nam
rozumieć mechanizm sakralizacji panowania króla na Syjonie. Ceremonia wstąpienia króla na tron składała się z dwóch aktów: z koronacji w świątyni i oficjalnego
wstąpienia króla na tron w pałacu królewskim. Koronację, a przede wszystkim
namaszczenie na króla, rozumiano jako przekazanie władzy. Dzięki temu aktowi
pomazaniec został obdarowany godnością syna Jahwe. W Izraelu godności tej nie
pojmowano jako wyniku aktu natury fizyczno-biologicznej. Usynowienie rozumiano jako akt prawny. Dzięki niemu król otrzymywał prawo zwracania się do Boga
z każdą, bez wyjątku, prośbą. Zasięgał rady we wszystkim u samego Jahwe i zasiadał po Jego prawicy. Skoro był synem Boga, przeto sprawował władzę w imieniu
Boga. Przysługiwały mu, jako dziedzicowi, wszystkie z tego tytułu prawa i obowiązki. Król zasiadał na tronie jako namiestnik obok samego Jahwe. Siedzący na
tronie król był namiestnikiem Jahwe. W psalmach królewskich zawsze Bóg znajduje się na pierwszym miejscu i nie tyle mówi się o potędze króla, ile raczej o Bożych
obietnicach i ufności, jaką król powinien pokładać w Jahwe1.
Królestwo Jahwe można było identyfikować z królestwem Dawidowym aż do
czasu upadku państwa judzkiego. Pewne napięcie w tak pojmowanym Królestwie
Jahwe już się zauważało po podziale królestwa Dawida na dwa państwa. W jednym
z nich, w Państwie Północnym, nie zasiedli na tronie potomkowie Isajego. Dlatego
na południu nigdy nie uznano Państwa Północnego prawowitym spadkobiercą
wszystkich obietnic Bożych. Tylko państwo, w którym władali potomkowie Dawida, uważano za Królestwo Jahwe. Prorocy jednak zapowiadali zmianę. W przyszłości miało dojść do ponownego połączenia Izraela z Judą.
Liczne apostazje, także królów Państwa Południowego, doprowadziły w końcu
do postawienia pytania: Jak widzialne królestwo, na którego czele stoi król apostata
może być Królestwem Jahwe, Królestwem sprawiedliwości i pokoju?
Ale odpowiedź nie jest łatwa i jednoznaczna. Po upadku Judy – może się wydawać – nigdy nie powróci myśl, że królestwo Dawidowe jest Królestwem Jahwe.
A jednak wiele do myślenia dają w tym względzie Księgi Kronik. Chociaż Księgi
Kronik zostały napisane około 300 roku przed n. Ch., a więc po niewoli babilońskiej2 i tym samym po upadku królestwa Dawidowego, to jednak ich autor mocno
i zdecydowanie podkreśla, że właśnie królestwo Dawidowe, Królestwo Południowe, było Królestwem Pana. Jaka myśl została więc tu zawarta? Jeśli upadło Króle-

1

Fohrer G., Einleitung in das Alte Testament, 121979, s. 291.

2

Schmidt W. H., Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 137nn.
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stwo Południowe, to czy upadło również Królestwo Jahwe? Taka myśl była nie do
przyjęcia.
Jakie więc przesłanie jest zawarte w Księgach Kronik?
Przesłanie to można ująć następująco:
Po upadku królestwa Dawidowego widziano w nim wzór wszelkiego królestwa, w którym Jahwe suwerennie sprawuje swoją władzę (Księgi Kronik
głoszą pochwałę Dawida, brak w nich relacji o grzechach króla!).
Po niewoli babilońskiej rozgorzała polemika pomiędzy ludnością dawnego
Królestwa Północnego a repatriantami pochodzącymi z terenów Królestwa
Południowego o to, kto ma nadal prawo uważać się za lud Pana. Prawa tego
odmawiano ludności dawnego Królestwa Północnego. W Judzie sprawowano
właściwy kult i panowała prawowita dynastia. Tu zawsze władał Jahwe,
przeto ci, którzy powrócili z niewoli babilońskiej, mają prawo być ludem
Pana.
Autor Ksiąg Kronik także w ten sposób wyraził nadzieję na odbudowę królestwa Dawidowego.
Dzięki działalności proroków została przeobrażona myśl o Królestwie Jahwe.
Panowanie Jahwe jest sprawiedliwe. Nie może być ono identyfikowane z niesprawiedliwymi strukturami. Królestwo Boże nie może więc być czymś widzialnym. Po
upadku państwa judzkiego, w czasie niewoli babilońskiej, w teologicznej myśli
Starego Testamentu doszło do całkowitego przewartościowania pojęcia Królestwa
Bożego. W zwiastowaniu proroków Królestwo Boże jest wielkością eschatologiczną, przyszłą. Rządy Boże nastaną wraz z przyjściem idealnego króla z rodu
Dawida, króla sprawiedliwego i zwycięskiego (por. Jr 23,5n; Za 9,9). Wraz z przyjściem tego króla zapanuje era szczęśliwości i pokoju (Iz 11,1-10).
Pomimo tego przeobrażenia pojęcia Królestwa Bożego nie zapomniano o panowaniu Boga w teraźniejszości. W Starym Testamencie spotykamy się więc z tekstami, które mówią o panowaniu Boga w teraźniejszości, w obecnym eonie oraz
o przyszłym panowaniu Boga, panowaniu Boga w eonie, który dopiero nastąpi. To
rozróżnienie występuje w księgach, które powstały w okresie upadku dynastii Dawidowej i po niewoli babilońskiej. Wiara w panowanie Boga w obecnym eonie
wiąże się z przekonaniem, że Bóg jest wierny, przeto niezależnie od sytuacji historycznej, wierności lub niewierności Izraela, Bóg ma pieczę nad ludem i kieruje jego
losami1. Jak wyprowadził On lud swój z Egiptu, darował mu wolność, tak wybawi

1

To przekonanie występuje głównie w psalmach mówiących o Jahwe jako Królu (por. Ps 47,6-9;
93,1; 96,10; 97,1; 98,1; 147,13.
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Izraela z ręki wrogów w każdej sytuacji. Święty Bóg jest panem historii i wszystko
nieustannie czyni nowe (Iz 6,5; Jr 8,19; 10,7; 46,18;48,15; 51,57; Dn 4,31). Przekonanie to opierało się na bardzo starej tradycji, sięgającej czasu powstania najstarszego źródła Ksiąg Mojżeszowych, a więc tzw. Jahwisty. W dziele jahwistycznym
Bóg jest suwerenem. On jest blisko swojego ludu. Jemu przewodzi. Cała historia,
a więc także dzieje Egiptu za czasów tzw. faraona wyjścia, kształtowana była przez
Boga, którego sprawiedliwość – według Jahwisty – musiał uznać nawet faraon (por.
2 Mż 9,27; 10,17; 12,32).
Panowanie Boga w obecnym eonie (hZ#h^ <l*ou) jest jednak w pewnym sensie
ograniczone, gdyż nie wszyscy, a co najważniejsze nie wszystkie narody podporządkowały się Jahwe. Izraelici jednak głęboko wierzyli, że nadejdzie czas, kiedy
Bóg zapanuje nad wszelkimi ludami. 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). To przyszłe Królestwo Jahwe było przedmiotem nadziei. W Izraelu
z tęsknotą oczekiwano na dzień, w którym Pan okaże swoją moc i zapanuje suwerennie nad całym stworzeniem. Zachariasz prorokował, że „Pan będzie królem całej
ziemi” (Za 14,9). Władanie Boga będzie wieczne. Zniszczone będą wszystkie królestwa. Pan nie będzie z nikim dzielił władzy. W jednej z najmłodszych ksiąg Starego
Testamentu czytamy: „Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie
zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe
królestwa, lecz samo ostoi się na wieki” (Dn 2,44).
Królewskie panowanie Boga Jahwe, rozpostarte na cały świat, obejmuje też
królestwo zmarłych (Ps 22,28-30). Bóg zniszczy śmierć na wieki (Iz 25,6-8), kiedy
będzie rządził nieograniczenie i przyjmie narody do wspólnoty.
Pomimo zmiany w czasach po niewoli babilońskiej perspektywy z historycznej
na eschatologiczną nie oczekiwano królewskiego panowania Boga jedynie w przyszłości, lecz wierzono w nie jako w realne i współczesne władanie Jahwe nad całym
światem (Ps 103,19). Oczekujący panowania Boga i Pana, wyznają: „jego władza
jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie” (Dn 4,31; por.
2,46n; 3,33; 6,26n; Ps 145,13). Dlatego psalmista Pański mógł już teraz wezwać
ziemię, by cieszyła się z panowania Bożego: „Pan jest królem. Niech się raduje
ziemia!” (Ps 97,1; por. 98,6).
Chociaż w okresie bujnego rozwoju tzw. literatury apokaliptycznej pojęcie Królestwa Bożego nie było tematem centralnym, to jednak wysuwało się na plan pierwszy1. Bóg nazywany jest w niej Królem wszechświata, Królem wieków (Hen 9,4;

1

W judaizmie w czasach Jezusa w użyciu były następujące terminy: yyd] at*Wkl=m^, <y]mv
^ * tWkl=m^,
hk*Wlm=, tWkl=m^, la@ tWkl=m^.
55

1. Bóg i Jego Królestwo

12,3; 25,7; 27,3) bądź Wielkim królem, Królem królów i Bogiem nad całym światem (Hen 84,2-6). Literatura apokaliptyczna podtrzymywała nadzieję na rychłe
przyjście Królestwa Bożego. W czasach Jezusa z przyczyn politycznych w kręgu
rabinów mówiono raczej o przyszłym eonie (aB*h^ <l*ou). W modlitwie zwanej
Qaddiš każdy pobożny Żyd prosił o nadejście rządów Bożych. Z tęsknotą oczekiwano na dzień, w którym wypełni się dana prorokom obietnica, że u kresu dni Bóg
zapanuje nad swoimi wrogami i ustanowi w Izraelu niezniszczalne Królestwo. W literaturze apokaliptycznej, szczególnie w 3. Księdze Sybilli, przyjście Królestwa
Bożego często łączy się z zapowiedzią sądu1. Dane ono zostanie sprawiedliwym
(TestHiob 33,3). W czasach Jezusa oczekiwano na króla z rodu Dawida (PsSal 17,
21.36), który w spektakularny sposób rozgromi wszystkich wrogów ludu wybranego i zapanuje nad wszystkimi narodami. Księga Sybilli zapowiadała przyjście Księcia świętego, Księcia (3 Syb 49), którego panowanie będzie wieczne2.

1.2.2. Proklamacja Królestwa Bożego przez Jezusa
Zwiastowanie Jezusa skierowane było głównie do ludzi, którzy zbłądzili i potrzebowali pasterza (Mt 9,36). W Ewangeliach nie znajdziemy systematycznego
wykładu dyskutowanych w szkołach rabinackich ważnych tematów dotyczących
Boga i Jego Zakonu. Nie oznacza to, że wypowiedzi Jezusa są pozbawione jakiejkolwiek myśli teologicznej. Nauczanie Jezusa jest świadectwem o żywym Bogu,
który jest Ojcem wszystkich ludzi. Jednakże w ewangelicznym zwiastowaniu Nauczyciela z Nazaretu znajdujemy głównie duszpasterskie polecenia i odwołania do
woli człowieka. Chociaż Jezusowa Ewangelia zrewolucjonizowała wszelkie myślenie o Bogu i po wszystkie czasy stała się probierzem teologicznej refleksji, to jednak zwiastowanie Jezusa ma charakter praktyczny.
Na pierwszy plan w zwiastowaniu Jezusa wysuwa się Jego obwieszczenie bliskości Królestwa Bożego3, panowania Boga, którego nie sposób zrozumieć w oderwaniu od Jezusowego pojmowania Boga. Pojęcie Królestwa Bożego (basileiva
tou' Qeou') zaczerpnął Jezus z kultu, w którym brał żywy udział. Pewne jednak
wyrażenia w Ewangeliach, w których występuje termin basileiva tou' Qeou', jak np.;
h!ggiken hv basileiva tou' Qeou' (Mk 1,15; Mt 10,7), e!rcetai hv basileiva tou' Qeou'

1

Podobnie jest w zwiastowaniu Jana Chrzciciela, por. Mt 3,10; Łk 3,9.

2

Szerzej na temat Królestwa Bożego w literaturze apokaliptycznej – zob. Rubinkiewicz R., Królestwo Boże w literaturze apokryficznej Starego Testamentu, RT XXXVIII- XXXIX, z 1 (19911992), s. 59-74.

3

Bultmann R., Jesus, s. 23nn; Tenże, Theologie des Neuen Testaments, s. 2nn.
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(Mk 9,1; Mt 6,10; Łk 17,20), e!fqasen e*f v hv basileiva tou' Qeou' (Mt 12,28; Łk 11,
20), nigdzie nie występują poza Ewangeliami1.
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 przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,14.15)2. Pozostawiając na uboczu kwestię
chronologiczną, dotyczącą czasu publicznego wystąpienia Jezusa, należy stwierdzić, że według św. Marka działalność publiczna Jezusa rozpoczęła się od proklamacji Królestwa Bożego (h& basileiva tou' Qeou'). Była ona w istocie swojej zwiastowaniem Ewangelii, radosnej nowiny o nastaniu rządów Bożych, których lud
izraelski oczekiwał od wielu wieków.
Świadectwo ewangelisty Marka nie jest odosobnione. Pozostali ewangeliści
synoptyczni zgodnie świadczą, że treścią zwiastowania Jezusa było Królestwo Boże. W czwartej Ewangelii temat Królestwa Bożego przechodzi na plan dalszy ze
względu na inną perspektywę teologiczną występującą w chrystologicznej refleksji
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 się z wody i z Ducha, nie wejdą do Królestwa
Bożego (J 3,5). Podobnie jak ewangelista Marek, autor pierwszej Ewangelii synoptycznej powiązał początek publicznej działalności Jezusa z ogłoszeniem nadejścia
Królestwa Bożego (Mt 4,17). Ewangelista Mateusz chętniej jednak używa terminu:
Królestwo Niebios (h& basileiva tw'n ou*ranw'n).

1

Stuhlmacher P., Biblische Theologie des Neuen Testaments, B. 1, s. 67.

2

Mk 1,14 jest niewątpliwie notatką redakcyjną, mającą na celu umożliwienie prostego przejścia
od historii Jana Chrzcicielea do relacji na temat działalności Jezusa. Według Marka, Jezus rozpoczął swą działalność ewangelizacyjną po aresztowaniu Jana. Innego zdania jest autor czwartej Ewangelii. Według niego przez pewien czas Jan i Jezus działali równocześnie (por. J 3,2226). Charakter redakcyjny posiada także wiersz 15. Jednakże przynajmniej pierwsza jego część
może być uznana za autentyczne słowo Jezusa. Harmonizuje ona zarówno z atmosferą oczekiwania na nadejście panowania Jahwe w czasach Jezusa, jak również z całością zwiastowania
Jezusa. W wezwaniu do wiary w Ewangelię Langkammer H. (Ewangelia według św. Marka,
PŚNT III, 2, 1977, s. 91n), widzi wyraz wiary prazboru. Jednakże słowo ewangelia (toV
eu*aggevlion) znane było w judaizmie (rcb) i dlatego wezwanie do wiary w Ewangelię można
uznać za autentyczne słowo Jezusa, chociaż niekoniecznie wypowiedziane na samym początku
działalności Proroka z Nazaretu.
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1.2.2.1. Królestwo Boże jako wielkość obecna i przyszła
W atmosferze oczekiwania na przyjście Królestwa Bożego, podsycanej przez
literaturę apokaliptyczną, rozległo się Jezusowe słowo: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,15). Słowa
Jezusa były nadzieją spełnienia oczekiwań Żydów. Tym też tłumaczy się między
innymi popularność Jezusa wśród tłumów. Ale Jezusa nie interesowały apokaliptyczne zapowiedzi nadejścia Królestwa Bożego1. Niewiele jest też apokaliptycznych obrazów i symboli w zwiastowaniu Nauczyciela z Nazaretu.
Jednakże w czasach Jezusa sam termin Królestwo Boże w literaturze ortodoksyjnego i heterodoksyjnego judaizmu występuje dość rzadko. Na przykład w tekstach z Qumran występuje tylko trzy razy, a mianowicie w 1 QM 6,6; 12,7; 1 QSb
4,252. Tymczasem w Ewangeliach występuje bardzo często. W Ewangelii św. Marka występuje 13 razy, w dobru własnym Ewangelii św. Mateusza 27 razy, w dobru
własnym trzeciej Ewangelii synoptycznej 12 razy, a w Mateuszowych i Łukaszowych logiach pochodzących ze źródła Q 9 razy. W Ewangelii św. Jana tylko 2 razy
występuje termin Królestwo Boże (h& basileiva tou' Qeou')3. Z powyższego wynika,
że to właśnie Jezus uczynił w swoich czasach popularnym termin Królestwo Boże.
Badania wykazują, że występuje on w różnego rodzaju logiach i mowach Jezusa,
a mianowicie: w przypowieściach, modlitwach, pouczeniach, napomnieniach, mowach o charakterze apokaliptycznym itd. Nie może więc być mowy o późniejszym
wpisaniu tego terminu w wypowiedzi Jezusa. Termin Królestwo Boże po zmartwychwstaniu straciło na popularności, o czym świadczy fakt, że w Corpus Paulinum spotykamy się z nim tylko 10 razy, a w Ewangelii św. Jana – jak już zostało
powiedziane – jedynie 2 razy. W późniejszej literaturze nowotestamentowej miejsce
zwiastowania Królestwa Bożego zajęło głoszenie Chrystusa, który w czasie ziemskiego życia proklamował nadejście Królestwa Bożego. Po zmartwychwstaniu
Jezusa miejsce Królestwa Bożego w zwiastowaniu zajął jego proklamator. Autorowie Ewangelii synoptycznych jednak bez zahamowań używają terminu Królestwo
Boże, Królestwo Niebios. Ewangelie więc, przytaczając wypowiedzi Jezusa na temat Królestwa Bożego, stawiają nas wobec ipsissima verba Jesu, a tym samym
wobec autentycznego poselstwa Jezusa z Nazaretu.

1

Bultmann R., Jesus, s. 32.

2

Jeremias J., Neutestamentliche Theologie, s. 41. Na temat Królestwa Bożego w literaturze apokaliptycznej zob. Rubinkiewicz R., Królestwo Boże w literaturze apokryficznej Starego Testamentu, RT XXXVIII- XXXIX, z 1 (1991-1992), s. 59-74.

3

Jeremias J., Neutestamentliche Theologie, s. 40.
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W Ewangeliach spotykamy się z terminem Królestwo Boże (h& basileiva tou'
Qeou'). oraz Królestwo Niebios. Ewangelista Mateusz używa raczej terminu Królestwo Niebios (h& basileiva tw'n ou*ranw'n). 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.
Jednakże J. Jeremias wykazał, że dopiero około roku 80 naszej ery Żydzi zaczęli
zdecydowanie unikać używania słowa Bóg. W Qumran do końca nie wahano się
używać słów: la@, <yh!l)a#. W literaturze judaistycznej termin Królestwo Niebios po
raz pierwszy został użyty przez rabbiego Johannana ben Zakkai1. Jezus zapewne
bez zahamowań używał terminu Królestwo Boże, tym bardziej że jak nikt dotąd, On
odważył się nazwać Boga Ojcem (Abba). Należy raczej zastanowić się, dlaczego
Mateusz używał terminu h& basileiva tw'n ou*ranw'n (chociaż kilkakrotnie użył także
terminu h& basileiva tou' Qeou'? Użycie terminu może świadczyć o dość późnym
pochodzeniu pierwszej Ewangelii synoptycznej w kanonie Nowego Testamentu, ale
także można wyjaśnić względami teologicznymi. Być może Mateuszowi chodziło
o podkreślenie uniwersalności panowania Bożego2.
Żydzi w czasach Jezusa Chrystusa oczekiwali przyjścia Królestwa Boga i o jego
realizację się modlili. Dla Jezusa z Nazaretu Królestwo Boże także było wielkością
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 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)3. Słowa te są dostatecznie
zrozumiałe na tle uczty paschalnej, w czasie której ojciec rodziny zobowiązany był
wyjaśnić znaczenie poszczególnych gestów i żydowskiego pojmowania spożywania
posiłku ze współbiesiadnikami. Doskonale współbrzmią one z judaistycznym poj-

1

Jeremias J., Neutestamentiche Theologie, s. 40-44.

2

Zdaje się to być jeden z niewielu akcentów uniwersalistycznych, występujących w Ewangelii
Mateusza. Jednakże pierwsza Ewangelia synoptyczna kończy się nakazem, który w pełni ujawnia uniwersalny charakter chrześcijaństwa (Mt 28,19.20)

3

Wobec zbliżającej się śmierci Jezus częściej mówił o przyjściu Królestwa Bożego w przyszłości.
Nie oznacza to, że Jezus widząc, iż nie spełniły się Jego słowa o przyściu Królestwa podczas
Jego życia, przeniósł jego przyjście na bliżej nieokreśloną przyszłość. Nie świadczy to także
o zmianie świadomości Proroka z Nazaretu. Początek i koniec ziemskiej działalności Jezusa to
dwie różne perspektywy, które rzutowały na treść zwiastowania Jezusa.
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mowaniem społeczności i duchem Jezusowego nauczania i praktykowania więzi
z uczniami.
Na przyszły, eschatologiczny charakter Królestwa Bożego wskazują również te
logia 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 Abrahamem, Izaakiem i Jakubem (por. Mt 8,11.12; por.
Łk 13,28). W przypowieści 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, przygotowane dla was od założenia
świata” (Mt 25,34).
Jezus, rozpoczynając publiczną działalność, powiedział: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże” (Mk 1,15). Ewangelista Marek zaistniałą sytuację na
skutek rozpoczęcia działalności przez Jezusa opisał przy pomocy słowa: h!ggiken
(perf.), pochodzącego od e*ggivzw – być tuż, być obok. Publiczne wystąpienie Jezusa
zainaugurowało więc nadejście Królestwa Bożego. I tak też Jezus rozumiał swoją
działalność. Na postawiony mu przez faryzeuszów zarzut współpracy z Belzebubem, księciem demonów, Jezus odpowiedział między innymi: „Jeśli Ja wyganiam
demony Duchem Bożym, to nadeszło do was Królestwo Boże” (Mt 12,28 i paral.).
W relacji ewangelisty Mateusza użyte zostało słowo: e!fqasen (aor.) od fqavnw –
przybyć pierwszym, wkroczyć, wejść. Królestwo Boże jest więc wielkością, która
zaistniała i jest obecna. Dlatego Jezus mógł powiedzieć: „Od dni Jana Chrzciciela
aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają” (Mt 11,12).
Żydzi jednak wierzyli, że wraz z przyjściem Królestwa Bożego wszystko radykalnie się zmieni. Jednakże pomimo zainaugurowania przez Jezusa przyjścia Królestwa Bożego sytuacja narodu wybranego się nie zmieniła. Co prawda, Jezus czynił
cuda, jakich nikt dotąd nie czynił. Miały one świadczyć o nadejściu panowania
Bożego, ale nadzieje na radykalną przemianę losu dzieci Bożych były tak wielkie
i wygórowane, że zwiastowanie przez Jezusa nadejścia Królestwa Bożego, po pewnym czasie, przyjmowano z niedowierzaniem i sceptycyzmem. Jezus zmuszony
więc był wyjaśnić tajemnicę Królestwa Bożego przy pomocy podobieństw (parabolhv) o Królestwie Bożym.
Podobieństwa i przypowieści Jezusa o Królestwie Bożym należą do znanego
gatunku literackiego, zwanego lv**m*, którym posługiwano się w Starym Testamencie
i w czasach Jezusa. Przypowieści Jezusa znacznie odbiegają od klasycznej przypowieści, zagadki, alegorii używanej w szkołach uczonych w Piśmie1. Jezus wniósł

1

Trela J., Przypowieści Jezusa a starotestamentalne i rabinackie meszalim, s. 23nn.
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w hebrajski lv*m* nowe elementy1. Aby zrozumieć lv*m*, należy uchwycić sens tego,
co dotyczy zmysłów, i tego, do czego jest przyrównana wielkość wymagająca opisania i przedstawienia. Jezusowe <y!v*m* wyjaśniają tajemnicę Królestwa Bożego,
a tajemnica ta nie jest każdemu dostępna. Uczniom dane było zrozumieć sens Jezusowych przypowieści i podobieństw (por. Mk 4,11; Mt 13,10n), byli bowiem blisko
Jezusa, a ci, którzy poszli za Nim i z Nim się związali, znaleźli się w sferze oddziaływania Królestwa Bożego.
Jezusowe rozumienie Królestwa Bożego nie ma nic wspólnego z faryzejskim
pojmowaniem panowania Boga, wszak nie jest ono spełnieniem Zakonu, 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 Boga2, 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 Bogu.
Przypowieści Jezusa o Królestwie Bożym, w szczególności podobieństwa, które
ewangelista Mateusz zgromadził w trzynastym rozdziale 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 Królestwo Boże jest wielkością już obecną, immanentną, chociaż
niedostrzegalną, ukrytą, utajoną, ale rozwijającą się i podążającą ku pełni3. Królestwo Boże jest wielkością ukrytą, lecz nie w zaświatach, i nie czeka na moment,
w którym wkroczy z spektakularną mocą, jak sądzili apokaliptycy, lecz ono jest,
niepostrzeżenie przyszło i niemal niezauważalnie 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 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

1

Na temat interpretacji podobieństw Jezusa – zob. Jülicher A., Die Gleichnissreden Jesu, s. 25nn;
Jeremias J., Die Gleichnisse Jesu, s. 16nn; Linnemann E., Gleichnisse Jesu. Einführung und
Auslegung, s. 13nn; Gnilka J., Jezus z Nazaretu, s. 110nn.

2

Dlatego w późniejszej refleksji chrystologicznej miejsce zwiastowania Królestwa Bożego zastąpiło zwiastowanie Chrystusa, jako Tego, który jest Immanuelem, obecnością Boga.

3

Przypowieści zebrane przez Mateusza w 13. rozdziale na pewno nie zostały wypowiedziane
w tym samym czasie. Pierwszy ewangelista miał zwyczaj grupowania wypowiedzi Jezusa pod
względem tematycznym. Przypowieści zawarte w 13. rozdziale niewątpliwie zawierają elementy interpretacyjne i zostały dostosowane do sytuacji Mateuszowego Kościoła. Zob. Jeremias J.,
Die Gleichnisse Jesu, s. 67n.
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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 swoją 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 ciągle jeszcze jest przed słuchaczami Jezusa, dlatego żyją oni w polu napięcia pomiędzy „już” a „jeszcze nie”.
Jezus przeto na pytanie faryzeuszów, 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
uczniów zaś swoich, błogosławiąc kielich, powiedział: „Nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże” (Łk 22,18)1. Przyjście Królestwa Bożego w Jezusie jest wypełnieniem obietnicy danej ludowi izraelskiemu, wypełnienie, które
zarazem jest gwarantem ostatecznego spełnienia w przyszłości2. Pokolenie, któremu
dane było słyszeć słowa: „Wypełnił się czas i przybliżyło 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).
Królestwo Boże w zwiastowaniu Jezusa jest wielkością dynamiczną. W kręgu
kultury semickiej z pojęciem królestwa nie wiąże się konkretna przestrzeń, lecz
władza, panowanie. Do królestwa należą ci, którzy podlegają rządom konkretnego
króla. Królestwo Boże jest więc 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 wypełniają je” (Łk 8,21). Dynamika
Królestwa, Bożego działania, ujawnia się w działaniu samego Jezusa, wszak z Nim
i w Nim przyszło Królestwo 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 rodzeniem się w sposób niezauważalny nowej jakości.

1

W dziejach egzegezy istnieją przynajmniej trzy różne interpretacje dotyczące Królestwa Bożego: 1. interpretacja skrajnie eschatologiczna (Królestwo Boże jest wielkością przyszłą – J. Weiss, A. Schweitzer,); 2. interpretacja eschatologii zrealizowanej (Królestwo Boże obecne, zrealizowane – C. H. Dodd); 3. interpretacja pośrednia (Królestwo Boże jest obecne i przyszłe –
W. Kümmel, J. Jeremias, O. Cullmann).

2

Kümmel W. G., Verheissung und Erfüllung, s. 147.
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Chociaż Jezus porównywał Królestwo Boże do ziarna, kwasu, kupca szukającego
pereł itp., to jednak jest ono czymś absolutnie innym, aniżeli jakakolwiek wielkość
ziemska.

1.2.2.2. 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)1. Z proklamacją Królestwa
Bożego związane jest przeto Boże wezwanie: „Wypełnił się czas i przybliżyło się
Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,15). Wezwanie wyprzedza Boże działanie. Pierwszy krok czyni zawsze Bóg2. Królestwo Boże jest
zawsze i wyłącznie sprawą Bożą. Ale Boże działanie zobowiązuje.
Dynamika Królestwa Bożego oraz istniejące napięcie pomiędzy Królestwem
Bożym, które już przyszło i realizuje się a Królestwem jeszcze 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 obliczu realizującego się Królestwa Niebios, należy potraktować
poważnie, aby nie okazało się, że darowana łaska została zlekceważona. Nadchodzące zaś władanie Boga, objawienie się Królestwa Bożego w pełni w przyszłym
eonie, ze szczególną mocą stawia przed obywatelami Królestwa Bożego wymagania, które odpowiednio do radykalności nowej sytuacji domagają się radykalnej
przemiany wewnętrznej.
Wraz z przyjściem Królestwa Bożego wypełnił się czas wybrany (kairovς) przez
Boga. Jezus ganił tych, którzy biorąc pod uwagę zjawiska atmosferyczne 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 Bożego. Jest to sytuacja kryzysowa. Rządy Boże są wezwaniem do sprawiedliwego i doskonałego życia, ale ci, do których przyszło Królestwo Boże, nie są w stanie rozeznać, co jest sprawiedliwe (Łk 12,57). Chwila wkroczenia Królestwa Bożego w bieg historii jest więc ostrzeżeniem. Królestwo 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). Jezus przeto napominał: „Wspomnijcie
żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto

1

Jankowski A., Królestwo Boże w przypowieściach, s. 52nn.

2

Bastianel S., Pinto L. Di, Biblijne podstawy etyki, 1994, s. 88.
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je utraci, odzyska je” (Łk 17,32.33). Z tym ostrzeżeniem powiązane zostało wezwanie do zabiegania o rzeczy, które posiadają trwałą wartość. Wszelka troska
o rzeczy doczesne jest zbędna, gdyż Bóg, który jest naszym Ojcem, wie najlepiej,
czego potrzebujemy (Łk 12,22-30). Królestwo Boże jest blisko, przeto „szukajcie
Królestwa jego, a tamto będzie wam dodane” (Łk 12,31) – wołał Jezus.
Podstawowym wezwaniem Jezusa, związanym z nadejściem Królestwa Bożego,
jest wezwanie do upamiętania. Jezus, rozpoczynając swoją działalność publiczną,
wołał: metanoei'te (Mk 1,15). W słowie metavnoia — 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 człowieka na sobie. Nawrócenie jest radykalną zmianą,
zwrotem, nakierowaniem 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 działaniem Najwyższego i bezwzględne podporządkowanie się woli Bożej. Elementy te znajdujemy
w zwiastowaniu Jezusa1.
O Królestwie Bożym jako zadaniu świadczy również krytyka Jezusa faryzejskiej
pobożności. Polegała ona na zadufaniu we własną sprawiedliwość. 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 pokora, bezgraniczne zaufanie Bogu, zaniechanie myśli o własnej sprawiedliwości, oraz w sferze stosunków międzyludzkich, w której wszystkim rządzić winna miłość, jako znak wdzięczności za Bożą łaskę i zmiłowanie.
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 tajemnicy dojrzewania Królestwa Niebios, a nie o postawie człowieka wobec przychodzącego
Królestwa2.

1

Zob. 2.1.2.

2

Gnilka J, Jezus z Nazaretu, s. 183.
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Logion z Ewangelii Mateusza: *ApoV de tw'n h&merw'n *Iwavnnou tou' baptistou' e@wς
a!rti h& basileiva tw'n ouranw'n biavzetai, kaiV biastaiV a&rpavzousin a*uthvn (Mt 11,
12)1, lepiej zachowany przez pierwszego ewangelistę aniżeli przez Łukasza (Łk 16,
16), również wskazuje na potrzebę aktywności. Kluczem do jego właściwej interpretacji jest występująca w nim gra słów: biavzetai, biastai. Królestwo Niebios
jest zdobywane przez ludzi gwałtownych, zdecydowanych, na przyjęcie warunków,
jakie stawia przed człowiekiem Bóg. Z chwilą przyjścia Królestwa Bożego obojętność i niezdecydowanie, z jaką spotkało się Kazanie Jana Chrzciciela, jest znakiem
sprzeciwu wobec panowania Bożego (Mt 11,2).
Z Królestwem Bożym jest związane zadanie. Jego wykonania powinni 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 wszystkiego (Mt 13,44-52) oraz służenia bliźniemu (Mt 25,31-46),
stawia wezwanych w sytuacji kryzysowej, wobec sądu, który nastąpi po okresie
wzrostu2.

1

„Od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i zdecydowani je zdobywają” (przekł wł.).

2

Büchsel F., Krivnw, ThWNT III, s. 936.
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2.1. Nawrócenie
Bibliografia (wybór)
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w Nowym Testamencie, AK 441 (1977), s. 16-32. •

2.1.1. Nawrócenie w Starym Testamencie
W rozdziale 2., poświęconym proklamacji Królestwa Bożego, wspomniano, że
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 absolutnym miało zostać poddane woli Boga. Zgodnie z oczekiwaniami Żydów, wraz z nastaniem nowego eonu, miała nastąpić radykalna przemiana w sferze ludzkiej egzystencji. Jednakże nie dokona się ona automatycznie.
Realizującemu się Królestwu Bożemu musi towarzyszyć przemiana serc, życia,
postawy człowieka, do którego Królestwo Boże przychodzi w Jezusie. Dlatego
Jezus, zwiastując bliskość Królestwa Niebios, wołał: metanoei'te (Upamiętajcie
się!).
W Septuagincie słowo metanoevw jest ekwiwalentem hebrajskiego słowa <j^n!. Na
kartach Starego Testamentu ma ono wielorakie znaczenie, a mianowicie: pocieszać
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się, odczuwać żal i skruchę, trapić się, wzdychać, pokutować1. Tłumacze Biblii
hebrajskiej na język grecki przy przekładzie słowa bWv (nawrócić się) posłużyli się
także terminem metanoevw, chociaż częściej w tym przypadku używali słowa
e*pistrevfw (zawrócić, zmienić kierunek, nawrócić się)2.
Z nawróceniem, pokutą w Starym Testamencie wiązało się szereg czynności
zewnętrznych, mających na celu zobrazowanie stanu wewnętrznego 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. Zakon nakazywał również wyznanie grzechów, które zostały popełnione nieświadomie (por. 3 Mż 5,5). Znana była modlitwa publiczna, jak również zbiorowe wyznanie grzechów. Przykładem modlitwy pokutnej mogą być tzw. psalmy pokutne (por.
Ps 51; 130). Pokuta jednak bardzo często ograniczała się jedynie do zewnętrznych
znaków. Wewnętrzne przeobrażenie lekceważono, jakby Bogu wystarczył związany
z pokutą rytuał. Wyznaniu grzechów nie towarzyszył rzeczywisty żal za popełnione
winy. Po wyznaniu grzechów nie następowało zerwanie z grzechem. Zewnętrzne
formy pokuty nie były znakiem rzeczywistej przemiany serc.
Rytualną pobożność zdecydowanie piętnowali prorocy. Traktując grzech personalnie, zwiastowali sąd Jahwe nad każdym człowiekiem z osobna. Grzech powodował 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, nienawidzącym grzechu i karzącym człowieka za
jego nieprawości. Pokuta musi być odwróceniem się od grzechu i nawróceniem
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 siedliskiem myśli i z serca wywodzi się
wszelkie zło. Rozdarcie serca oznacza więc sąd nad samym sobą, radykalne zerwanie z grzechem i rozpoczęcie nowego życia.
1

W takim znaczeniu występuje np. w Hi 42,6; Jr 8,6; 31,15 (w formie przymiotnikowej w Iz 57,
15)

2

Behm J., Würthwein E., Metanoevw, ThWNT IV, s. 986.
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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).
Grzech jest czymś realnym. Zmienia wewnętrzny związek między człowiekiem
a Bogiem. Pokuta nie może więc jedynie ograniczać się 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 człowiek
nie może zrzucić z siebie jarzma grzechu, piętna cudzołożnika i buntownika (Oz 5,
4; Jr 2,22; 13,23)1. W zwiastowaniu proroków Pańskich 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).
Do nawrócenia wzywali także członkowie gminy w Qumran. Przyjmowano do
gminy jedynie tych, którzy poddali się obrzędowi oczyszczenia. Jednakże nie był
oczyszczony ten, kto nie odwrócił się cały sercem (1 QH V,8n) oraz wiarą i sercem
doskonałym (1 QH XVI,17) od zła, które czynił (1 QS V,13n). Wezwanie do nawrócenia w Qumran było napomnieniem do skierowania serca ku Zakonowi2. Nawrócenie mogło się dokonać jedynie w obrębie gminy qumrańskiej, czyli w gronie
– jak uważali siebie qumrańczycy – prawdziwego ludu przymierza. Przede wszystkim polegało ono na bezwzlędnym przestrzeganiu Zakonu Mojżeszowego. Wezwa-

1

Schmidt W. H., Alttestamentlicher Glaube in siener Geschichte, 71990, s. 289n; Synowiec J.
St., Prorocy Izraela, ich pisma i nauka, 21995, s. 53

2

Schrage W., Ethik des Neuen Testaments, s. 45.
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nie do nawrócenia nie było zwrócone do grzeszników, lecz do „mężów świętości”,
zobowiązanych do przestrzegania rytuału czystości1.

2.1.2. Jezusowe wezwanie do upamiętania
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 wyznawali swoje grzechy i deklarowali gotowość
odnowy swojego życia. Janowy chrzest był chrztem pokuty, upamiętania (Łk 3,3).
Za przykładem proroków Starego Testamentu Jan Chrzciciel powiązał wezwanie do
upamiętania z programem społecznym, z odnową życia na różnych płaszczyznach
ludzkiego działania (Łk 3,10-14)2. Upamiętać mieli się absolutnie wszyscy, nawet
uważający się za sprawiedliwych, a więc faryzeusze i uczeni w Piśmie. Wzniesiony
przez nich wokół siebie mur pobożności i domniemanej sprawiedliwości uniemożliwiał im prawdziwe otwarcie się ku Bogu. 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 Abrahamowi” (Łk 3,7.8). Jeśli prorocy Starego Testamentu nawoływali do
nawrócenia ze względu na grzechy ludu i zbawcze działanie Boga w przeszłości,
Jan Chrzciciel motywuje wezwanie do nawrócenia bliskością panowania Bożego,
związanego z sądem (por. Mt 3,10; Łk 3,9)3. Dostrzegamy tu więc zmianę nie tylko
motywacji, ale także perspektywy historycznej.
Chrystus poddał się 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 nowa era, epoka darowanego przez Boga zbawienia4.
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

1

Schnackenburg R., Nauka moralna Nowego Testamentu, s. 28.

2

Szerzej na temat kazania Jana Chrzciciela: Schlater A., Johannes der Täufer, 1956, s. 91-151.

3

Pogląd ten mocno jest zakotwiczony w judaistycznych poglądach na temat panowania Boga.

4

Zob. 5.1
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bliskości sądu, to Jezus napominał do nawrócenia ze względu na wypełnienie się
czasu przyjścia Królestwa Bożego i danego wraz z nim zbawienia1.
Ewangeliści zgodnie świadczą, że na samym początku swojej publicznej działalności Jezus wzywał do upamiętania (Mt 4,17; Mk 1,15). Niezależnie od tego, jak
zostanie potraktowana Markowa relacja o początku działalności Jezusa z Nazaretu,
jako autentyczne słowo Jezusa, przynajmniej pierwsza jego część, lub jako summarium, w którym ewangelista zawarł istotę zwiastowania 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 nawrócenia zawarł w słowie metanoei'te (upamiętajcie się).
Metanoei'te, a więc przemieńcie wasze umysły. Takie bowiem znaczenie ma
greckie słowo metavnoia. Pochodzi ono od rzeczownika nuo'ς (rozum, umysł). Słowo metav wskazuje zaś na zmianę, jaka powinna nastąpić w sferze myślenia2. Takiej
zmiany domagali się prorocy Starego Testamentu i tego wymagał od swoich słuchaczy Jezus, który podejmował w swoim zwiastowaniu wiele wątków występujących
w zwiastowaniu proroków Pańskich. Ewangeliści, opisując wystąpienie Jezusa,
użyli słowa, które w pełni oddaje wezwanie 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 zewnętrznej3. Nie odrzucał 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 pokazać, 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).

Nie tylko na początku publicznej działalności Jezus wzywał do upamiętania.
Całe zwiastowanie Nauczyciela z Galilei było wezwaniem do przemiany sposobu
myślenia, a co za tym idzie, sposobu życia. Słyszymy je w rozmowie Jezusa z faryzeuszami żądającymi znaku uwierzytelniającego 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

1

Schrage W., Ethik des Neuen Testaments, s. 43.

2

Bauer W., WNT, s. 847-849.

3

Zob. 4.1.
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(…). Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego
potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej
niż Jonasz” (Mt 12,39.41; por. Łk 11,29.32)1. Logion ten zawiera implicite wezwanie do upamiętania. Wezwanie Jezusa do upamiętania nie może zostać zignorowane, gdyż Jezus swoją godnością przewyższa proroka, którego nawoływanie do pokuty przyjęli mieszkańcy Niniwy2. 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 potępiony przez Niniwczyków3.
Sposobnością do wezwania do upamiętania było dla Jezusa doniesienie 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 Jezusa – swojego życia z powodu wyjątkowej grzeszności, przewyższającej nieprawość Jezusowych słuchaczy4. Jednakże wszyscy podobnie zginą, jeśli się nie upamiętają (Łk 13,1-5).
Uczniowie, wysłani po dwóch do wiosek i miast palestyńskich z polecenia Jezusa, mieli wzywać do upamiętania (Mk 6,12). Nie wydaje się, aby to polecenie nie
pochodziło od Nauczyciela z Galilei, tylko było wyrazem sytuacji po zmartwychwstaniu Jezusa i odzwierciedlało popaschalną działalność misyjną uczniów. 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 dzieje5.
Jednakże 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 Jezusa nad zatwardziałością Żydów
słyszymy również z ust Jezusa na Jego drodze krzyżowej na Golgotę: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną; lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi, 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 pa-

1

Jezus w logionie tym nie tylko przypomina pokutne kazanie Jonasza, ale pośrednio nawiązuje
do Ozeasza (2,1nn; 5,3.4). Oz 2,4 jest wezwaniem do nawrócenia. W rozdz. 5. prorok mówi
jednak o niemożności nawrócenia się Izraela.

2

Zob. 7.1.

3

Zob. przyp. 11 w: Grundmann W., Das Evangelium nach Matthäus, ThHKNT 1. s. 334.

4

Zob. hist. kom. do wydarzeń opisanych w Łk 13,1 w: Ernst J., Das Evangelium nach Lukas,
1977, s. 284.

5

Zob. 5.1.
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górków: Przykryjcie nas! Gdyż, jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na
suchym?” (Łk 23,28-31).
Jezus w obliczu nadchodzącego Królestwa Bożego prolongował darowany czas
łaski, czas, w którym wszyscy mieli się nawrócić i rozpocząć nowe życie. Zdaje się
na to wskazywać przypowieść o nieurodzajnym drzewie figowym, które gospodarz
polecił wyciąć słudze swojemu, a który jednak uprosił pana, aby zechciał pozostawić je w ogrodzie jeszcze jeden rok (Łk 13,6-9). Historia ta, jedyna w swoim rodzaju, zdaje się opowiadać o działaniu Jezusa, mającym symboliczne znaczenie oraz
proroczy wymiar. Jako taka interpretuje wydarzenia, które działy się na oczach
uczniów1.
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 grzeszników, a więc zwrócenie się ku
ludziom wzgardzonym przez ówczesne elity religijne2. Na zarzut postawiony przez
faryzeuszów i uczonych w Piśmie, że przyjmuje grzeszników i jada z nimi (Łk 15,
2), Jezus odpowiedział trzema przypowieściami3, a mianowicie: o zgubionej owcy,
o zgubionej drachmie oraz o synu marnotrawnym, a właściwie o odnalezionej owcy
i odnalezionej drachmie oraz o dobrym ojcu. W tej ostatniej przypowieści, która nie
jest alegorią, lecz historią obrazującą Bożą miłość, postacią centralną nie jest marnotrawny syn, lecz właśnie ojciec, którego miłość przekracza wszelkie granice
zniewagi4.
Nawrócenie jest łaską, która wyraża się w nieustannym poszukiwaniu grzesznika przez Jezusa. To Jezus jako pasterz wyrusza na poszukiwanie zgubionej owcy.
Kogo symbolizuje zgubiona owca? Niewątpliwie jest obrazem grzesznika, celnika,
ladacznicy (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 owieczka 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 własnych siłach nawrócić się i odnowić społeczności z Bogiem (por. J 3,

1

Ernst J., Das Evangelium nach Lukas, s. 285.

2

Jeremias J., Die Gleichnisse Jesu, s. 84.

3

Zarzut przeciwników Jezusa został przez ewangelistę połączony z przypowieściami redakcyjną
notatką: „Powiedział im więc takie podobieństwo” (Łk 15,3).

4

Jeremias J., Die Gleichnisse Jesu, s. 86n.

89

2. Wezwanie do nawrócenia i wiary

3.5.81). Ale zdaje się, że inny pogląd zawiera przypowieść o marnotrawnym 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 w 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 niebie 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 upamiętać się, w swoich myślach i postępowaniu otworzyć się ku Bogu.
Upamiętać się, powrócić do niebieskiego Ojca powinni zarówno marnotrawni synowie, jak i ci, którzy zawsze byli blisko Boga. Wskazuje na to przypowieść o dobrym ojcu (Łk 15,11-32), w której starszy syn zarzucił swojemu ojcu, że niewłaściwie jest traktowany przez niego, chociaż nigdy nie opuścił domu, oraz gorszył
się, że jego młodszy brat, który wszystko przetrwonił, 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 była nacechowana pogardą wobec młodszego brata, faryzejską pobożnością, a więc również naganna i grzeszna. Także przeto 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 Boga zbawienia wszystkich ludzi. Słowo sprawiedliwy zostało użyte w logionie Jezusa w znaczeniu potocznym2.
W przypowieści o marnotrawnym synu i miłującym ojcu w mistrzowski sposób
została przedstawiona duchowa nędza grzesznika i potrzeba radykalnego nawrócenia. Jezus przedstawia kolejne fazy upadku grzesznika, gdy mówi, że najpierw,
kiedy syn postanowił odejść z domu, zażądał od ojca przypadającego mu działu
majętności, a następnie odszedł z nim. Potem widzimy syna w dalekim kraju (innym od ojczystej ziemi), prowadzącego hulaszcze życie. Ale nie na tym kończy się
1

Zwrot gennhqh/' a!nwqen często tłumaczony jest: „zostanie narodzony na nowo”. Właściwie
znaczy on: zostanie narodzony z góry.

2

Schnackenburg R., Nauka moralna Nowego Testamentu, s. 31.
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upadek syna. Z powodu niedostatku, jaki cierpiał po roztrwonieniu 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 przeżywa w chwili, gdy decyduje się na kradzież przeznaczonego dla
świń omłotu, aby się nasycić. Nie można sobie wyobrazić większego dla Żyda poniżenia. Pasterz świń nie zasługiwał na szacunek i nie mógł być traktowany jako
osoba1.
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 o swym ojcu, dalszy kierunek jego myślom nadawało to przypomnienie. 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 zaprowadziła na dno materialnej i duchowej
nędzy. Ratunkiem był więc tylko powrót. Postanowił wrócić i wyznać swoją winę:
„Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim” (Łk 15,21). Marnotrawny syn wrócił do ojca. Przebaczona
mu została jego wina, przywrócona mu została godność, jaka mu przysługiwała
z racji synostwa. Dla dobrego i miłującego ojca był synem zawsze: gdy przebywał
w domu, w dalekiej krainie, kiedy trwonił majątek i po powrocie, czemu ojciec dał
wyraz, mówiąc do sług: „Przynieście 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 tej, którą grzesznik utracił na skutek swojej lekkomyślności, a następnie
podjęcie decyzji zerwania z dotychczasowym życiem i powrót do Boga. Ukoronowaniem powrotu 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 to Boga, ale przede wszystkim tkwi w nim niebezpieczeństwo powrotu do
starego stylu życia i całkowitego uzależnienia się od złego. Jezus ostrzegał przed
powierzchownym i połowicznym nawróceniem się. Uczynił to w przypowieści
o nieczystym duchu (Łk 11,24-26). Gdy człowiek na skutek połowicznego upamiętania z powrotem oddaje swoje życie we władanie mocy grzechu, zła, własnych

1

Ernst J., Das Evangelium nach Lukas, s. 310.
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namiętności i kroczy własnymi drogami, wtedy „końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny” – powiada Jezus (Łk 11,26).
W Ewangeliach częściej występuje czasownik metanoei'n (16 razy) aniżeli rzeczownik metavnoia (8 razy)1. Wnioskować z tego można, że wezwanie Jezusa do
upamiętania było pełne dynamizmu. Jezus odwoływał się do woli człowieka, domagał się zdecydowanej decyzji zerwania z dotychczasowym stylem życia. Jednakże nie wolno zapomnieć, że sam zwrot w życiu człowieka, nawrócenie i upamiętanie jest zawsze także aktem interwencji Bożej. W wezwaniu Jezusa do upamiętania
podkreślono pozytywny aspekt decyzji, to, co ma nastąpić po upamiętaniu, a więc
nowe życie. Metavnoia bowiem nie polega tylko na zerwaniu z grzesznym życiem
w obliczu eschatologicznego sądu, ale na skierowaniu całego życia ku Bogu przez
wiarę w Ewangelię zbawienia, głoszoną przez Jezusa, na przywróceniu zerwanej
społeczności z Bogiem2. Z wezwaniem do upamiętania w zwiastowaniu Jezusa
z Nazaretu wiąże się więc również wezwanie do wiary.

2.2. Wiara
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2.2.1. Wiara w Starym Testamencie
Niewątpliwie wiara jest jednym z najgłówniejszych pojęć Nowego Testamentu,
zarówno pod względem treściowym, jak i częstotliwości występowania na kartach
ksiąg Nowego Przymierza. W Nowym Testamencie spotykamy się z formą rzeczownikową interesującego nas pojęcia (pivstiς), jak i czasownikową (pisteuvw)1.
W klasycznej grece słowo pivstiς nie należało do słownictwa religijnego2. Inaczej ma się już rzecz w grece okresu hellenistycznego. Wybitnie religijnego charakteru nabrały słowa pivstiς, pisteuvw w greckim przekładzie Starego Testamentu,
w Septuagincie, gdzie są one ekwiwalentami słów wywodzących się od hebrajskiego rdzenia = być mocnym, być godnym zaufania. W przyczynowoczynnej koniugacji (hifil), czasownik od rdzenia ima może być oddany przez zwrot: czuć się bezpiecznie, ufać, wierzyć3. Tylko w jednym przypadku w Septuagincie iym!a$j# nie
zostało oddane przez pisteuvein4.
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 zaprzestał on 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 Mz 12,1-3; 15,65). Zbawcze działanie 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 wybranego typem prawdziwie wierzącego6. 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 czło-

1

Zob. częstotliwość występowania w Nowym Testamencie: Morgenthaler R., Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes, s. 132.

2

Michel O., Glaube, ThBNT I, s. 565.

3

Wildbeger H., ima, ThHAT I, k. 177n.

4

Bammel E., Glaube. TRE XIII, s. 277.

5

W 1 Mż 15,6 występuje iym!a$j#w= (i uwierzył). Tekst jednak pochodzi od późniejszego redaktora
i niewiele mówi o rozumieniu wiary Abrahama. O wierze Abrahama świadczy raczej jego
życiowa droga, jego posłuszeństwo i zaufanie obietnicom Boga. Zob. np. Westermann C., Am
Anfang, I, 1986, s.176; Bammel E., Glaube. TRE XIII, s. 282n.

6

Eichrodt W., Theologie des Alten Testaments, 2-3, s. 191.
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wiek. Wiara Abrahama była ryzykiem na jego drodze życia, począwszy od Haranu
aż do wzgórza Moria.
Nakładające się na siebie doświadczenia religijne kolejnych pokoleń izraelskich
zmniejszało ryzyko wiary i poszerzało poznanie wierności Bogu. Zawierzenie Bogu
było możliwe tylko dzięki temu, że Bóg był wierny swoim obietnicom i niezłomny
w działaniu i realizowaniu swoich obietnic. Z tej też przyczyny w Starym Testamencie słowo iym!a$j#, wyrażające więź pomiędzy człowiekiem a Bogiem1, nie zostało nigdy użyte w opisaniu stosunku ludzi do bogów pogańskich, a to dlatego że
bogowie ci są bezsilni i są nicością. Takie przekonanie o pogańskich bożkach
utrwaliło się w Izraelu pod wpływem działalności proroków Jahwe, przede wszystkim Jeremiasza z Anatot (por. Jr 10).
Stary Testament często mówi o konieczności poznania Boga (Prz 7,9; 8,3; Ps 76,
2; Iz 1,3; Oz 2,22; Jr 7,28)2. Bez poznania Boga niemożliwe jest zawierzenie Bog.
Zbawcze działanie Jahwe dostarczyło ludowi izraelskiemu dość materiału do przemyślenia prowadzącego do poznania Boga, aby uwierzył Bogu i stał się świadkiem
oraz sługą Jahwe. Izrael powinien dobrze poznać Tego, o którym miał składać
świadectwo.
Bóg nieustannie zabiegał o to, aby Jego lud wybrany poznał Go i uwierzył
w Niego. Poznanie na kartach Starego Testamentu nie ma charakteru intelektualnego, rozumowego; w języku hebrajskim zostało ono wyrażone przez słowo tu^D^,
które pochodzi od czasownika ud^y3. Poznanie jest wynikiem bezpośredniego doświadczenia w życiu Bożego działania. Posiada ono charakter egzystencjonalny.
Aby uwierzyć, należy Boga poznać, doświadczyć w swoim życiu Jego mocy i miłosierdzia. Prorok Ozeasz powiada, że brak poznania Boga prowadzi do odstępstwa
od Jahwe i jest przyczyną wszelkiej 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. Miłość (ds#h#) nie jest
jednak synonimem tu^D^. Wskazuje na to słowo proroka Ozeasza: „Nie ma w kraju
ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga” (Oz 4,1).
Ważne miejsce w rozumieniu pojęcia wiary na kartach Starego Testamentu zajmuje napomnienie proroka Izajasza: „Jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się” (Iz 7, 9).

1

Eichrodt W., Theologie des Alten Testaments, 2-3, s. 195; Bultmann R., Weiser A., pisteuvw,
ThWNT VI, s. 185, 188.

2

Szczególnie Deuteroizajasz powiązał z sobą wiarę i poznanie. Wydaje się, że w jego zwiastowaniu poznanie Boga jest warunkiem zbawienia (Iz 43,10). Na pewno uważał on, że treścią
wiary jest zbawienie darowane ludowi przez Jahwe.

3

Bultmann R., gignwvskw, TWNT I, s. 699n.
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Tu wiara – jak wynika to z kontekstu – jest zaufaniem Bogu Jahwe w trudnej, beznadziejnej sytuacji1.
Bardzo ważnym elementem wiary w rozumieniu Starego Testamentu jest również posłuszeństwo i bojaźń Pana. Trudno właściwie ustalić, czy posłuszeństwo
wyprzedza wiarę, czy też jest wynikiem wiary. Związek posłuszeństwa z wiarą
najwyraźniej jest dostrzegalny na przykładzie negatywnym, zaczerpniętym z Deuteronomium: „A gdy was Pan wyprawiał z Kadesz-Barnea, mówiąc, Wyruszycie i weźmiecie w posiadanie tę ziemię, którą wam dałem, byliście nieposłuszni rozkazowi
Pana, Boga waszego, i nie uwierzyliście mu, i nie usłuchaliście jego głosu” (5 Mż 9,
23). Wiara pozostaje w ścisłym związku ze słuchaniem Słowa (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 Boga i szedł posłusznie wyznaczoną mu drogą.
Wiara rozumiana jako zaufanie Bogu i nadzieja wybawienia z niewoli jest programowym tematem zwiastowania Deuteroizajasza2. Deuteroizajasz w swoim zwiastowaniu związał także słuchanie Słowa z bojaźnią. „Kto wśród was boi się Pana,
niech słucha głosu jego sługi” (Iz 50,10;) Z tej wypowiedzi z czasów niewoli zdaje
się wynikać, że bojaźń Boża wypływa z gotowości słuchania Sługi Pana, a więc
posłuszeństwa jego słowu. Bojaźń jest uczuciem zależności od Boga, tym, co Stary
Testament określa słowem iym!a$j#, a więc jest wiarą.
Z powyższego wynika, że wiara w rozumieniu Starego Testamentu to pojęcie
złożone, bogate treściowo. Najważniejsze wypowiedzi wiążące się z wiarą znajdują
się w tych warstwach Starego Testamentu, które swoje pochodzenie zawdzięczają
profetyzmowi izraelskiemu, zainteresowanie proroków bowiem skupiało się wokół
tych elementów religijnego życia, które określały najbardziej osobisty i wewnętrzny
związek pomiędzy Izraelem a Jahwe.
W czasach Jezusa dużą rolę odgrywało aramejskie słowo iym!a&m^ = pisteuvw.
Miało ono zastosowanie przede wszystkim w języku uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Jednakże w ich ustach słowo to w stosunku do języka i treści zwiastowania
wielkich proroków Starego Testamentu nieco wyblakło. W czasach Jezusa prorocki
dynamizm zastąpiła religijność koncentrująca się głównie na wypełnieniu przepisów Zakonu i tradycji starszych. Więź człowieka z Bogiem budowała się nie tyle na
bezgranicznej ufności pokładanej w Bogu, co raczej na zasłudze i przekonaniu

1

Bammel E., Glaube. TRE XIII, s. 280n; Stachowiak L., Księga Izajasza, PśST IX-1, s. 192n.

2

Eichrodt W., Theologie des Alten Testaments, 2-3, s. 197.
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o własnej sprawiedliwości, wynikającego ze skrupulatnego przestrzegania przepisów rytualnej czystości. Nie można jednak powiedzieć, że w nauczaniu uczonych
w Piśmie nigdy słowo wiara nie znaczyło ufność. Rabbi Eliezer syn Hirkana powiada: „Jeśli ktoś ma w koszyku kawałek chleba i mówi: »czym będę się mógł jutro
posilić, ten należy do tych, którzy nie mają wiary«”1. Słowo wiara oznaczta tu zaufanie2.

2.2.2. 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 Markowym summarium występują te dwa wezwania 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. Jednakże w zwiastowaniu Jezusa wezwanie do
wiary, jak to zobaczymy w trakcie naszych rozważań na temat ewangelicznego
poselstwa Jezusa, wnosi nowe treści, pogłębia poselstwo proroków Starego Testamentu i pozostaje w pewnym stopniu w sprzeczności z judaistycznym pojmowaniem wiary i stosunku człowieka do Boga.
Jezus w swoim zwiastowaniu sięgnął do wielkiej tradycji profetycznej 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 przestrzeganiu przepisów Zakonu i własnej sprawiedliwości przeszkadzało wierze, która jest zaufaniem Bogu, poleganiem na Jego ojcowskiej miłości. Dlatego napomnienie do upamiętania łączyło się w zwiastowaniu Jezusa z wezwaniem do wiary. I występujące w summarium ewangelisty Marka (1,15) napomnienie do upamiętania, a dopiero na drugim miejscu wezwanie do wiary, nie
oznacza, że wiara rodzi się w sercu, które nawróciło się do Boga, lub że wiara jest
konsekwencją upamiętania. Wiara jest pozytywną stroną upamiętania i rodzi się
tam, gdzie jest zwiastowana Ewangelia, radosna wieść o przyjściu Królestwa Bożego3.
Ewangelie nie podają żadnej dłuższej mowy Jezusa na temat wiary. Najprawdopodobniej Jezus takiej nigdy nie wygłosił. Zwiastowanie Jezusa miało charakter
praktyczny. Nauczyciel z Nazaretu nie zajmował się rozważaniami teoretycznymi.
Rozważań takich również nie znajdziemy w mowach proroków Starego Testamen-

1

Bab, Sota 48b.

2

Perrin N., Was lehrte Jesus wirklich? Rekonstruktion und Deutung, s. 154.

3

Schnackenburg R., Nauka moralna Nowego Testamentu, s. 34.
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tu. Zwiastowanie Jezusa jest proklamacją nadejścia Królestwa Bożego i wezwaniem do odnowienia życia. Kilka logiów Jezusa na temat wiary, zanotowanych
przez ewangelistów, nie daje jasnej odpowiedzi na pytanie, czy są one częścią dłuższych mów na temat wiary, czy też jedynie przygodnymi wypowiedziami. W apostolskim chrześcijaństwie na pewno niektóre wypowiedzi Jezusa o wierze funkcjonowały jako tzw. wędrujące logia1. Jednakże tych kilka logiów daje dużo do myślenia. 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 (pivstiς) najczęściej występuje w synoptycznych opisach cudów
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” (pivstiς sou sevswkevn se) (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!” (mhV fobou' movnon pivsteue) (por. Mk 5,36; Łk 8,50). Wezwania: pivstiς sou sevswkevn se, mhV fobou' movnon pivsteue nie mogą być późniejszymi dodatkami. Podobne wymagania i wezwania nie występują w pozaewangelicznych opisach cudownych uzdrowień. Na podstawie kryterium nowości, ale też
I kryterium spójności, wszak bez tych wezwań niespójne byłyby ewangeliczne
relacje uzdrowień, należy więc słowa: „Wiara twoja uzdrowiła cię”, „Nie bój się,
tylko wierz!” uznać za ipsissima verba Jesu.
W związku z powyższym słowo wiara w ustach Jezusa nie może oznaczać wiary rozumianej jako suma prawd, ani też jako poznanie i uznanie za prawdziwą
wieść o cudotwórczej mocy Jezusa, chociaż tego elementu nie można wykluczyć.
Wiara nie jest przyjęciem sumy przepisów Zakonu i tradycji starszych, chociaż
Jezus wzywał do pogłębienia rozumienia i do przestrzegania przykazań Bożych.
Wiara, której domagał się Jezus, była ufaniem Jezusowi, Jego mocy i godności.
Zaufanie to ma pewien związek z afirmacją powszechnego przekonania o cudotwórczej mocy Proroka z Galilei, jednakże to przekonanie nie stanowi zasadniczego, pierwszoplanowego elementu składowego wiary. Kontekst wskazuje, że zaufanie jest zawierzeniem samemu Jezusowi i oczekiwaniem na coś, co według rozumowego poznania rzeczy wydaje się niemożliwe. Wiara jest postawą angażującą
wszystkie siły i całą wolę człowieka.
Czy Jezus domagał się wiary w siebie?

1

Z porównania Mk 11,22n; Łk 17,6; Mt 17,20; 21,21 wynika, że logia dotyczące wiary, która
wiele może, były popularne i ewangeliści zaczerpnęli je z różnych tradycji. Zgodnie z kryterium
wielości tradycji logia te należy zaliczyć do autentycznych słów Jezusa.
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Pytanie o podmiot wiary, której domagał się Jezus, jest uzasadnione i ważne.
Odpowiedź na nie znajdziemy w treści ewangelicznej wiary, 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 także wiary
w siebie. „Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie”
(J 14,1). Chociaż teologia Janowa jest wyrazem rozwiniętej 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
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
pewnością 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 rzeczywistości Bożej objawionej w Jezusie
Chrystusie. Poznanie nie stanowi odrębnego aktu, ani też nie jest wynikiem intelektualnego wysiłku, 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
wiary1.
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.

1

Zob. Grundmann W., Verständnis und Bewegung des Glaubens im Johannesevangelium, KuD
6(1960), s. 131-154; Gryglewicz F., Życie chrześcijańskie w ujęciu św. Jana, 1984; Hahn F.,
Sehen und Glauben im Johannesevangelium, w: Neues Testament und Geschichte (Festschr.
O. Cullmann) 1972, s 125-142.
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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). Logion ten nie daje rozstrzygnięcia kwestii, czy Jezus domagał 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 tego logionu brak jest
słów: „We mnie”. Drugi ewangelista pisze o „małych, którzy wierzą”, bez zaznaczenia, że wierzą oni w Jezusa z Nazaretu (Mk 9,42). W wersji Łukaszowej w ogóle
nie ma słowa wierzyć (por, Łk 17,1.2). Jednakże ewangelista Mateusz nie bez podstawy w swojej wersji słów Jezusa o zgorszeniu maluczkich umieścił zaimek „we
mnie”. Chociaż w Ewangeliach synoptycznych nigdzie nie znajdziemy stwierdzenia, że Jezus domagał się wiary w siebie, jednak roszczenie to występuje implicite
w Jego słowach i gestach.
Przede wszystkim należy stwierdzić, że Jezus według trzech pierwszych ewangelistów rzadko domagał się wiary w Boga (Mk 11,22). Właściwie 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 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 faryzeuszów, 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 uzdrowienie, nie świadczą że Jezus nie dostrzegał ich wiary, sama prośba o ratunek jest dostatecznym dowodem wiary głuchych, ślepych, trędowatych, wszystkich
ludzi cierpiących i upośledzonych, błagających o uzdrowienie.
Jezus zwracając się do Jaira „Nie bój się, tylko wierz!” (Mk 5,35; por. Łk 8,50)
lub zapewniając proszących o pomoc „Wiara twoja uzdrowiła cię” (Łk 8,48), nie
miał na myśli bezkształtnej wiary w cuda. Zdecydowanie 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
będzie żądającym znaku jedynie dany znak Jonasza (Mt 16,4). Wydaje się, że Jezus
chciał powiedzieć, iż uwierzytelnienie Jego godności i posłannictwa nastąpi dopiero
po Jego śmierci. Jezus, pytając się o wiarę proszących Go o uzdrowienie, domagał
się wyznania, że to właśnie On, a nikt inny, jest w stanie im przyjść 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
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historii uzdrowienia niemego chłopca, epileptyka opętanego przez ducha (Mk 9,1429). Ojciec chorego dziecka prosił o pomoc uczniów Jezusa, którzy jednak byli
bezradni wobec cierpienia chłopca. Gdy do rozmawiających z ludem uczniów przyszedł Jezus, wtedy nieszczęśliwy ojciec prosił o pomoc samego Mistrza, powiadając: „... jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam” (Mk 9,22). W słowach
tych zawarta jest pewna doza wątpliwości w pomyślne zakończenie zabiegów
o ratunek dla syna. Wątpliwość ta jest zrozumiała, wszak uczniowie Jezusa okazali
się bezsilni wobec choroby dziecka. Jezus przeto na prośbę ojca dziecka chorego na
epilepsję, powiedział: „Co się tyczy tego: Jeśli coś możesz, to: Wszystko jest możliwe dla wierzącego” (Mk 9,23). W historii tej przeciwstawiono niemoc uczniów
i moc Jezusa. Zaufanie do Jezusa uległo zachwianiu z powodu bezradności Jego
uczniów. A jednak chłopiec został uzdrowiony, wiara ojca została bowiem odbudowana, a była to wiara wyłącznie w moc Jezusa.
Wiele do myślenia daje również ewangeliczna historia uzdrowienia kobiety od
dwunastu lat cierpiącej na krwotoki (Mk 5,25-34). Chora niewiasta 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 Chrzciciela, Eliasza lub Jeremiasza posłanego ponownie przez Boga do
Izraela, 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 wątpliwości.
Przynajmniej pobieżnej analizy wymaga także Markowa relacja cudu 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 uczonych w Piśmie. Ewangelista pisze, że
Jezus, zanim uzdrowił sparaliżowanego, odpuścił mu grzechy. Elementu tego nie
można pominąć, wszak oczywisty jest również jego związek z wiarą. Jezus, wiedząc o wierze niosących paralityka, powiedział do chorego: „Synu, odpuszczone są
grzechy twoje” (Mk 2,5). Uzdrowienie nastąpiło nieco później. Wiara przyjaciół
paralityka skłaniała Jezusa zarówno do odpuszczenia grzechów paralitykowi, jak
też i do przywrócenia władzy jego członkom. Większe zaniepokojenie spowodowała absolucja, wszak według Żydów grzechy może odpuszczać jedynie Bóg. Kimże
jest więc ten, który odpuszcza 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 Jezusa o wiarę oraz w deklaracjach ludzi proszących o pomoc, nie
chodzi o wiarę w Boga, lecz o zawierzenie Jezusowi, o wiarę w Jego moc i boskie
posłannictwo.
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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 albo za jednego z proroków”, zapytał:
„A wy za kogo mnie uważacie?” (Mt 16,14,15)1. Treść odpowiedzi na tym miejscu
w naszych rozważaniach 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 prowadzić do wiary w Niego.
Działalność Jezusa i pytania w związku z nią stawiane, nieuchronnie w kontekście wiary musiały prowadzić do refleksji nad jej treścią. Jezus, być może, nie domagał się bezpośrednio wiary w siebie. Oczekiwał jej i tym samym żądał jej pośrednio. I tak też rozumieli roszczenia Jezusa faryzeusze oraz uczeni w Piśmie,
wszak posądzali Go o związki z Belzebubem (Mt 12,22-30; Mk 3,22-27; Łk 11,1423). Uzurpowanie sobie boskich prerogatyw i domaganie się wiary w swoją moc,
było według przedstawicieli urzędowego judaizmu czynem szatańskim2.
Deuteroizajasz oraz Tritoizajasz w ciężkich dla ludu izraelskiego chwilach budzili wiarę i nadzieję w zbawienie, które miało być dane w czasach eschatologicznych. Zwiastowanie Jezusa rozbudziło na nowo te nadzieje. Obiecane zbawienie
przybliżyło się i zaczęło realizować w Jezusie (Łk 4,16-21; Mt 11,2-6). Na wewnętrzną strukturę wymaganej przez Jezusa wiary składa się więc przekonanie, że
wypełnił się czas i nadeszła era zbawienia wiecznego, darowanego z łaski przez
Boga. Wiara jest więc zaufaniem Jezusowi i Bogu. Wszechmogący oferuje zbawienie w Jezusie. Wszędzie więc, gdzie dostrzegamy wiarę u chorych, tam istnieje coś
więcej aniżeli zwykłe zaufanie Jezusowi jako cudotwórcy. W wierze tej znajduje się
element, który nazywamy zawierzeniem Bogu, realizującemu swoją zbawczą wolę
w Jezusie, którego przedstawia On jako swojego Syna (Mt 3,17 i paral.). Treść owej
wiary jest więc znacznie bogatsza od tej, do której nawoływali prorocy. W niej
implicite zawarte są treści chrystologiczne.
Nie wiemy, czy Jezus kiedykolwiek powiedział: „wierzcie Ewangelii”, gdyż
słowa te pochodzą z Markowego summarium. Jednakże Jezus wzywał do wiary
w nadejście nowego eonu, panowanie Boga, a więc także w Dobrą Nowinę, której
treścią jest darowane przez Boga zbawienie. Jego znakiem były cuda dokonywane
przez Jezusa.

1

Wersja Mateusza jest przeredagowaną relacją Marka. Zob. Grundmann W., Evangelium nach
Matthäus, ThHKNT 1, s. 383nn.

2

Zarzut, że Jezus jest sługą Belzebuba, przemawia za autentycznością tradycji o uzdrowieniach,
przekazanej przez ewangelistów.
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Wiara może czynić cuda. Według ewangelisty Marka, Jezus, przechodząc z uczniami obok drzewa figowego, na słowa uczniów: „Mistrzu, 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 widzialny. Wprawia w ruch dobrotliwą i zbawienną
potęgę Boga.
Logion 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 wiary1. Do uczniów w czasie uciszenia burzy powiedział: „Jakże to, jeszcze wiary nie macie?” (Mk 4,40). Ewangelista Łukasz zna także logion
o wierze wielkości ziarnka gorczycznego (Łk 17,6). W trzeciej Ewangelii synoptycznej poprzedzony 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 niedowiarstwo. 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, 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.
Charakterystyczne jest to, że ojciec chłopca cierpiącego na epilepsję uważał, że
w jego niedowiarstwie może mu pomóc Jezus. W jego rozumieniu 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 wiary”
(Łk 17,5). W prośbie uczniów wiara nie może być zwykłym przeświadczeniem
w cudotwórczą moc Mistrza z Galilei. Uczniowie dostrzegali, 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
1

Ebeling G., Wort und Glaube, s. 232 uważa, że termin o*ligopistiva oraz o*ligovpistoς (Mt 6,30
i paral; 9,26; 14,31; 17,20) należy do autentycznych słów używanych przez Jezusa. Termin ten
występuje u Mt i Łk i pochodzi z Q.
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uczniów do przekonania, że ich Nauczyciela nie można przyrównać do żadnego
innego, że jest On kimś znacznie większym, aniżeli uczeni w Piśmie dyskutujący
z Jezusem posiadającym nieporównywalny z nikim autorytet. Czy prosząc Jezusa:
„Przydaj nam wiary” zdawali sobie w pełni sprawę, kim jest ich Mistrz? Pewne jest
jednak, że wiedzieli, iż Jezus domaga się wiary, która przywyższa przekonanie
o władzy Jezusa nad ludzkimi cierpieniami. 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 Jezusowym: „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 Jezusa1. Zdrada Judasza i odejście niektórych uczniów świadczy wymownie, że ta wiara była narażona na liczne próby i że łatwo ją było utracić.
Stąd też prośba uczniów: „Przydaj nam wiary”. Ratunek dla swojego niedowiarstwa
widzieli w samym Jezusie. Czy Jezusa uznawali za źródło wiary, skoro Bóg był
początkiem 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 kierunku uznania Jezusa za źródło
wiary w pełnym tego słowa znaczeniu. Ostatecznie to przekonanie wyraził autor
Listu do Hebrajczyków w słowach: „Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest
przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na
prawicy tronu Bożego” (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 modlitewne westchnienie (por. Łk 10,21). Nie można jednoznacznie odpowiedzieć 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

1

Dąbrowski E., Proces Chrystusa w świetle historyczno-krytycznym, 1965, s. 63nn; Schütz R.,
Judas Ischarioth, RGG III, s. 461n.
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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 powołanie uczniów oraz ich droga wiary.
Gerhard Ebeling na podstawie analizy wypowiedzi Jezusa o wierze i ewangelicznych opisów cudów Proroka z Nazaretu stwierdza, że wiara jest egzystencją
w pewności1, mocą i uczestniczeniem we wszechmocy Boga2 i dlatego skierowana
jest ku przyszłości3. Wiara zawsze odnosi się do konkretnej sytuacji4 i urzeczywistnia się w spotkaniu z bliźnimi5. Przede wszystkim wiara jest zawsze wiarą zbawczą
i sama jest zbawieniem6.
Jezusowe rozumienie wiary jest czymś nowym w stosunku do pojmowania wiary w judaizmie w czasach Jezusa. Jezus nawiązał do tradycji wielkich proroków.
W judaizmie zaś wiarę – jak zresztą niemalże całą pobożność – pojmowano zbyt
legalistycznie. W rozumieniu uczonych w Piśmie czasów Jezusa wierzący był synonimem sprawiedliwego i pobożnego7. Jezus, występując przeciwko przesadnemu
legalizmowi faryzeuszów i zakonoznawców, w kontaktach z ludźmi dążył do pogłębienia rozumienia wiary. Wiara nie jest aktem posłuszeństwa Zakonowi, ale
zaufaniem Wszechmogącemu, Bogu, który jako miłosierny Ojciec wie najlepiej,
czego potrzebują Jego dzieci. Nowość rozumienia wiary w zwiastowaniu Jezusa
polega jednak przede wszystkim na powiązaniu zaufania i posłuszeństwa ludzkiego
serca z osobą Jezusa z Nazaretu, który był kimś znacznie większym niż wszyscy
1

Ebeling G., Wort und Glaube, s. 247

2

Tamże, s. 248.

3

Tamże, s. 247.

4

Tamże, s. 251.

5

Tamże, s. 250.

6

Tamże, s. 252.

7

Strack H. L., Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmut und Midrasch, III, s.
187.
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nauczyciele i prorocy, który miał prawo powiedzieć: „Mężowie z Niniwy staną na
sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują 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
słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon” (Mt 12,41.42).
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3.1. Judaizm religią Księgi
Stosunek judaizmu do Prawa (hr*oT)1 jest czymś niepowtarzalnym i jedynym
w swoim rodzaju. Jego bladym odbiciem jest stosunek chrześcijan do Biblii lub
islamu do Koranu. Wyrazem tego stosunku jest psalm 119, należący do tradycji
mądrościowej2. Autor tego psalmu raduje się każdym słowem Zakonu Pana. Prawo
(Zakon) jest dla niego radością (ww. 16; 111) i bogactwem (w. 14). Przyrównuje je
do pochodni (w. 105) i miodu (w. 103). Obcowanie z prawem jest dla niego największą rozkoszą (ww. 24; 77), dlatego rozważa przykazania i miłuje słowa Zakonu
Pana (ww. 47; 167).
W 5. Księdze Mojżeszowej słowo zakon wiąże się ściśle z imieniem Mojżesza
(5 Mż 1,5; 4,8.44; 31,9). Prorocy, jak Ozeasz, Amos, Izajasz i Jeremiasz, a także
inni, mówią o Zakonie Pańskim bądź o Zakonie Boga (Oz 4,6; Am 2,4; Iz 1,10;
5,24; Jr 8,7). Izajasz napomina Izraela z powodu sprzeniewierzenia się Zakonowi
Pana (Iz 5,24; 30,9), Jeremiasz zaś pisze: „Nawet bocian w przestworzach zna swój
czas, synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu, lecz mój
lud nie chce znać prawa Pana.” (Jr 8,7).
W Księgach Kronik występują obok siebie terminy Zakon Mojżesza oraz Zakon
Boga. Począwszy od dzieła kronikarskiego, Zakon coraz częściej utożsamia się
z Pięcioksięgiem, przypisywanym przywódcy narodu izraelskiego, Mojżeszowi.
W tym samym czasie też coraz wyraźniej zaczęła kształtować się także świadomość
potrzeby posiadania zbioru pism, które stałyby na straży wiary ludu wybranego.
Niewątpliwie fundamentem tego zbioru, a więc Biblii Starego Testamentu, był Pentateuch, odgrywający już znacznie wcześniej w życiu Izraela bardzo ważną rolę. Do
niego najpierw dołączone zostały księgi prorockie (Joz, 1 Sm, 2 Sm, 1 Krl, 2 Krl,
Iz, Jr, Ez oraz księga mniejszych proroków [Oz, Jl, Am Ab, Jon, Mi, Na, Ha, So,
Ag, ZA, Mi]). W 2. Księdze Machabejskiej księgi święte Żydów są nazwane: Prawo i Prorocy (15,9). W przedmowie do greckiego tłumaczenia Księgi Jezusa Syracha występuje trzecia część: Psalmy (obecnie mówi się o Ketubim [Pisma – Ps, Hi,
Prz, Rt, Pnp, Kz, Tr, Est, Dn, Ezd, Ne, 1. i 2. Krn}).
Prawo, nad którym każdy pobożny Izraelita zobowiązany był codziennie pochylać się, rozmyślać nad nim i uczyć się go (por. Ps 1,1), kształtowało wiarę i życie
religijne odradzającej się po niewoli babilońskiej społeczności wiernych przymierzu z Jahwe. Ilekroć później Żydzi chwytali za oręż, aby bronić swojej wolności

1

Na temat etymologii i rozwoju pojęcia hr*oT zob. Liedke G., Petersen C., hr*oT, ThHAT II, k.
1031-143.

2

Zob. Krauz H.-J., Psalmen, 2, s. 820.
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i suwerenności, jednoczyli się pod sztandarem Prawa. W czasie walk narodowowyzwoleńczych za czasów Machabeuszów, Matatiasz wzywa każdego do powstania,
„kto płonie gorliwością o Prawo i obstaje za przymierzem” (1 Mach 12,27). Począwszy od niewoli babilońskiej, głównie od podbojów Aleksandra Wielkiego
(356–323 przed Chr.), Zakon pełnił rolę integrującą wszystkich Żydów. Bez Prawa
i wierności jego przepisom wyznawcy judaizmu, rozproszeni po całym ówczesnym
cywilizowanym świecie, utraciliby swoją tożsamość i mogłoby dojść do ich integracji z ludnością, wśród której żyli.
Zakon w judaizmie był przedmiotem spekulacji. W czasach Jezusa rozwijała się
teologia Prawa. Wcześniejsza od niej ontologia Mądrości została adaptowana przez
zakonoznawców. Według nich Zakon powstał przed stworzeniem świata. Bytował
u Boga i w rękach Najwyższego, był narzędziem stworzenia wszystkiego, co istnieje. Prawo uobecniało Świętego Izraelskiego1. Ono też jest wieczne, niezniszczalne
i nie wolno w nim czegokolwiek zmienić2. Teologią Zakonu zajmowano się zarówno na terenie Palestyny, a więc ojczystego kraju Jezusa, jak i w diasporze3.
Szczególne miejsce Zakonu w życiu pobożnego Żyda ugruntowywało nabożeństwo synagogalne, nauczanie uczonych w Piśmie oraz w znacznej części literatura
apokaliptyczna. Wypełnianie Prawa było dla Żydów konsekwencją ich stosunku do
Boga, opartego przede wszystkim na wierności i posłuszeństwie Najwyższemu.
Wiara jako posłuszeństwo Zakonowi Pańskiemu była uświęceniem dnia powszedniego, kto bowiem wypełnia przepisy Zakonu, ten ma społeczność z Bogiem
i uświęca swoje życie. Kto łamie przepisy Zakonu, ten sprzeniewierza się Bogu
i godzien jest pogardy.
W czasach poprzedzających przyjście Jezusa, jak i w pierwszych wiekach po
Chr., wokół Zakonu Mojżesza narosło wiele przepisów natury rytualnej, będących
wynikiem spekulacji uczonych w Piśmie nad nakazami Prawa Starego Testamentu.
Dzięki kazuistyce uprawianej przez uczonych w Piśmie powstała tzw. Tora (Zakon)
ustna, nakładająca na pobożnego Żyda ciężar nie do uniesienia4. Była ona traktowana na równi z Zakonem Mojżesza. Zakon i przepisy rytualne starszych traktowano
jako jedność, i przekroczenie jakiegokolwiek przepisu rytualnego uważano za naruszenie Zakonu.
1

Mussner F., Traktat o Żydach, s. 47.

2

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

3

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

4

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

3.2. Stosunek Jezusa do Starego Testamentu
Lektura Ewangelii kanonicznych utwierdza nas w przekonaniu, że życie 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 dostarczały 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 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 Chrzcicielem, 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)1.
Wraz z innymi uczestniczył w sabat w nabożeństwach synagogalnych (Mk 2,21;
6,2; Łk 4,16;13,10) i pielgrzymował 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 17,24 nn). Uzdrowionych przez siebie trędowatych,
zgodnie z przepisami Zakonu, posłał do kapłanów, aby złożyli przepisaną 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 wieczny?”, 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 Zakonu i ustną tradycję wyrosłą wokół Mojżeszowego Prawa, dotyczącą między innymi zachowania
1

Schnackenburg R., Nauka moralna Nowego Testamentu, s. 54.
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czystości rytualnej. Ewangelie świadczą, że Jezus odnosił się z szacunkiem do
przepisów Zakonu 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 niemytymi rękami (Mk 7,1-5) i pozwalał się dotykać jawnogrzesznicy (Łk 7,
39). Jaki więc właściwie był stosunek Jezusa do Zakonu oraz instytucji usankcjonowanych przez księgi Starego Testamentu?
Pierwsza Ewangelia, przeznaczona dla zborów judeochrześcijańskich, zawiera
szereg wątków, które pozwalają nam wysnuć wnioski w omawianej kwestii. Ewangelista Mateusz zanotował logia Nauczyciela z Nazaretu, w których bezpośrednio
jest mowa o stosunku Jezusa do przepisów Zakonu (Mt 5,17-20). Wynika z nich, że
Jezus był pozytywnie ustosunkowany do Zakonu, w ogóle do Starego Testamentu.
Pozostałe Ewangelie synoptyczne, przeznaczone raczej dla poganochrześcijan, nie
zajmują się stosunkiem Jezusa do Starego Testamentu w takim stopniu, jak jest to
ukazane w pierwszej Ewangelii. Problem ten nie interesował chrześcijan wywodzących się z pogaństwa, szczególnie nie interesował ich po soborze apostolskim (Dz 15,
6-35). W kwestii ważności przepisów Zakonu wypowiedział się także apostoł Paweł jasno i zdecydowanie w swoim 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 Zakonu (Rz 3,
21.28; 4,4; Ga 2,16). Mając na uwadze tę fundamentalną prawdę objawioną
w Chrystusie, Wielki Apostoł nauczał o nieużyteczności praktyk religijnych nakazanych przez Zakon, w tym również obrzezania (Ga 4,10; 5,12), przede wszystkim
zaś piętnował ufność w nich pokładaną, będącą wynikiem niezrozumienia Bożej
ekonomii zbawienia. Wraz z przyjściem Chrystusa, a więc z chwilą nadejścia wiary,
którą Duch Boży nieustannie budzi w sercach przez Ewangelię, człowiek przestał
być pod opieką Zakonu (Ga 3,25). Przyjście Syna Bożego, poddanego również
Zakonowi (Ga 4,4), spowodowało wyjście wierzącego w moc zbawczej ofiary
Chrystusa spod kurateli Zakonu (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, „wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas
przekleństwem” (Ga 3,13). „Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli”
(Ga 5,1). On jest końcem Zakonu (Rz 10,4), a więc kresem, eschatologiczną granicą wyznaczającą panowanie Zakonu. Wraz z przyjściem Chrystusa nadeszła era
wolności od Zakonu. Człowiek nie wysłużył sobie wolności. Została mu ona darowana przez Boga z łaski okazanej w Chrystusie Jezusie1.

1

Uglorz M., Ewangelia wolności apostoła Pawła, RT ChAT, XXXII(1990), z. 2, s. 11-23.
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W związku z powyższym należy postawić pytania: Jak dalece przekaz Mateuszowy odpowiada prawdzie historycznej? W jakim stopniu logia Jezusa, zanotowane Mateusza, przez pierwszego ewangelistę synoptycznego, zostały przeredagowane i skomentowane w świetle sytuacji Kościoła Mateuszowego? Brak materiału
porównawczego w pozostałych ewangeliach utrudnia sformułowanie odpowiedzi na
pytanie o stosunek Jezusa do Starego Testamentu, szczególnie do przepisów Zakonu. Istnieje jednak w ewangeliach pewna atmosfera, w której Jezus nauczał i działał. Może być ona pomocna w zreferowaniu postawionego problemu egzegetycznoteologicznego.
Pod uwagę przede wszystkim należy wziąć słowa Jezusa, które Mateusz przekazał nam w tzw. Kazaniu na górze: „Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać
zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę
powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna
kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym
będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie
nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie
i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Mt 5,17-20). Łukasz nie zna
tych logiów i nawet im podobnych nie spotkamy w jego wersji Kazania na górze
Jezusa, a więc w tzw. Kazaniu na równinie (por. Łk 6,17nn). Zaledwie echo tych
słów można usłyszeć w logionie: „Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż
przepaść jednej kresce z zakonu”. Łukasz jednak dość sztucznie i nieporadnie
wmontował go do mowy Jezusa skierowanej do faryzeuszów (Łk 16,14-18), chociaż uznaje się, że w porównaniu do Mk 13,30n oraz Mt 24,341 logion ten posiada
najbardziej pierwotne brzmienie. Zresztą cała perykopa o polemice Jezusa z faryzeuszami jest dość luźnym zlepkiem wypowiedzi Jezusa, mających różne Sitz im
Leben. Jednakże z powyższego wynika, że w tradycji ewangelicznej funkcjonowały pewne logia, w których Jezus ustosunkował się do Starego Testamentu, lecz
wiele z nich poszło w zapomnienie.
Zanim przejdziemy do analizy Mt 5,17-20, postawmy pytanie, jaki w ogóle
miała charakter dyskusja w czasach apostolskich i poapostolskich nad znaczeniem
Starego Testamentu dla wiary chrześcijańskiej. Niewątpliwie dotykała ona punktu
zapalnego na styku współżycia judeochrześcijan z poganochrześcijanami2. Pewien
obraz sytuacji możemy sobie wyrobić na podstawie Listów apostoła Pawła. Ale czy
1

Hübner H. (Das Gesetz in der synoptischen Tradition)dostrzega w tych tekstach wypowiedzi
formalnie paralelne do Mt 5,17 oraz Łk 16,16.

2

Butmann R., Geschichte der synoptischen Tradition, 31957, s. 146n.
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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 atmosfery i napięcia, jakie wypływało z krytyki
pobożności faryzejskiej przeprowadzonej przez Nauczyciela z Nazaretu, wynika, że
wielokrotnie Jezusowi musiano stawiać zarzut, iż nie przestrzega przepisów Zakonu
i lekceważy ustawy ojców. Dowiadujemy się o tym nie tylko z tradycji ewangelicznej. Także w tradycji judaizmu zachowało się przekonanie, że Jezus został skazany
na śmierć z powodu uprawiania magii i lekceważenia prawa żydowskiego (Miszna,
Talmud)1. 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. W tradycji ewangelicznej
więc – jak już stwierdziliśmy powyżej – niewątpliwie funkcjonowały wypowiedzi
Jezusa na temat Jego stosunku do Zakonu i Proroków. Pogląd, jakoby słowa w Mt 5,
17-20 były wyłącznie autorstwa pierwszego Ewangelisty, nie wytrzymuje krytyki
i musi zostać odrzucony.
Głównie trzy interesujące nas logia z rozdziału 5. Ewangelii według Mateusza
stanowią tzw. dobro własne pierwszego ewangelisty i należy je traktować jako
wprowadzenie do następujących po nich antytez (Mt 5,21-26; 27-32; 33-37; 38-42;
43-48). Powszechnie jednak uważa się, że Mt 5,17-20 jest redakcyjnym zabiegiem
pierwszego ewangelisty2. Jeśli zaś chodzi o same logia, to nie jesteśmy w stanie
wskazać z całą pewnością na źródło, z którego zostały one zaczerpnięte. Analiza
wykazuje, że posiadają one różne Sitz im Leben. Jednakże z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że słowa: „Zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż
wszystko to się stanie (Mt 5,18), oraz logion znajdujący się w Łk 16,17, pochodzą
ze źródła Q3.
Głównie przedmiotem sporu między egzegetami jest 17. wiersz rozdziału 5.:
„Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem
rozwiązać, lecz wypełnić”. Uważany jest czasem za włożoną w usta Jezusa notę
redakcyjną Ewangelisty, wprowadzającą w zasadniczy temat Kazania na górze,
zdradza bowiem wyraźnie styl Mateusza4. Pogląd ten nie jest w pełni uzasadniony.

1

Ricciotti G., Życie Jezusa Chrystusa, 1955, s. 100.

2

Strecker G., Die Bergpredigt, s. 56.

3
4

Hübner H., Das Gesetz in der synoptischen Tradition, s.17.
O poglądzie takim wspomina Kudasiewicz J., Biblia-Historia-Nauka¸ s. 385. Mateuszowy styl
zdradza użycie słów: plhrw'sai oraz h^lqon. Mt 5,17 jest pierwszym z pięciu logiów z h^lqon
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W wierszu 18.: „Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się
stanie” akcent położony został nie tyle na treści posłannictwa Jezusa, jak to jest
w wierszu 17., lecz na zakazie wprowadzania jakichkolwiek zmian w tekście
Zakonu. Jeśli wiersz 17. wyszedł spod pióra ewangelisty, jak chcą niektórzy, mielibyśmy więc tutaj do czynienia z pewną nieporadnością redakcyjną i niedopatrzeniem pierwszego ewangelisty Mateusza. A więc ewangelista nie zrozumiawszy treści logionu w wierszu 18., dołącza notę, która nie wprowadza precyzyjnie
w myśl następujących po niej słów. Z podobnymi nieporadnościami nie spotykamy się w pierwszej Ewangelii synoptycznej. Autor jej dbał o przejrzystość koncepcji literackiej i jasność wypowiedzi. Logia z Mt 5,17.18 pochodzą z ust Jezusa
i należą do tradycji dotyczącej stosunku Jezusa do Starego Testamentu, chociaż
może nie zostały w tym samym czasie wypowiedziane przez Nauczyciela z Galilei.
Logion z Mt 5,17 wykazuje wyraźne pokrewieństwo z najstarszą warstwą tradycji ewangelicznej. Jezus powiedział: „Nie mniemajcie, że przyszedłem (h^lqon)
rozwiązać zakon”. Słowo h^lqon należy wiązać z żywą dyskusją toczącą się już
w czasach ziemskiego życia Jezusa oraz z pytaniem: Czy jest On tym, który miał
przyjść, czy też należy czekać na kogoś innego (por. Mt 11,3; por. Łk 7,19). Termin
„ten, który miał przyjść” (e*rcovmenoς) posiada swoją historię i zakotwiczenie w judaizmie. Pytanie zaś: „Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać
innego? ”, jak zresztą cała perykopa o Janie Chrzcicielu przebywającym w więzieniu i jego uczniach posłanych do Jezusa (Mt 11,2-6; Łk 7,18-35) zaczerpnięte zostały przez Mateusza i Łukasza ze źródła Q.
Dla naszego pytania o stosunek Jezusa do Starego Testamentu dwa słowa z Mt 5,
17 posiadają szczególne znaczenie, a mianowicie katalu'sai (aor. inf. od kataluvw
znieść, obalić, zniszczyć, rozwiązać) oraz plhrw'sai (aor. inf. od plhrovw), które
mieści w sobie różne treści. Uczeni w Piśmie zarzucili Jezusowi deptanie przepisów Zakonu Bożego. Jezus mówiąc: „Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać
zakon”, odpowiadał na zarzut stróżów prawowierności w Izraelu.
Mamy tu więc do czynienia z autentycznym słowem Jezusa, chociaż obecny jego
kontekst jest nieautentyczny. Owego Sitz im Leben należy upatrywać w sporze
faryzeuszów i uczonych w Piśmie z Jezusem o charakter Jego działalności.
Ewangelista Mateusz wydobył logion Jezusa o wypełnieniu przez Niego Zakonu
i Proroków z jego pierwotnego kontekstu, połączył z dwoma innymi, budując
(przyszedłem), charakterystycznych dla pierwszej Ewangelii synoptycznej. Por. Lohmeyer E.,
Das Evangelium des Matthäus, 31962, s. 105.
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z nich wstęp do słynnych antytez (Mt 5,21-26; 27-32; 33-37; 38-42; 43-48), skierowanych według pierwszego ewangelisty nie do uczonych w Piśmie i faryzeuszów, lecz do uczniów, jak to wynika ze słów kończących wypowiedzi Jezusa na
temat Jego stosunku do Starego Testamentu (por. Mt 5. 20)1.
Jezus nie burzył Zakonu i Proroków, a więc Starego Testamentu i jego instytucji.
Zakon bowiem nadał sam Pan Bóg, który przemawiał także przez proroków. Posłannictwo Jezusa zostało niewłaściwie odczytane przez uczonych w Piśmie. Jezus
przyszedł wypełnić Stary Testament. Co to znaczy, że Jezus przyszedł wypełnić
Zakon i Proroków? Słowo plhrovw ma różne znaczenie2. Może ono znaczyć: uzupełniać, dopełniać. Jezus więc przyszedł, aby uzupełnić Zakon. Zakon według Jezusa byłby wtedy czymś niedoskonałym, wymagającym uzupełnienia. Badania wykazują, że nadane przez Mojżesza Prawo w ciągu dziejów Izraela było nieustannie
reinterpretowane i uzupełniane. Tłumaczenie dopełnić jest więc do przyjęcia. Tłumaczenie to jest także możliwe dlatego, że uwydatnia pewne roszczenie Jezusa i to
nie jedyne, nie pierwsze i nie ostatnie, wywołujące oburzenie wśród stróżów prawowierności w judaizmie. Pierwszego znaczenia nie wykluczają dwa pozostałe
logiony z Mt 5,18.19. Termin plhrw'sai może być przełożony również przez słowo: wypełnić. W tym przypadku w Jezusie miałoby się więc spełnić to wszystko, co
zapowiadał Stary Testament. Jezus więc przyszedł, aby niezmiennej woli Boga,
zawartej w Zakonie i Prorokach, nadać pełną wartość przez wydobycie z przykazań
pierwotnej i właściwej woli Bożej. Pewna część egzegetów skłonna jest jednak
zacieśnić znaczenie słowa plhrw'sai do sprowadzenia wszystkich przykazań do
jednego, do przykazania miłości Boga i bliźniego.
Czy pierwsza interpretacja wyklucza drugą i odwrotnie? Jeśli w Jezusie została
wypełniona wola Boga, to Jezus przez swoje przyjście dopełnił Zakon 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 Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. Lecz łatwiej jest
niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu” (Łk 16,16.17).
W logionie o gwałtownikach Prawu i Prorokom przeciwstawione jest Królestwo

1

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

2

Pełną listę znaczenia słowa plhrovw podaje Łach J., Błogosławiony, który przychodzi w imię
Pańskie, s. 99.
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Boże. Wraz z nastaniem panowania Bożego doszło do kresu panowanie Zakonu1.
Jezus jako zwiastun Królestwa i jako Ten, w którym urzeczywistnia się panowanie
Boga i w którym dana jest nowa droga zbawienia2, jest więc dopełnieniem Zakonu
i Proroków3.
Logia zawarte w Mt 5,18.19 uważa się powszechnie za ipsissima verba Jesu,
a to głównie ze względu na typowy dla Jezusa zwrot a*mhVn gaVr levgw u&mi'n, wprowadzający szczególnie ważne i istotne pouczenie, a także ze względu na ich tło hebrajskie. Uczeni żydowscy liczyli słowa w pismach Starego Testamentu i dbali o to, by
żadne słowo nie zostało pominięte przy przepisywaniu zwojów Tory lub Proroków.
Jota, to hebrajskie „jod”, najmniejsza samogłoska; kreska zaś to znak służący do
rozróżnienia podobnych spółgłosek4. Zakon i Prorocy jako Słowo Boga są niewzruszone. Ktokolwiek zmieni lub zniesie jedno przykazanie, nawet to najmniejsze,
będzie najmniejszym w Królestwie Bożym.
Dziwi tak bardzo konserwatywny stosunek Jezusa do Starego Testamentu. Ze
względu na wrogość uczonych w Piśmie do Jezusa z powodu jego krytycznego
stosunku do nauki starszych, często logia z Mt 5,17-20, zawierające zbyt ortodoksyjną naukę urzędowego judaizmu, uważane są za produkt Kościoła Mateuszowego. Jednakże, po pierwsze: Mateusz przepisuje bez łagodzącego komentarza materiał z Ewangelii Marka, zawierający relacje konfliktu Jezusa z faryzeuszami i zakonoznawcami. Dlaczego więc Mateusz nie dostrzegł napięcia pomiędzy poglądem
swojego Kościoła a tkwiącym w tradycji ewangelicznej przekonaniem, że poglądy
Jezusa na temat Starego Testamentu były ostro atakowane przez uczonych w Piśmie? A może chciał być wierny prawdzie historycznej? Po drugie: Zachowanie
Jezusa, Jego przywiązanie do zdrowej pobożności judaizmu dostatecznie tłumaczą
słowa: „Zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jota,
ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie”. Po trzecie: Jezus
nigdy nie podważał autorytetu przykazań Bożych i wyrażonej w nich woli Najwyższego, ale krytykował zdecydowanie legalizm uczonych w Piśmie oraz był krytycznie ustosunkowany do przepisów narosłych wokół pisanej Tory. I po czwarte: Jak
już zostało powiedziane, ewangelista Łukasz znał logion, który można uznać za
paralelny do Mt 5,18. W tradycji funkcjonowały więc wypowiedzi Jezusa o Jego

1

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

2

Schürmann H., Gottes Rech – Jesu Geschick, 1985, s. 31nn.

3

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

4

Gaechter P., Das Matthäus Evangelium, 1962, s. 165
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stosunku do Starego Testamentu i ewangelista Mateusz nie musiał tworzyć nowej
tradycji.
Przyjąć należy, że interesujące nas logia Jezusa zostały przez ewangelistę Mateusza poddane niewielkiej obróbce redakcyjnej, jednakże ogólna ich wymowa jest
czytelna i zawiera naukę Jezusa. A więc Stary Testament ma moc obowiązującą.
Nikt też nie jest upoważniony do jakiejkolwiek zmiany tekstu Zakonu i Proroków.
Jezus zaś przyszedł, aby wypełnić to, co jest zawarte w księgach Starego Przymierza, ukazać wolę Bożą w jej prawdziwym sensie. Wypełnienie Zakonu i Proroków
jest dziełem historiozbawczym.

3.3. Stosunek Jezusa do przykazań Zakonu Mojżesza
Logia Jezusa o wartości Zakonu i Proroków umieścił ewangelista Mateusz przed
słynnymi antytezami, których wymowa może podważać to wszystko, co jest zawarte w tych logiach. Jezus od samego początku swojej działalności był świadomy
wyjątkowego charakteru swojego posłannictwa. Głęboko był przekonany, że Jego
słowa i nauka jest autorytatywnym przekazem woli Bożej. Jezus nie wykładał Zakonu jak uczeni w Piśmie, chociaż nie były Mu obce metody ustnego przekazu,
stosowane w szkołach wielkich nauczycieli Zakonu. Ewangeliści stwierdzają, że
nauczał On jako moc posiadający (Mt 7,29; Mk 1,22). Jezus uważał siebie za suwerennego Pana Zakonu. Wykład przykazań rozpoczynał formułą: „Słyszeliście, iż
powiedziano 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 odgradzali się od nie aprobowanych przez nich
poglądów1. Jezus zdecydowanie przyjmował przykazania Boże, gdyż nie przyszedł,
aby znieść Zakon, lecz go wypełnić (Mt 5,17). Uważał siebie jednak za suwerennego Pana tradycji starszych, wobec której przysługuje Mu ostateczne zdanie.
Jezus, mówiąc o przekazanych przodkom przepisach Zakonu, miał na myśli
zarówno prawodawcę, a więc Mojżesza, jak również późniejszych interpretatorów
Prawa oraz ich słuchaczy. Jezus, nie znosząc woli wyrażonej w przykazaniach, staje
jednak ponad autorytetem 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. Roszczenia Jezusa w tym względzie sięgały bardzo daleko. Jezus nie czynił różnicy pomiędzy Słowem Boga
a swoim. Dawał niedwuznacznie do zrozumienia, że kto będzie się wstydził Słów
1

Grundmann W., Das Evangelium nach Matthäus, s. 154.
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Jego, 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 Jezusa1. 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 przykazaniom,
nakazał mu wszystko sprzedać i rozdać ubogim. Młodzieniec zgodnie z literą przestrzegał przykazań, pomimo to Jezus, roszcząc sobie prawo dysponowania człowiekiem, polecił mu porzucić dotychczasowy 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 świadectwa (Mt 5,33). Pozostałe antytezy jednak pozostają w pewnym związku z Zakonem.
Pierwsza antyteza dotyczy przykazania: „Nie zabijaj!”, które Jezus podaje
w brzmieniu znajdującym się w Dekalogu. Uzupełniając je jednak słowami: „kto by
zabił, pójdzie pod sąd”, wskazuje pośrednio na funkcjonujące wówczas sądownictwo. Aby zapobiec samosądom, anarchii, 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 kompetencji podlegały wykroczenia przeciwko przykazaniu: „Nie zabijaj!”2.
Jezus z Nazaretu, ustosunkowując się do piątego przykazania i sądownictwa
z nim związanego, powiada: „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 5,22). Występująca w formule wstępnej partykuła dev, nadaje całemu wyrażeniu po nim następującemu sens przeciwstawny do treści zdania, występującego przed formułą: e*gwV
deV levgw u&mi'n. Jednakże Jezus nie znosi przykazania, lecz ustosunkowuje się do
1

Gnilka J, Jezus z Nazaretu, s. 258. Bultmann R., Die Geschichte der synoptischen Tradition,
s. 142nn przyjmował pochodzenie od Jezusa pierwszej, drugiej i czwartej antytezy. Pozostałe
mają charakter redakcyjny.

2

Homerski J., Ewangelia według św. Mateusza, 1979, PśNT III,1, s. 133. Ale sowa: „Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd” (Mt 5,21) mogą też być redakcyjną przróbką
2 Mż 21,12 i wtedy ich sens jest zgoła inny. Por. Czyż S., Udoskonalenie starotestamentowego
Prawa (Mt 5,21-48), Sudia z biblistyki, 1990, V, s. 143n.
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funkcjonującego w Izraelu porządku prawno-sądowniczego. Poddaje go krytyce
i radykalizuje dotychczasową interpretację przykazania: „Nie zabijaj!”. Nie tylko
podlega sądowi ten, kto przelewa krew brata swojego, lecz także każdy, kto gniewa
się i obraża bliźniego swojego. Kto się gniewa, pójdzie pod sąd. Nie chodzi tu
o ludzki sąd, lecz Boży. Jezus więc wychodzi poza instytucję sądu ludzkiego, opartego na Zakonie, oraz poza wskazania Prawa, które nie mogą być naruszone. Człowiek w całej swej egzystencji, niezależnie od nakazów i zakazów Prawa, powinien
być dobry1.
Na kartach Starego Testamentu spotykamy się z wezwaniami do zaprzestania
gniewu, jednakże w praktyce nikt się tymi napomnieniami nie przejmował. Jezus
nie mówił, o jaki gniew chodzi, czy niesłuszny, czy też o tzw. święty gniew. I chociaż pozostałe logia 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 wspomniałbyś, 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 odnoszenie tych słów wyłącznie do sytuacji Mateuszowego Kościoła jest
chybione. Jezus wzywa do pojednania. Użyte przez Mateusza w logionie Jezusa
słowo diallassomai oznacza zmianę nastawienia do bliźniego, jak kontekst wskazuje, bez orzekania czyjejkolwiek winy. Jezusowa interpretacja piątego przykazania
jest przeto radykalna, tak radykalna, że w Starym Testamencie i judaizmie nie znajdziemy analogii. Radykalizm ten był głęboko zakorzeniony w apostolskim chrześcijaństwie (1 J 3,15) i mógł mieć jedynie źródło 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, literalną interpretację szóstego przykazania i tradycji
narosłej wokół niego. Jezus, analizując genezę, strukturę i rozwój grzechu, który
głęboko jest zakorzeniony w człowieku, powiedział: „A Ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo 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 pożyteczniej 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 znaleźć się w piekle” (Mt 5,
1

Gnilka J., Jezus z Nazaretu, s. 260.
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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 Jezus, podobnie jak w pierwszej antytezie, jeszcze dobitniej mówi, że człowiek w całej swojej egzystencji powinien być dobry i dbać winien o czystość serca.
Dbałość o czystość moralną powinno się rozpoczynać 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 powód 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 klauzuli1 widoczne jest, że podobnie jak w dwóch pierwszych antytezach, zresztą także kolejnych, Jezusowi chodziło o odwrócenie uwagi słuchaczy od
jakiejkolwiek kazuistyki, która stawiała mężczyznę w pozycji uprzywilejowanej,
a skierowanie jej na samo 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 fałszywego
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 składania 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 przysięgi (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 przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa
białym lub czarnym” (Mt 5,34-36), nie są formalnym sprzeciwem przeciwko praktyce składania przysięgi, ale bezwzględnym wymogiem mówienia zawsze prawdy.
Jeśli dzieci Królestwa zawsze będą prawdomówni i ta prawdomówność będzie
jakby ich istotą, wtedy zbędna jest wszelka kazuistyka na temat przysięgi. Nie tylko
wyraźne jest tu Jezusowe „nie” żydowskiemu legalizmowi, ale głównie Jezusowe
„za” wewnętrzną przemianą życia, etycznym postępowaniem, moralną czystością.

1

Na temat autentyczności klauzuli zob. np.: Gnilka J., Matthäusevangelium, I, 165n; Bultmann R., Geschichte der synoptischen Tradition, s. 140.
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Dwie ostatnie antytezy (Mt 5,38-42; 5,43-48) znane są także trzeciemu ewangeliście synoptycznemu (Łk 6,29-36). W tle tych antytez nie tylko należy widzieć
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 pobożności. Chodzi Jezusowi, aby człowiek był dobry, zawsze miał otwarte serce dla
drugiego człowieka, nie odpowiadał złem na zło, a więc zdecydowanie działał na
rzecz dobra, pokoju, sprawiedliwości. Widoczne to jest już we wstępie do antytez:
„Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Mt 5,20). Rudolf Bultmann, mając na uwadze Jezusowe antytezy, stwierdza: „W tych wszystkich zdaniach jaśnieje jedno jako decydujące żądanie: Dobro, które należy czynić, trzeba
czynić całkowicie. Jeśli kto coś dokonał z rezerwą, tylko tyle, aby wypełnić zewnętrzny przepis, ten w ogóle nic dobrego nie uczynił”1.
Jezus, zgodnie z wezwaniem: „upamiętajcie się”, wymaga radykalnej przemiany, która powinna się uzewnętrznić w działaniu, w stosunku do bliźniego, bez wyjątku każdego człowieka, oraz w zdecydowanym oporze przeciw eskalacji zła.
Postawa Jezusa wobec Zakonu 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 Zakonu, stosując kryterium
pierwszeństwa (Mt 19,1-12; Mk 10,1-12) bądź kryterium dobra, które winien przynieść dany przepis. „Ambiwalentność postawy Jezusa wobec Tory można poznać
również po tym, że uczniowie nie są zachęcani do jej studiowania”2. Z jednej strony
Jezus w sabat chodził do synagogi, czytał z świętych zwojów i wykładał Pismo,
z drugiej strony pozwalał swoim uczniom w sabat rwać kłosy, aby zaspokoili głód,
i przypomina faryzeuszom, że sabat jest dla człowieka, a Syn Człowieczy jest także
Panem sabatu (Mk 2,27). Dbał o rytualną czystość świątyni, wypędzając z niej
handlarzy zwierzętami ofiarnymi i „bankierów”, ale także powiada: „Mówię wam,
że tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest:
Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście 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 przedstawicielem jest kapłan i lewita z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.
1

Bultmann R., Jesus, s. 63

2

Gnilka J., Jezus z Nazaretu, s. 270n.
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3.4. Antylegalizm Jezusa
Radykalizm w interpretacji woli Bożej zawartej w nakazach i zakazach Starego
Testamentu występuje we wszystkich antytezach i wypowiedziach Jezusa, dotyczących sfery życia etycznego. Występuje on również w Ewangeliach poza Jezusowym
Kazaniem na górze. Radykalizm 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 znaczy to, że naruszony został pierwotny zamysł Boga. Właściwie w Kazaniu na górze występują
dwa rodzaje antytez. W jednych Jezus pozytywnie ustosunkowuje się do przykazań,
ale podaje ich radykalną interpretację, w innych zaś negatywnie ustosunkowuje się
do pewnych przepisów Zakonu, według Jezusa będących koncesją na rzecz ludzkiej
słabości, ale za to objawia właściwą wolę Bożą, której jedynie On jest reprezentantem. Jezus precyzyjnie rozróżnia między tym, co jest istotne w Bożych przykazaniach a tym, co stanowi jego nadbudowę, często na kartach Starego Testamentu
usankcjonowaną Bożym postanowieniem. Jezus staje więc ponad Zakonem i Prorokami. Rości sobie prawo do decydowania, co jest istotną treścią Zakonu i Proroków.
Nie znosi Zakonu. Nikt nie ma prawa czegokolwiek w nim zmieniać, pozostać musi
każda jota i kreska. Ale On, Jezus, ma prawo dokonania ostatecznej interpretacji
woli Bożej. Jego wola jest wolą Boga. Jezus jest suwerenem świętych ksiąg judaizmu. W Jego interpretacji Starego Testamentu spośród kresek i jot „zmartwychwstaje” autentyczna wola Boża.
Z powyższego wynika, że Jezus był zdecydowanie przeciwny judaistycznej
kazuistyce i legalizmowi, który nie ma nic wspólnego z ewangelicznym 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, ile raczej stosunku Jezusa
do niepisanego Prawa. U podłoża tego konfliktu znajdował się negatywny stosunek
Nauczyciela z Nazaretu do podań starszych. Uczeni w Piśmie uważali za wyraz
woli Bożej nie tylko Zakon Mojżeszowy, lecz także narosłą wokół Tory tradycję
prawniczą i kazuistykę 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 twierdzenie jest prawem Mojżeszowym ze Synaju” (Nid 45a Bar).
Ewangeliści zgodnie twierdzą, że właśnie odrzucenie i lekceważenie przez Jezusa podań starszych wywoływało gniew, czasem nawet wściekłość stróżów prawa
w Izraelu. Szczególnym punktem zapalnym stale narastającego napięcia pomiędzy
uczonymi w Piśmie, faryzeuszami a Jezusem były przepisy, którymi został obwa-
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rowany nakaz odpoczynku sabatowego. Jezusa oskarżano o notoryczne łamanie
tych przepisów. 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 właściwe rozumienie Zakonu. Z relacji uzdrowień
w sabat niedwuznacznie wynika, że Jezus nie zgadzał się z aksjomatem uczonych
żydowskich o bezwzględnym podporządkowaniu człowieka literze Prawa. Według
Jezusa Boże przykazania spełniają rolę służebną. Najważniejsze jest dobro człowieka. Nie może ono zostać niczym zastąpione, a tym bardziej martwą literą Zakonu. To przewartościowanie wyrosło z przemyśleń Jezusa, z Jego refleksji nad sprawiedliwością i miłosierdziem Bożym. Jezusowi całkowicie obce było hellenistyczno-rzymskie rozumienie prawa. Legalizm żydowskich jurystów był dla Niego całkowitym zaprzeczeniem biblijnego, profetycznego rozumienia sprawiedliwości.
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 odpoczynku sabatowego. „Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu” (Mk 2,27) powiedział Jezus. I chociaż kontekstem
dla tego logionu w relacji ewangelisty Marka jest spór pomiędzy faryzeuszami
a Jezusem, spowodowany rwaniem kłosów w sabat przez uczniów Pańskich, to
jednak pierwotne jego Sitz im Leben należy raczej upatrywać w nieco innej sytuacji,
w kontekście jakiegoś uzdrowienia w dzień odpocznienia. Zresztą słowa poprzedzające zacytowany logion: „Ponadto rzekł im” są typową notą redakcyjną ewangelisty
Marka. Także następny logion: „Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu” (Mk 2,
28), pasuje do każdej innej sytuacji konfliktowej, wywołanej łamaniem przez Jezusa przepisów i podań starszych. Logion ten zawiera jednak inną treść aniżeli poprzedni. Jeśli w poprzednim Jezus porządkuje świat wartości, to w słowach o Synu
Człowieczym, który jest Panem sabatu, mówi o swoim autorytecie i suwerenności.
Termin Syn Człowieczy (o& ui&oVς tou' a*nqrwvpou) nie może tu oznaczać człowieka
i nie jest także ten logion dalszym ciągiem poprzedniego, gdyż wtedy oznaczałoby
to, że Jezus przyznał suwerenną władzę wszystkim ludziom nad przykazaniem
dotyczącym odpoczynku sabatowego. Roszczenie zawarte w tym logionie jest identyczne z roszczeniem znajdującym się w antytezach Kazania na górze.
O stosunku Jezusa do nauki starszych można wiele dowiedzieć się również z ewangelicznej relacji sporu Jezusa z faryzeuszami na temat przepisów czystości (Mk 7,
1-23; Mt 15,1-20). Dla faryzeuszów 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
Jeusowi, jako nauczycielowi odpowiedzialnemu za edukację i zachowanie uczniów,
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był konkretny i precyzyjnie sformułowany. Jasno zdefiniowana 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 faryzeuszów, zostali oni poddani przez Jezusa pod osąd Słowa Pisma: „Dobrze
Izajasz prorokował 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). Na zarzut uczonych Jezus
odpowiedział również zarzutem: „Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki
się trzymacie” (Mk 7,8). Jezus dokonał więc wartościującego rozdziału pomiędzy
przykazaniami Bożymi a ustawami starszych, które są niczym innym jak ludzką
nauką. Uczeni w Piśmie i faryzeusze przypisywali ustawom starszych autorytet
należny przepisom Zakonu Mojżeszowego. W praktyce jednak, jak wynika to także
z dalszej polemiki Jezusa z faryzeuszami, starając się zachować ustawy ojców,
lekceważyli wolę Bożą zawartą w przykazaniach. 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
matce, 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 faryzeuszów i uczonych w Piśmie, ale wstrząsa żydowską
teorią Prawa1. Dlatego wydawało się im, że Jezus narusza nawet postawy prawości
i sprawiedliwości. Tymczasem Jezus domagał się od swoich uczniów więcej sprawiedliwości, aniżeli znaleźć ją można było w postępowaniu faryzeuszów.
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. Rozpoznawalna jest jedynie w Zakonie 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 Zakonu, nadanych człowiekowi 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

1

Schnackenburg R., Nauka moralna Nowego Testamentu, s. 58.
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Królestwa Bożego, która polega głównie na bezwzględnym wypełnianiu przykazania miłości.
Jezus powoływał się na Pismo Święte. Z Biblii czerpał argumenty 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 rozumieli ducha Zakonu. Pochlebnie więc wyraził się
o zakonoznawcy, który był zdania, że u podstawy wszystkich nakazów Starego
Testamentu znajduje się przykazanie miłości Boga i bliźniego i że ono znaczy daleko więcej aniżeli wszystkie całopalenia i wszystkie składane ofiary (Mk 12,33).

3.5. Przykazanie miłości1
Bibliografia (wybór)
Bornkamm G., Das Doppelgebet der Liebe, w: Neutestamentliche Studien für R. Bultmann,
1954, s. 85-93. • Bornkamm G., Jesus von Nazareth, 141988, s. 97-104. • Bultmann R., Das
christliche Gebot der Sittenlehre, w: Glauben und Versthen, 1933, I, s. 229-244. • Dziuba A.
F., Orędzie moralne Jezusa Chrystusa, 1996, s. 184-188. • Grundmann W., Das Doppelgebot der Liebe, ZZ 11 (1957), s.449-455. • Grundmann W., Die Geschichte Jesu Christi,
1961, s. 87-90. • Fuller R. H., Das Doppelgebot der Liebe, w: Jesus Christus in Historie und
Theologie, 1975, 317-329. • Kudasiewicz J., Nowość i oryginalność Jezusowego przykazania miłości, w: Studio lectionem facere, 1978, s. 148-149. • Lütgert W., Die Liebe im Neuen
Testament. Ein Beitrag zur Geschichte des Urchristentums, 1905. • Nissen A., Gott und der
Nächste im antiken Judentum. Untersuchungen zum Doppelgebot der Liebe, 1974. • Nygren
A., Eros und Agape, 1955, s. 57-65. • Schnackenburg R, Nauka moralna Nowego Testamentu, 1983, s. 82-95. • Schrage W., Ethik des Neuen Testaments, 41982, s. 69-88. • Quell P.,
Staufer E., a*gapavw, ThWNT I, s. 20-55.

Etyczne wezwania Jezusa były radykalne. Jeśli nawet przyjmie się, że większość
wypowiedzi Jezusa jest hiperbolami, to jednak radykalizm Jezusa nie zostanie złagodzony. Hiperbole, ostre sformułowania, nieraz wręcz niemożliwe do wykonania
żądania, miały właśnie za zadanie podkreślenie radykalności etycznej nauki, w czasach Jezusa uwikłanej w sieć ludzkich zakazów i nakazów, ustnie przekazywanych
uczniom w szkołach uczonych w Piśmie. Ale jak pogodzić radykalizm Jezusa z Jego postępowaniem, obcowaniem z celnikami i wyrzutkami 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
1

Jezusowe przykazanie miłości rozpatrywane jest w rozdziale 3., a nie 4., jak by się należało
spodziewać, dotyczy bowiem stosunku Jezusa do dwóch przykazań występujących w Starym
Testamencie.
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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)?
Od czasów ojców Kościoła przyjęło się interpretować słowa Jezusa w świetle
Jego czynów. Jezus powiedział: „Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi” (Mt 5,39). W czasie procesu uderzony w policzek nie nadstawił drugiego, lecz zapytał: „Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że
źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz?” (J 18,23). Ale należy jeszcze wziąć pod
uwagę inne rozwiązanie wyżej zasygnalizowanej sprzeczności.
Rozwiązanie tej emporii znajduje się 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 miłości znajdowało
się w centrum parenezy (por. Rz 10,8-10; Ga 5,14; 1 J 3,23; 4,11). Kształtowało ono
życie wewnątrz społeczności wierzących w Jezusa jako Pana i Chrystusa oraz stosunek pierwszych chrześcijan do wrogo usposobionych do nich Żydów i pogan.
Niejednokrotnie zostało już stwierdzone, że nauczanie Jezusa było głęboko
zakotwiczone w judaizmie. Nasuwa się więc pytanie o kontekst dla Jezusowego
przykazania miłości. Czy w judaizmie znajdziemy dla niego paralele?
Przede wszystkim należy sobie uzmysłowić, że 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 mądrościowej ksiąg Starego Przymierza oraz pism apokryficznych1. Z relacji ewangelistów wynika także, iż Jezus był świadomy tego, że nie mówi niczego
nowego, dotychczas nie znanego. Świadomie prowadził swoich rozmówców w kierunku dobrze znanych im przykazań występujących na kartach ksiąg Starego Przymierza. Jezus w rozmowie z faryzeuszami – 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 Księdze Zakonu 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 wybranego2. Znajduje się ono na kartach

1

Windisch H., Der Sinn der Bergpredigt, s. 19nn.

2

Schmidt W. H. (Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 105) uważa, że temat miłości Boga jest
wiodącym tematem w Deuteronomium.
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księgi (5 Mż 6,5), której autor, uwzględniając zmieniające się warunki życia, prawo
Mojżeszowe na nowo zinterpretował, wydobywając z niego najistotniejsze elementy1.
Przykazania miłości Boga i bliźniego nie zostały nie zauważone przez uczonych
w Piśmie. Dostarczały one materiał często do głębokich przemyśleń. Niektóre są
nam znane w wersji z drugiego lub trzeciego wieku po Chrystusie. W tym czasie
bowiem spisana została ustna tradycja szkół rabinackich. Zapewne na niektóre
wpływ miała nauka Jezusa i pierwotnego Kościoła. Jednakże ustna tradycja była
dość wiernie przekazywana przez nauczycieli Zakonu uczniom.
Rabbi Akiba uważał, że streszczeniem całego Zakonu jest przykazanie miłości
bliźniego. W Talmudzie o Akibie († ok. 135 r.) czytamy, że 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 martwiłem się tym wierszem «z całej duszy», nawet gdyby ci
zabierał duszę. Mówiłem: kiedy będę to mógł wypełnić? A teraz, kiedy to jest możliwe, miałbym nie wypełnić”2. Podobnie sądził rabbi Hillel, który na pytanie o treść
Zakonu odpowiedział: „Co jest tobie niemiłe, nie czyń twojemu bliźniemu. To jest
cała Tora. Wszystko inne jest jej wykładem”3. Reguła ta, zwana złotą, w formie
negatywnej ujmuje treść Zakonu. Jest nią więc miłość. W Testamencie Isschara
(5,2) postawiono obok siebie miłość Boga i bliźniego4. Jednakże nigdzie nie zostały
połączone z sobą przykazania miłości, Boga i bliźniego, w taki sposób jak w Ewangeliach.
Pomiędzy trzema ewangelicznymi wersjami przykazania miłości istnieją pewne
różnice (Mt 22,34-40; Mk 12,28-34; Łk 10,25-28). Zobrazuje to zestawienie relacji
ewangelistów synoptycznych.
Mt

Mk

Łk

Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że

I przystąpił jeden z uczonych w Pi- A oto pewien uczony w zakonie

zamknął usta saduceuszom, zgro-

śmie, który słyszał, jak oni roz-

wystąpił i wystawiając go na

madzili się wokół niego, a jeden

prawiali, a wiedząc, że dobrze im

próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam

z nich, znawca zakonu, wystawia-

odpowiedział, zapytał go: Które

czynić, aby dostąpić żywota

1

Tamże, s. 109.

2

Strack H. L., Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmut und Midrasch, I,
s. 907n.

3

Za: Schrage W., Ethik des Neuen Testaments, s. 70.

4

Tamże.
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jąc go na próbę, zapytał: Nauczy-

przykazanie jest pierwsze ze

wiecznego? On zaś rzekł do niego:

cielu, które przykazanie jest naj-

wszystkich? Jezus odpowiedział:

Co napisano w zakonie? Jak

większe? A On mu powiedział:

Pierwsze przykazanie jest to:

czytasz? A ten, odpowiadając,

Będziesz miłował Pana, Boga

Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz,

rzekł: Będziesz miłował Pana,

swego, z całego serca swego

Pan jeden jest. Będziesz tedy

Boga swego, z całego serca swego

i z całej duszy swojej, i z całej

miłował Pana, Boga swego, z

i z całej duszy swojej, i z całej

myśli swojej. To jest największe i

całego serca swego i z całej duszy

myśli swojej, i z całej siły swojej,

pierwsze przykazanie. A drugie

swojej, i z całej myśli swojej,

a bliźniego swego, jak siebie

podobne temu: Będziesz miłował

i z całej siły swojej. A drugie jest

samego. Rzekł mu więc: Dobrze

bliźniego swego jak siebie samego. to: Będziesz miłował bliźniego

odpowiedziałeś, czyń to, a bę-

Na tych dwóch przykazaniach

swego jak siebie samego. Innego

dziesz żył.

opiera się cały zakon i prorocy.

przykazania, większego ponad te,
nie masz. I rzekł do niego uczony
w Piśmie: Dobrze, Nauczycielu!
Prawdę powiedziałeś, że Bóg jest
jeden i że nie masz innego oprócz
niego, że jego miłować z całego
serca i z całej myśli, i z całej siły,
a bliźniego miłować jak siebie
samego, to znaczy więcej niż
wszystkie całopalenia i ofiary.
A Jezus, widząc, że on rozsądnie
odpowiedział, rzekł mu: Niedaleki
jesteś od Królestwa Bożego. I nikt
nie śmiał go już więcej pytać.

Relacja Mateusza jest zależna od opowiadania ewangelisty Marka. Marek i Mateusz podają, że to uczony w Piśmie przyszedł do Jezusa i postawił Mu pytanie
o najważniejsze przykazanie w Zakonie. Według autora drugiej w kanonie Nowego
Testamentu Ewangelii synoptycznej, pytanie to brzmiało następująco: „Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?” (Mk 12,28). Według ewangelisty Mateusza
uczony w Piśmie pytał Jezusa o największe przykazanie (e*ntolhV megavlh)1. Jest to
różnica nieistotna, tym bardziej że Jezus – według Mateusza – po powołaniu się na
słowa z 5 Mż 6,5, powiedział: „To jest największe i pierwsze przykazanie” (Mt 22,
38)2. Dwaj pierwsi ewangeliści synoptyczni zgodnie podają, że Jezus po wskazaniu
na pierwsze i największe przykazanie, cytując słowa z 3 Mż 19,18, dodał, że to jest

1

W judaizmie rozróżniani pomiędzy małymi i wielkimi, lekkimi i ciężkimi przykazaniami. Zob.
Schnackenburg R., Nauka moralna Nowego Testamentu, s. 84.

2

Słowa te zdradzają ingerencję ewangelisty.
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drugie przykazanie w hierarchii ważności nakazów Bożych znajdujących się w Zakonie.
Relacja ewangelisty Łukasza w wielu szczegółach odbiega od relacji dwóch
pierwszych ewangelistów. Łukasz, podobnie jak Mateusz, podaje, 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 Łukasza miał on zapytać: „Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego?” (Łk 10,25). Według Łukasza na to pytanie
nie odpowiedział Jezus, lecz na skutek pytania Jezusa: „Co napisano w zakonie?”,
odpowiedział sam sobie uczony w Piśmie. W odpowiedzi tej brak podziału na najważniejsze przykazanie i drugie co do ważności. Relacja 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)1.
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 n. Chr., a więc narastający konflikt między Kościołem 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 przedstawicielami religii żydowskiej. Dlatego pytanie uczonego w Piśmie o najważniejsze
przykazanie zostało przez Łukasza przeredagowane. Na końcu tych uwag należy też
powiedzieć, że nie ważne jest, kto odpowiedział 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, nie znanym judaizmowi?
Dotychczas udzielane odpowiedzi można podzielić na trzy grupy. Znana jest
odpowiedź, że Jezus przykazania z 5 Mż oraz z 3 Mż 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 osta1

Czy ewangelista Łukasz opisuje to samo wydarzenie, co dwaj pierwsi ewangeliści synoptyczni? Przyjmuje się, że ewangeliści mają na myśli to samo wydarzenie, jednak każdy przedstawił
je zgodnie ze swoimi założeniami teologicznymi. Ale nie można wykluczyć, że tylko jeden raz
Jezus rozmawiał ze swoimi słuchaczami lub przeciwnikami na temat miłości do Boga i bliźniego.
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tecznie zredagowane w świetle poglądów Żydów z diaspory, bo jedynie w judaizmie hellenistycznym funkcjonowało przekonanie, iż najważniejszym przykazaniem Zakonu jest przykazanie miłości.
Wpływ na judaizm hellenistyczny niewątpliwie miała etyka stoików, która
utrzymując, że każdy człowiek z natury jest wolny, zdecydowanie propagowała
humanitaryzm oraz braterstwo1. Szczególnie widoczna zależność od etyki stoickiej
widoczna jest u Filona z Aleksandrii, który sławiąc Mojżesza, powiada, że mając
dwóch synów, nie pozostawił im dowództwa, ale pragnąc we wszystkich wyrobić
zmysł społeczny, powierzył przewodnictwo nad ludem izraelskim – kierując się
czystą, boską miłością – Jozuemu. Tym samym dał dowód swojego przyjaznego
i wiernego usposobienia względem całego swojego plemienia2. Jednakże trudno
u Filona, jak również w judaizmie hellenistycznym, dostrzec tak głębokie powiązanie miłości Boga z miłością bliźniego, jak w zwiastowaniu Jezusa. Podobny wniosek można wysnuć, analizując poglądy palestyńskich uczonych w Piśmie. Przede
wszystkim w nauce rabinicznej, zgodnie z 3 Mż 19,16-18, pojęcie bliźniego ogranicza się jedynie do członka narodu wybranego3, chociaż czasem się je rozszerza do
prozelity. Jeśli można dostrzec jakieś szersze spojrzenie na miłość do bliźniego
w judaizmie, zarówno palestyńskim, 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 nowością4.
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. Zespolenia wiary w Jahwe z etycznym postępowaniem obserwujemy już w zwiastowaniu starotestamentowych proroków. Jednakże z powodu kazuistyki uprawianej przez uczonych
w Piśmie, kładącej głównie nacisk na czystość kultową, związek ten został poważnie osłabiony.
Ewangelista Marek pisze, że faryzeusz zapytał Jezusa o pierwsze (prwvth) ze
wszystkich przykazań w Zakonie (Mk 12,28). Ewangelista Mateusz powiada, że
faryzeusz, chcąc wypróbować Jezusa, zapytał o największy (megavlh) nakaz w Prawie (Mt 22,36). Właściwie w relacji dwóch pierwszych ewangelistów nie ma więk-

1

Bourke V. J., Historia etyki, 1994. s. 38; Ossowska M., Zarys aksjologii stoickiej, w: O człowieku, moralności i nauce, 1983, s. 40.

2

Filon z Aleksandrii, Pisma, T. 1., s. 242nn

3

Coogan M. D., Bliźni, SWB, s. 70n.

4

Schrage W., s. Ethik des Neuen Testaments, s. 72.
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szej ni 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. Dlatego 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 nigdy w judaizmie 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” (5 Mż 6,5). Zarówno w judaizmie, jak i dla
Jezusa Bóg jako stworzyciel i pan człowieka jest największą i najwyższą wartością,
dobrem, którego niczym nie da się zastąpić. Ale może się wydawać, że pierwszeństwo i ważność tego przykazania narusza krytyka Jezusa tzw. prawa 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 matkę, okazywać im miłość. Tymczasem prawo korbanu, mające zakotwiczenie
w Zakonie (por. 4 Mż 30,2nn; 5 Mż 23,22-24) i rozwinięte w tradycji ustnej, uniemożliwiało wypełnienie Bożego przykazania miłości wobec najbardziej bliskich
osób, ojca i matki, przykazania z obietnicą długiego i szczęśliwego życia (2 Mż 5,
12; 5 Mż 5,16). Funkcjonowanie 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 korbanu w praktyce było fikcją. Pozwalało odmawiać rodzicom wszystkiego, przy czym nie egzekwowano bezwzględnego dotrzymania ślubowania złożenia ofiary. Jezus, stawiając
obok najważniejszego i największego 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 postępowania etycznego nad
religijnością normowaną przez przepisy ofiarnicze, wskazują także słowa Jezusa,
znajdujące się w pierwszej antytezie Mateuszowej wersji Kazania na górze: „Jeślibyś składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko
tobie, zostaw 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
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istnieć w 70 roku po Chr., a więc jeszcze przed napisaniem Ewangelii, znajdującej
się na pierwszym miejscu w kanonie Nowego Testamentu. Gdyby logion ten powstał w Mateuszowym Kościele, pierwszy ewangelista zapewne nie zawahałby się
go zmienić i dostosować do sytuacji po zburzeniu świątyni. Według Jezusa dopełnienie ofiary powinno zostać przesunięte w czasie, jeśli proszący kapłana o złożenie
ofiary przypomniał sobie, że nie pojednał się ze swoim bliźnim. Jakakolwiek zaś
kazuistyka 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 wynikające 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 i miłości bliźniego.
Chociaż problem miłości Boga i bliźniego nie jest naczelnym tematem w zwiastowaniu Jezusa, to jednak należy go zaliczyć do podstawowych tematów dyskusji
Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie na temat Zakonu. Być może, uczniowie
po rozmowie Jezusa z faryzeuszem pytającym o najważniejsze przykazanie w Zakonie, 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 Ewangelii – 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 winowajcom” (Mt 6,12; Łk 11,4). Także napominał ich: „A gdy stoicie
i zanosicie 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 składał dar swój na ołtarzu i tam
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wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu,
odejdź i najpierw pojednaj 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, dzieje się przed
Bogiem znającym zamiary ludzkiego serca. W rozumieniu Jezusa także wszystko,
co człowiek uczynił w swoim życiu dobrego, było jego powinnością i nie może być
jego działanie 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 odpuszczeniem grzechów. Charakterystyczna jest historia
faryzeusza Szymona i niewiasty, która w jego domu włosami wytarła nogi Jezusa
(Łk 7,36-50). Szymon nie miał dobrego mniemania o niewieście, która nie wiadomo, jakim sposobem dostała się do jego domu. Ale Jezus, znając myśli faryzeusza,
powiedział przypowieść i 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, zapytany 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, chyba 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 człowieka, 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 bliźniemu1. Taka interpretacja przypowieści wydaje się być słuszna, gdyż nie ulega wątpliwości, że król
z Jezusowej przypowieści o niedobrym i złym słudze jest obrazem 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”. „Dopiero miłość do Boga
gwarantuje ową bezinteresowność, której nie dostaje każdej ludzkiej miłości, dopiero ona umożliwia owe przezwyciężenie samego siebie, z którego płyną najskrytsze
i największe czyny miłości. Dopiero ta miłość, opierająca się na Bogu, staje się
1

Jankowski A., Królestwo Boże w przypowieściach, 21992, s. 172.
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agape, która różni się od każdego naturalnego erosu, a której «pieśń nad pieśniami»
głosi św. Paweł. Przewyższa przyjaźń, gdyż bez naturalnej sympatii wychodzi – ze
względu na Boga i Chrystusa – na spotkanie bliźniego z życzliwością, gotowością
pomocy, zrozumieniem i przebaczeniem”1. Nasz stosunek do Boga i Bóg sprawia,
że drugi człowiek staje się w Jezusowym tego słowa znaczeniu naszym bliźnim.
Miłość Boga nie uzewnętrznia się jedynie w i poprzez miłość bliźniego. W Kazaniu na górze Jezus zaleca uwolnienie się od troski o dzień jutrzejszy, o to, co
będziemy jeść albo czym będziemy się odziewać (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). Jednakże służba i miłość do Boga sprowadza się do posłusznego
poddania się woli Bożej i wykonania wszystkiego, co nakazuje Najwyższy. Nie ma
też alternatywy dla miłości Boga2. Ale zatem miłość Boga przyjmuje zawsze konkretną postać. Nie można jej uchwycić w ramy nakazów i zakazów, ale zawsze,
każdego dnia na nowo realizuje się w miłości bliźniego, w postaci pojednania się
z bliźnim i konkretnego działania na rzecz bliźniego.
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 pogardy3, poganin psem, niegodnym okruchów
ze stołu łaski Bożej, okazanej narodowi wybranemu4.
Jezus przekroczył granice funkcjonującego w judaizmie pojęcia bliźniego.
Wskazuje na to logion znajdujący 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 sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali tylko tych,
którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?” (Mt 5,4447). Szczególnie wymowna jest przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie
1

Schnackenburg R., Nauka moralna Nowego Testamentu, s. 97.

2

Quell P., Staufer E., a*gapavw, ThWNT I, s. 45.

3

Jeremias J., Jeruzalem zur Zeit Jesu, 31963, s. 390n.

4

Mt 16,21-28 = Mk 7,24-30
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(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 i lewitów1, to jednak jej wymowa jest dostatecznie czytelna,
szczególnie w powiązaniu z następującym po niej dialogiem Jezusa z zakonoznawcą. Bliźnim jest każdy potrzebujący pomocy.
Bliźnim jest nawet wróg i nieprzyjaciel, Jezus, znosząc prawo odwetu (ius talionis), powiada: „Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, 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 przezwyciężenia uprzedzeń. Na prośbę uzdrowienia córki niewiasty kananejskiej odpowiedział pozytywnie (Mt 15,21-28 = Mk 7,
24-30). Do Judasza, który Go zdradził, powiedział „Przyjacielu, po co przychodzisz?” (Mt 26,50). Ale uczniowie Jezusa nie tylko mają przykład przezwyciężania
uprzedzeń w swoim Nauczycielu. Jezus wskazał go również w Bogu, którego słońce wschodzi nad dobrymi i złymi sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi (Mt 5,45).
Gniew i odwet jest przekroczeniem Zakonu (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 jest konkretyzacją Boga2.
Przykazanie miłości do Boga i bliźniego spełnia hermeneutyczną funkcję. To
zadanie wyznaczył temu przykazaniu sam Jezus. Nie tylko reguluje ono stosunek
człowieka do Boga i swojego bliźniego, ale jest jedyną zasadą wyjaśniającą Prawo3.

1

Grudndamn W., Die Geschichte Jesu Christi, s. 89.

2

Nygren A., Eros und Agape, s. 62.

3

Bornkamm G., Das Doppelgebot der Liebe, w: Neutestamentliche Studien, s. 93.
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4.1. Stosunek Jezusa do pobożności faryzejskiej
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W poprzednim rozdziale, w związku z przedstawieniem stosunku Jezusa do Zakonu i ustnych przepisów przestrzeganych przez uczonych w Piśmie i faryzeuszów,
omówiony został krytyczny stosunek Jezusa do legalistycznego znamienia pobożności faryzejskiej. Ale pobożność faryzejska nie miała jedynie charakteru legalistycznego. Nieodzowne jest więc przedstawienie przynajmniej w ogólnym zarysie
krytycznego stosunku Jezusa do innych aspektów pobożności faryzeuszów i nauczycieli Zakonu.
Jezus nie mógł nie odnieść się do pobożności faryzeuszów, wszak w Jego czasach stanowili dość liczebną i wpływową grupę1 w społeczeństwie Żydowskim,
z którą należało się liczyć, wszak miała ona przemożny wpływ na większość wyznawców judaizmu. Jezus jednak nie szukał sprzymierzeńców w ich gronie. Zapewne dostrzegał zasługi faryzeuszów w dochowaniu wierności judaizmowi, ale nie
mógł zgodzić się z ich pobożnościową formacją.
W ogniu krytyki prowadzonej przez Jezusa znalazło się przekonanie faryzeuszów i uczonych w Piśmie o ich sprawiedliwości. To, o co chodzi w tej krytyce,
najlepiej zostało zilustrowane przez samego Jezusa w Jego przypowieści o dwóch

1

Jeremias, J., Jerusalem zur Zeit Jesus, s. 285.
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modlicielach w świątyni, a mianowicie przypowieść o faryzeuszu i celniku (Łk 18,
9-14). Jezus nie ganił faryzeusza za to, że przestrzegał przykazań Zakonu i skrupulatnie wypełniał przepisy tradycji ustnej, lecz za jego wpatrzenie się w swoją pobożność i za przekonanie o własnej sprawiedliwości. Faryzeusz modlił się sam
w sobie (o` Farisai/oj staqei.j pro.j e`auto.n tau/ta proshu,ceto). Modlitwa jego była
w istocie monologiem1. Zadufaniu we własną sprawiedliwość towarzyszyła pogarda
wobec wszystkich, którzy nie mieścili się w ramach faryzejskiej pobożności2. Dlatego modlący się faryzeusz z przypowieści Jezusa, zadufany w swoją sprawiedliwość, najpierw modlił się: „Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie,
oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik” (Łk 18,11). Za to należy dziękować Bogu, ale faryzeusz, dziękując Najwyższemu, głęboko był przekonany, że nie
jest rabusiem i cudzołożnikiem tylko dzięki swojej mocy, pobożności i pracy nad
sobą. Przede wszystkim jego domniemana sprawiedliwość stwarzała podstawę do
osądzania innych (por. Łk 7,29; Mt 21,3). Według Jezusa, prawo sądzenia przysługuje jedynie Bogu. Jezus nie ganił faryzeusza w swojej przypowieści za to, że był
niemoralny i nie przestrzegał przykazań Bożych. Tego zarzucić mu nie można było,
ale piętnował go za to, że był właśnie tak bardzo faryzejski, a więc przywiązany do
przepisów Tory ustnej i że jego własna sprawiedliwość zaciemniała jasną ocenę
dotychczasowego życia.
Faryzeuszowi z przypowieści Jezusa nie wystarczyło zwrócić Panu Bogu uwagę
na swoją sprawiedliwość i wskazać, jak bardzo inny jest on od celnika, który odważył się wejść do świątyni i także modlić się. Faryzeusz uznał za stosowne przypomnieć Bogu o swoich zasługach: „Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę
z całego mego dorobku” (Łk 18,12)3. Ta wyliczanka dotyczy jedynie zewnętrznych
przejawów pobożności. Modlący się nie wspomina nic o jałmużnie, miłosierdziu
wobec biednych i miłości do bliźniego.
Faryzeusz dziękuje w swojej modlitwie Bogu za wiele rzeczy, które w rzeczy
samej są dobre. Brak w jego modlitwie jakiejkolwiek prośby4. Czy już był tak doskonały, że o nic nie należało prosić Boga? Daleki był od ducha modlitwy psalmów
Starego Testamentu, gdzie dziękczynienie przeplata się z gorącą prośbą.

1

Schweizer E., Das Evangelium nach Lukas, NTD 3, 1983, s. 182n.

2

Modlitwa faryzeusza jest typowa dla faryzejskiej pobożności i można ją uważać za egzemplaryczną – por. Perrin N., Was lehrte Jesus wirkilich? Rekonstruktion und Deutung, s. 135.

3

Bezwzględny post obowiązywał w Dniu Przebłagania (10 tiszri). Wielu Żydów pościło także w
rocznicę zburzenia świątyni przez Nebukadnezara (9 ab). Faryzeusze pościli dwa razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek), aby zadośćuczynić Bogu za grzechy pogan.

4

Jeremias J., Die Gleichnisse Jesu, s. 97.

113

4. Nowa pobożność

Wzgardzony przez faryzeusza celnik znajduje w oczach Jezusa uznanie. Jego
modlitwa jest diametralnie różna od modlitwy „sprawiedliwego” faryzeusza. Celnik
wie, że przed Bogiem nie ma nic na swoje usprawiedliwienie. Stoi przed Bogiem
jako grzesznik i całą nędzę swoją obnaża przed Wszechwiedzącym. Dlatego bije się
w piersi i w pokorze prosi: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” (Łk 18,13).
W wypadku celnika nie może być mowy o samousprawiedliwieniu. Celnik liczyć
może jedynie na miłosierdzie Boga. Nie rości sobie prawa do niczego.
Czy można mówić o jakimkolwiek przejawie pobożności w przypadku celnika?
W mniemaniu faryzeusza z całą pewnością nie. Ale Jezus inaczej widzi i kwalifikuje ludzi, ich sytuację i wewnętrzne przeżycia. Usprawiedliwiony odszedł celnik.
Levgw u&mi'n, katevbh ou%rto" dedikaiwmevno" ei*" toVn oi'kon au*tou' par’ e*kei'non:
o%ti pa'" o& u&yw'n e&autoVn tapeinwqhvsetai o& deV tapeinw'n e&autoVn u&ywqhvsetai –
powiedział Jezus (Łk 18,14). Ze względu na tzw. passivum theologicum (dedikaiwmevno"), tym który usprawiedliwił celnika, był Bóg1.
Faryzeusz porównywał siebie i swoją pobożność do celnika i wydawało mu się,
że to porównanie wielokrotnie lepiej wypada na jego korzyść. Jezus w konkluzji
przypowieści także dokonał porównania między celnikiem i faryzeuszem (par’
e*kei'non)2, ale to porównanie w oczach Jezusa wypadło daleko lepiej na korzyść
celnika. Celnik – zdaniem Jezusa – był bliżej Królestwa Bożego aniżeli faryzeusz.
I właśnie z powodu wpatrzenia się faryzeuszów w złudną i domniemaną własną
sprawiedliwość wyprzedzali ich do Królestwa Bożego ci wszyscy, którzy niczego
nie umieli znaleźć w swoim życiu na swoje usprawiedliwienie (Mt 21,31). Właściwie człowiek nic nie ma na swoje usprawiedliwienie. Wszystko, cokolwiek uczyni,
odpowiadając na wolę Bożą, jest jego powinnością. Jezus starał się to uzmysłowić
swoim słuchaczom przez przypowieść o panu i słudze (Łk 17,7-9), przede wszystkim przez jej konkluzję: „Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy”
(Łk 17,10). Celnik z przypowieści Jezusa o dwóch modlicielach symbolizuje wolę
nawrócenia się wezwanych do Królestwa Bożego3. Faryzeusz zaś tych, którzy potrzeby nawrócenia nie dostrzegali.
W związku ze zbliżającym się Królestwem Bożym i wezwaniem do upamiętania, wbrew pozorom w lepszej sytuacji znajdowali się celnicy i grzesznicy, pogardzany przez faryzeuszów prosty lud. Myśli owych grzeszników na swoje usprawie-

1

Jankowski A., Królestwo Boże w przypowieściach, s. 79.

2

Ernst J. (Das Evangelium nach Lukas, s. 337) nie nadaje przyimkowi parav znaczenia komparatystycznego.

3

Tamże, s. 336.
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dliwienie nic nie mających, nie były zwrócone na poszukiwanie własnej sprawiedliwości, lecz kierowały się ku Bogu, Jego łasce i miłosierdziu. Następnym krokiem był niekłamany żal za popełnione grzechy i miłość do Boga, która często wyrażała się w miłości do Jezusa. Ewangeliści, rozumiejąc intencje Jezusa i sens Jego
wezwania do upamiętania, przekazali nam historię o grzesznicy, która łzami skropiła nogi Jezusa (Łk 7,36-50). Postępowanie grzesznej niewiasty było diametralnie
odmienne od postawy faryzeusza Szymona, którzy zaprosił Jezusa do swojego domu i nie dopełnił wszystkich powinności wobec gościa. Jezus zwrócił Szymonowi
i współbiesiadnikom uwagę, że owej niewieście wiele odpuszczono grzechów
i dlatego wiele umiłowała (Łk 7,47). Niewiasta wiedziała, że nadszedł czas łaski,
czas rządów Bożych, gdyż przyszedł Ten, który je ucieleśniał. W wypełniającym się
czasie przyjścia Królestwa Bożego nic nie mogło usprawiedliwić jej dotychczasowego postępowania. Pozostała jej możliwość okazania żalu i miłości, a była ona
większa niż miłość własnej godności1. Z przypowieści wygłoszonej przez Jezusa
w domu Szymona wynika, że nim grzesznica okazała żal i miłość, odpuszczone jej
zostały grzechy (Łk 7,41-43). Słowa Jezusa: „Odpuszczone są grzechy twoje” (Łk 7,
48) były ogłoszeniem tego, co wcześniej się stało2. Bóg wyprzedza decyzje człowieka, gdyż zna przyszłość i dlatego dzieje się to, co powinno się dziać i o czym
Bóg wie.
Stosunek Jezusa do grzeszników i celników, wyprzedzających faryzeuszów do
Królestwa Bożego, jest obrazem tego, co Jezus rozumiał przez nawrócenie. Czy
możliwe było również nawrócenie się faryzeuszów? Odpowiedź jest prosta.
W wypadku faryzeuszów musiałaby nastąpić głębsza przemiana, a mianowicie konieczne byłoby odwrócenie się od własnej sprawiedliwości, przeszkadzającej
w podjęciu decyzji zmiany myślenia i postępowania. Jezus przeto wołał: „Jeśli
sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie
i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Mt 5,20). Sprawiedliwość
faryzeuszów była sprawiedliwością z litery Prawa. Sprawiedliwość z Zakonu nie
jest możliwa, przeto sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów jest złudzeniem.
W Królestwie Bożym znajdą miejsce wyłącznie ci, którzy widzą swoją słabość
i mają poznanie dobroci Bożej. Panowanie bowiem Boga jest objawieniem Jego
miłości, która obejmuje zatroskanych, opuszczonych, zagubionych i przywraca

1

Hauck F., Das Evangelium nach Lukas, ThHNT III, 1934, s. 102; Ernst J., Das Evangelium
nach Lukas, 1984, s. 176.

2

Rocciotti G., Życie Jezusa Chrystusa, 1955, s. 363.
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„umarłych” do życia1. Królestwo Boże jest otwarte dla tych, którzy decydują się na
poddanie się woli Bożej.
Zastanawiające jest, dlaczego Jezus tak bardzo krytycznie był ustosunkowany
do pobożności faryzejskiej i w zdecydowanych słowach ganił faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Niechęć Jezusa do faryzeuszów nie była rewanżem, ale troską o ich
nawrócenie. Jezus zdawał sobie sprawę z tego, że ich pobożność jest przeszkodą do
nawrócenia, wręcz je uniemożliwia. Zachodziła więc potrzeba uderzenia w samą
istotę pobożności faryzejskiej, która polegała na przekonaniu o własnej sprawiedliwości. Uczeni w Piśmie i faryzeusze musieli odczytać Jezusowe wezwanie do nawrócenia jako skandal. Cóż – według nich – może się jeszcze należeć od Boga
celnikom, którzy kolaborowali z okupantami, lub jawnogrzesznicom, które – być
może – oddawały swe ciało okupantom? A cóż można było im zarzucić? Przecież
należeli do dzieci Abrahama, a więc dziedziców obietnicy zbawienia, ponadto skrupulatnie wypełniali przepisy czystości. Unikali skalania swojego ciała.
Nie ulega wątpliwości, że już Jan Chrzciciel w tej postawie dostrzegał przyczynę niemożności nawrócenia się faryzeuszów w obliczu przybliżającego się Królestwa Bożego. Ganił ich bowiem nad Jordanem i wołał: „Plemię żmijowe, kto was
ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania;
niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama;
powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi”
(Mt 3,7-9).
O czystości wewnętrznej i prawdziwej pobożność w przypadku faryzeuszów nie
można było mówić. Owszem, dbali oni o zewnętrzną, rytualną czystość, ale wewnątrz byli pełni nieczystości. Czystość zewnętrzną przedkładali ponad moralność.
Ich nieczystość wewnętrzna miała charakter na wskroś moralny i religijny, moralny
– bo nie potrafili w drugim człowieku, szczególnie potrzebującym, wzgardzonym
zobaczyć bliźniego i podać mu rękę, religijny – bowiem oddając Bogu cześć, zamiast pozostawić Mu prawo sądu we wszystkim, chętnie sami Go wyręczali. Należy wierzyć Jezusowi, gdy powiada, że pożerali wdowy, być może także sieroty,
a więc krzywdzili ludzi, którzy według Starego Testamentu powinni się cieszyć
szczególną opieką (2 Mż 22,21.22; Iz 1,17). Faryzeusze na ludzi nakładali brzemiona, których sami nie mogli unieść. Szukali poklasku tłumu i przywilejów. Dlatego
Jezus powiedział o nich: „Teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest zewnątrz
kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości. Głupcy, czy
ten, który uczynił to, co jest zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest wewnątrz? Ale dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę, a oto wszystko dla was będzie czyste. Lecz biada
wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z każdego ziela, a pomijacie
1

Kasper W., Jezus Chrystus, s. 77.
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prawo i miłość Boga; a wszak należało i to czynić, i tamtego nie zaniechać. Biada
wam, faryzeusze, że lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Biada wam, że jesteście jak groby nie oznaczone, a ludzie, którzy chodzą po
nich, nie wiedzą o tym” (Łk 11,39-44, por: Mt 23,1-36; Mk 12,38-40; Łk 20,45-47).
Krytyka postępowania faryzeuszów i uczonych w Piśmie miała za zadanie pokazać negatywny i błędny obraz pobożności. Jezus wręcz przestrzegał przed ich
pobożnością (Łk 20,45-47). Ale w kwestii pobożności Jezus nie ograniczał się tylko
do krytyki faryzejskiej pobożności, lecz uczył prawdziwej, która opiera się na wewnętrznym stosunku do Boga i bierze swój początek w nawróceniu.

4.2. Większa sprawiedliwość
Bibliografia (wybór)
Bornkamm G., Jesus von Nazareth, 141988. 91-97. • Czerski J., Miłosierdzie Chrystusa wobec grzeszników w Ewangelii św. Mateusza, St-hŚ0 XI(1985), s.47-46. • Czerski J., Sens
etyczny i motywacja makaryzmów (Mt 5,3-12), St-hŚ0 IX(1982), s. 125-137. • Eihrodt W.,
Theologie des Alten Testaments, 51957, I. s. 155-162. • Friedler M. J., „Gerechtigkeit” im
Matthäus-Evangelium, ThV VIII, 1977, s. 63-75. • Hübner H., Gesetz in der synoptischen
Tradition, 1973, s. 35-38. • Koch K., qdx, ThHAT, II, k. 507-530. • Kończak S., Judaistyczne czy uniwersalistyczne idee w nauczaniu Jezusa?, w: Studio lectionem facere, 1978,
s. 87-90. • Łach J., Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, 1996. • Rad G. von,
Theologie des Alten Testaments, I-II, 41963, s. 382-395 (przekł. pol. Teologia Starego Testamentu, 1986, s. 291-301). • Schelkle K. H., Teologia Nowego Testamentu, 3, s. 161-177.
• Schrenk G., divkh, ThWNT, II, s. 176-229. • Strecker G., Die Bergpredigt, 1984. • Strecker
G., Der Weg der Gerechtigkeit, 31971. • Szymanek E., Teologiczna treść kazania na górze,
w: Chrystus i Kościół, 1979, s. 35-44. • Tum J., „Szukajcie najpierw królestwa Bożego
i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam dane”. Analiza Mt 6,19-7,12), STV 24,1
(1986), s. 61-97.

4.2.1. Pojęcie sprawiedliwości w Starym Testamencie
Niełatwo wyjaśnić znaczenie terminu sprawiedliwość (hq*d*x=), sprawiedliwy
(qd#x#). Analiza filozoficzno-semantyczna okazuje się w wypadku rozumienia sprawiedliwości na kartach ksiąg Starego Testamentu bezużyteczna. Pojmowanie starotestamentowej sprawiedliwości jako stanu odpowiadającego jakiejś normie, chociażby nawet normą tą był sam Bóg, wielokrotnie nazwany sprawiedliwym, nie
oddaje istoty biblijnego pojmowania sprawiedliwości1. Pierwotne pojmowanie

1

Cremer H. (Biblisch-theologisches Wörterbuch, 71893, s. 273nn) pisze, że qdx jest po prostu
określeniem stosunku, i to w tym sensie, że odnosi się do jakiegoś rzeczywistego stosunku mię-
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sprawiedliwości dalekie jest od jej statycznych definicji, które w oparciu o filozofię
grecką oraz prawo rzymskie obecnie funkcjonują1. Sprawiedliwość wyraża się
przede wszystkim w działaniu. Jeśli Stary Testament rozumie sprawiedliwość jako
wierność Zakonowi, to w tym sensie, że przez wierność Zakonowi wykonuje się
czyny sprawiedliwości, mające na celu dobro rodziny, narodu, jakiejkolwiek społeczności. Zakon bowiem został nadany, aby regulować stosunki międzyludzkie
i służy temu, co księgi Starego Przymierza rozumieją właśnie przez sprawiedliwość. Sprawiedliwy może być nawet taki czyn, który służy dobru rodu, chociaż jest
niezgodny z przyjętą normą postępowania (por. 1 Mż 38,1-30).
Przede wszystkim w Starym Testamencie sprawiedliwość jest przymiotem Boga.
Wielokrotnie Księgi Starego Przymierza mówią, że Bóg jest sprawiedliwy i sprawiedliwie obchodzi się z ludem swoim i że wszystkie Jego dzieła są sprawiedliwe.
W jednym niewątpliwie z najstarszych tekstów starotestamentowych, w tzw.
pieśni Debory (Sdz 5,1-31) mowa jest o sprawiedliwych czynach Pana (hwhy
toqd=x])2. Micheasz, działający w Izraelu na przełomie VII i VI wieku przed Chr.,
nakazuje przypomnieć sobie i poznać dawne sprawiedliwe dzieła Jahwe (Mi 6,5).
A więc Boże działanie jest sprawiedliwe. Pojmowane jest ono zawsze jako zbawcze
działanie. Deuteroizajasz, prorok niewoli babilońskiej, stawia obok siebie sprawiedliwość i wybawienie. Prorok wzywając do zaniechania bałwochwalstwa, przekazuje ludowi słowa Jahwe: „Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą! Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna
zwiastował? Czy nie Ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego boga sprawiedliwego 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 niewierność, bo wtenczas sprawiedliwość
byłaby tu rozumiana w sensie późniejszego rozumienia prawa i sprawiedliwości, ale
dlatego że kara pojmowana jest jako działanie Boga, które ostatecznie ma na celu
zbawienie 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 i przymierzu. Wierność ta wyrażała się w wypełnianiu
dzy dwoma (…), a nie do stosunku zachodzącego między przedmiotem, poddanym ocenie,
a jakąś ideą” – za Rad G. von, Teologia Starego Testamentu, s. 292.
1

Rad G. von, Teologia Starego Testamentu, s. 291.

2

Przekład Sdz 5,11 z roku 1975 (BiZTB) brzmi: „Słuchaj! Ci, którzy rozlewają wodę po korytach do pojenia, opiewają tam zbawcze czyny Pana, zbawcze czyny dokonane tam na wieśniakach w Izraelu…” Podobnie brzmi w Biblii Tysiąclecia oraz w Biblii Warszawsko-Praskiej.
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woli Bożej. Izraelita nie mógł stanąć przed obliczem Pana w świątyni, jeśli nie był
prawego serca. Psalmista powiada: „Panie! Kto przebywać będzie w namiocie twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co
prawe, 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).
Jest rzeczą oczywistą, że pojęcie sprawiedliwości, szczególnie w młodszych
warstwach Starego Testamentu, także wiąże się z Zakonem i przestrzeganiem przykazań Bożych. W tych warstwach jednak mowa jest głównie o ludzkiej sprawiedliwości, której zawsze wzorem powinna być sprawiedliwość Boża. Bóg oddaje każdemu, co się jemu należy, to jednak nie jest to działanie ze względu na Zakon, który
winien być przestrzegany, bo wtedy Bóg stałby się strażnikiem Zakonu, a sprawiedliwość Boża polegałaby jedynie na wymierzaniu kary lub na nagradzaniu. Bóg nie
jest w służbie Zakonu, który sam nadał. To Zakon ma służyć ludziom, aby byli
sprawiedliwi, jak ich Bóg jest sprawiedliwy.
W okresie hellenistycznym pojęcie sprawiedliwości 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 Zakonie, na przestrzeganie przepisów ustnej Tory,
słowo sprawiedliwość stało się synonimem prawej drogi, pobożności. Tak pojmowano sprawiedliwość już w Księdze Tobiasza i Księdze Jezusa Syracha (Tb 1,3.18;
4,7.10.16; 14,10; Syr 7,10; 29,12). Dlatego sprawiedliwość (dikaiosuvnh) często
w przeszłości oddawano przez termin pobożność (np. M. Luter). Obecnie tłumacz
Księgi Tobiasza w Biblii Tysiąclecia grecki tekst: *EgwV Twbit o&doi" a*lhqeiva"
e*poreuovmhn kaiV dikaiosuvnh" pavso" taV" h&mevra" th'" zwh'" mou, przełożył następująco: „Ja, Tobiasz, chodziłem drogami prawdy i dobrych uczynków przez
wszystkie dni mojego życia” (Tb 1,3)1.
Sprawiedliwość, jak wynika to z powyższego, jest pojęciem religijnym i takim
pojęciem jest na kartach Nowego Testamentu.

4.2.2. Sprawiedliwość uczniów
Pytanie: Jaka powinna być sprawiedliwość uczniów Jezusa, wyrasta z logionu
znajdującego się w Kazaniu na górze: „Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Króle-

1

Grzybek S., Księga Tobiasza, PśST VI cz.1, 1963, s. 71.
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stwa Niebios” (Mt 5,20)1. Logion ten – jak zaznaczono wcześniej – jest programowym zdaniem dla całego Kazania na górze. Kwestię, czy słowa te należy uważać za
autentyczną wypowiedź Jezusa, czy też za redakcyjną notatkę autora pierwszej
Ewangelii synoptycznej w kanonie Nowego Testamentu, rozpatrzymy nieco później. Wpierw zajmiemy się treścią logionu z Mt 5,20.
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”, centralnym zaś słowem tego logionu
jest termin sprawiedliwość (dikaiosuvnh). W Nowym Testamencie z pojęciem
sprawiedliwości spotykamy się głównie w Ewangelii Mateusza oraz w Listach apostoła Pawła. W pierwszej Ewangelii synoptycznej termin sprawiedliwość występuje
siedem razy, a mianowicie w 3,15; 5,6.10.20; 6,1.33 oraz 21,322. Porównując
Ewangelię św. Mateusza z pozostałymi Ewangeliami synoptycznymi, można zauważyć, że sprawiedliwość jest ulubionym terminem pierwszego ewangelisty3.
Można wysnuć z tego wniosek, że skoro prawie nie używają go pozostali ewanegliści, przeto wypowiedzi z Ewangelii Mateusza, w których występuje termin dikaiosuvnh, głównie znajdujące się w Kazaniu na górze, wyszły spod pióra pierwszego
ewangelisty i nie są autentycznymi słowami Jezusa. Jednakże należy się wstrzymać
ze sformułowaniem ostatecznego wniosku przed dokładną analizą słów: „Jeśli
sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie
i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios”.
Jaka treść zawarta jest w terminie dikaiosuvnh na kartach pierwszej Ewangelii
synoptycznej, głównie w Kazaniu na górze? Odpowiedź na to pytanie pozwoli nam
lepiej zrozumieć sens logionu z Mt 5,20.
Kolejnym logionem po Mt 5,20, w którym występuje termin sprawiedliwość, są
słowa: „Wystrzegajcie się okazywania sprawiedliwości (thVn dikaiosuvnhn) przed
ludźmi, na pokaz. Nie będziecie bowiem mieli zapłaty u Ojca waszego w niebie” (Mt 6,
1 [przekł. wł.]). Sprawiedliwość jest tu rozumiana jako pobożność4, a więc podob1

Wśród egzegetów brak jednolitego poglądu na temat sprawiedliwości w Mt 5,20 – por. Hübner
H. (Gesetz in der synoptischen Tradition, s. 35), Schrenk G., (divkh, ThWNT, II, s. 200n) oraz
Strecker G. (Die Bergpredigt, s. 153n) uważają, że w Mt 5,20 słowo dikaiosuvnh znaczy: prawe
postępowanie.

2

Schmoller A., Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament, s. 124.

3

Słowo dikaiosuvnh występuje tylko jeden raz w Ewangelii św. Łukasza (1,75).

4

Często w przekładach Nowego Testamentu na tym, a także innych miejscach Ewangelii Mateusza, termin dikaiosuvnh przełożony został przez słowo pobożność (np. Biblia Tysiąclecia,
Przekład ekumeniczny). Biblia Warszwsko-Praska posiada: doskonałość (Mt 5,20), dobre uczynki
(Mt 6, 1).
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nie jak w Księdze Tobiasza i Księdze Jezusa Syracha. Chodzi tu o uczynkową
sprawiedliwość, sprawiedliwość, 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 twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą” (Mt 6,16).
W 6. rozdziale, słowa, w których 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 sprawiedliwości uczniów1. W Mt 6,33 słowo sprawiedliwość występuje wraz z zaimkiem
jego. Mowa więc jest tu nie o sprawiedliwości określonej grupy ludzi, ale o sprawiedliwości Boga, gdyż sprawiedliwość Królestwa Niebios jest sprawiedliwością
Boga2. 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”, należy zaufać opatrzności Bożej, która nie czyni różnicy między sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi. Ale Królestwo Niebios nakłada zobowiązania, które
należy wypełniać w radości i wolności, gdyż panowanie Boga jest sprawiedliwością, łaską i miłością. Sprawiedliwość rozpatrywana od strony Królestwa Bożego
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 sprawiedliwości 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 jałmużny, pielęgnowanie
1

dikaiosuvnh u&mw'n.

2

Friedler M. J., „Gerechtigkeit” im Matthäus-Evangelium, ThV VIII, 1977, s. 69; Schrage W.,
Ethik des Neuen Testaments, s. 145; Homerski J., Ewangelia według św. Mateusza, PśNT III,1,
1979, s. 155.
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modlitwy i przestrzeganie postu, oczywiście w ukryciu, ale także należy: 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 (Mt 5,33nn).
Na tych uczynkach polega sprawiedliwość, której wzorem jest sprawiedliwość Boga (hwhy hq*d*x=).
Dietrich Bonhoeffer nazywa taką sprawiedliwość sprawiedliwością krzyża1,
a więc pobożnością, która polega na zaparciu się samego siebie, na walce z namiętnościami, egoizmem oraz na okazaniu serca bliźniemu.
W logiach 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 sprawiedliwość 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 faryzeuszów i uczniów, a właściwie sprawiedliwość uczniów przeciwstawiona
została sprawiedliwości faryzeuszów.
Sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów – jak powiedziane zostało
powyżej – polegała na drobiazgowym przestrzeganiu przepisów ustnej Tory, dotyczących głównie czystości rytualnej. Już prorocy Starego Testamentu krytykowali
przerost 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 wszystkich 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,
przyodziejesz 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 powierzchowna, na pokaz, nie towa1

Nśladowanie, s. 80.
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rzyszyła jej głęboka przemiana w życiu i nie polegała na nowym, pełnym miłości
stosunku do bliźniego. Taka pobożność była krytykowana przez Jezusa. Jezus domagał się obfitszej pobożności.
Byłoby jednak niesprawiedliwe posądzać faryzeuszy i uczonych w Piśmie, że
ich pobożność była tak bardzo legalistyczna, że nie zwracali oni w ogóle uwagi na
wewnętrzną pobożność, serdeczne uczucie, jakie winni żywić do swojego Boga.
Według wielu nauczycieli Prawa zewnętrznej pobożności powinna odpowiadać
pobożność wewnętrzna1. Ale chociaż już w III wieku przed Chr. Antigonos z Socho,
jeden z najstarszych nauczycieli Prawa nauczał: „Nie postępujcie jak słudzy, którzy
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 Zakonu zasłużyć sobie na sprawiedliwość Bożą, sprawiedliwość nagradzającą2.
Sprawiedliwość, o której mowa w Kazaniu na górze – to już nie tylko sprawiedliwość w tradycyjnym, judaistycznym znaczeniu. Od tego rozumienia Jezus wychodzi, ale Jego myśl podąża ku pogłębieniu pojmowania sprawiedliwości. Chodzi
Jezusowi o większą, obfitszą sprawiedliwość. 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 jedynie wyraźnie do dwóch przykazań Dekalogu, a nie do wszystkich, także ważnych i regulujących współżycie3. Zajął się też jedynie niektórymi przepisami Zakonu Pańskiego.
W świetle całego Kazania na górze najbardziej prawdopodobna jest odpowiedź, że
Jezusowi jedynie chodziło o pobudzenie refleksji nad Prawem i wyrobienie
w uczniach swoich nawyku zastanawiania się nad każdym czynem, zanim zostanie
podjęty. Uczniowie sami powinni poszukiwać sprawiedliwości doskonalszej od
legalistycznej pobożności faryzeuszów. Etyka Kazania na górze 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 zawsze mieć 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 Królestwa Bożego.
Etyka uczniów – to nie sprawiedliwość oparta na Zakonie, ale na panowaniu Boga,

1

Schnackenburg R., Nauka moralna Nowego Testamentu, s. 63.

2

Tamże, s. 64.

3

Być może Jezus odniósł się także do innych przykazań Dekalogu, ale ewangelista Mateusz
umieścił w Kazaniu na górze jedynie dwa odniesienia.
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którego granice nie wytycza żadne Prawo, przede wszystkim Tora ustna. Wskazuje
na to wyraźnie logion z Ewangelii Łukasza, pokrewny słowom znajdującym się
w Mt 5,17, uważany za bardziej autentyczny i odzwierciedlający ducha nauki Jezusa, co nie znaczy, że słowa zapisane przez pierwszego ewangelistę synoptycznego –
jak już zostało wcześniej powiedziane – nie przekazują nam stosunku Jezusa do
Zakonu. Jezus – według trzeciego ewangelisty – w polemice z faryzeuszami, którzy
uważali siebie za sprawiedliwych, powiedział: „Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem
wdziera” (Łk 16,16). A więc Prawo doszło do kresu i obowiązuje Ewangelia o panowaniu Boga. Nie oznacza to, że Zakon przestał w ogóle obowiązywać. Należy na
Zakon i Proroków spojrzeć z nowej perspektywy. Do Królestwa wchodzą nie ci,
którzy sprawiedliwość swoją opierają na Prawie i sądzą, że zamyka się ona w przestrzeganiu drobiazgowych przepisów Tory ustnej, dotyczącej głównie czystości
rytualnej, ale 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 Zakonowi inne, aniżeli dotychczas,
miejsce. Na pewno nie centralne. To miejsce zajął Ten, który ma prawo powiedzieć:
„Słyszeli, iż powiedziano przodkom…, a ja wam powiadam”, w którym przybliżyło
się panowanie Najwyższego i który głosi Ewangelię o zbawieniu.
Jezus, analizując różne sytuacje, w których człowiek może się znaleźć w życiu
i wskazując na właściwe decyzje i konkretne postępowanie, chociaż wychodzi od
Prawa, przy nim nie pozostaje, ani też do niego nie sprowadza ludzkich postaw,
lecz wymaga zdecydowanego podporządkowania się panowaniu Boga, nieustannego szukania sprawiedliwości 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 niewolnikiem, tak że stale zwrócony jest on do siebie i nieustannie
zmuszony jest pytać o swoją pobożność, zabiegać o nią, a nawet z nią się obnosić,
aby nie został posądzony o jej brak. 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,
zapomnieć o zemście, unikać jakichkolwiek sytuacji, które mogą prowadzić do
konfliktów i zaognień. Zasada miłości posiada bezwzględny priorytet. Jezus nie
mówi o tym wyłącznie w słowach: „Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, 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 dru124
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gie 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 winien kierować się
uczeń w swoim życiu. Jezus powiada, że nie wystarczy nie podnosić ręki na bliźniego, aby zachować przykazanie: „Nie zabijaj!”, lecz także nie należy się gniewać
na bliźniego, a więc nie wolno czynić niczego, co utrudnia panowaniu miłości
w stosunkach międzyludzkich (Mt 5,21.22).
Charakterystyczny jest także logion, w którym Jezus ustosunkowuje się do tzw.
praktyki korbanu. Nauczyciel z Galilei powiada: „Albowiem Mojżesz rzekł: Czcij
ojca swego i matkę swoją; oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, 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” (Mk 7,10-13a). Obowiązek miłości rodziców
przewyższa jakikolwiek przepis dotyczący składania ofiar. I wreszcie nie wolno
zapomnieć też o samym postępowaniu Jezusa w dniu sabatu. Kiedy zarzucano Mu,
że uzdrawiając chorych w sabat, łamie prawo sabatowe, dokładnie określające
ludzkie zachowanie w dniu odpocznienia, powiada: „Syn Człowieczy jest Panem
sabatu” (Mk 6,5). Żaden przepis prawny, chociażby był przez wszystkich uznawany
za strażnika największej świętości, nie może stać na przeszkodzie okazaniu 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 swoich: „Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co
winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17,10). W Królestwie Bożym miłość Boga
i bliźniego pozwala 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 faryzeuszów? Polega ona na podporządkowaniu się panowaniu
wszechmocnego Boga, uwolnieniu się od litery Prawa, na przestrzeganiu przykazania miłości, odwróceniu się od własnej sprawiedliwości opartej na postępowaniu
według litery Zakonu 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 Pan Jezus mówi o obfitszej sprawiedliwości.
Plei'on posiada znaczenia kwantytatywne1. Właściwie nie chodzi o jakość, chociaż
także o jakość, wynika to z kontekstu, ale o ilość, wielkość. Spotykamy się więc
w Mt 5,20 z trudnością 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 domagał się, aby sprawiedliwość uczniów
była obfitsza, aniżeli faryzeuszów 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: „Powiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie; bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Łk 18,14), to oczywiste
się staje, że nawet bardzo dużo uczynków pobożności nie jest w stanie zrównoważyć poznania 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 sprawiedliwości. Czy modlitwa faryzeusza w ogóle
była modlitwą, skoro modlił się on sam w sobie?
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 niewątpliwie obfitsza aniżeli pobożność faryzeuszy. Wtedy pod względem jakości i ilości uczynki pobożności uczniów przewyższą nie liczące się w oczach Bożych uczynki pobożności faryzejskiej.
Wreszcie na zakończenie zechciejmy odpowiedzieć na wcześniej postawione
pytanie: Czy słowa: „Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios”
(Mt 5,20) można zaliczyć do ipsissima verba Jesu? Według wielu komentatorów
Ewangelii powyższe słowa nie wydają się być autentycznymi słowami Jezusa. Nie
znają ich inni ewangeliści. Odpowiadają na pytania interesujące Mateuszowy Kościół. Jednakże w świetle Jezusowej krytyki pobożności faryzejskiej, nie można
Mateuszowej wersji słów Jezusa o potrzebie obfitszej pobożności uczniów całkowicie odmówić autentyczności. Nie są one na pewno czymś obcym i nie pasującym do
nauczania Jezusa, ani też zawarte w nich myśli i występujące w nich słownictwo
nie nie przystaje do sytuacji, jaka panowała w judaizmie czasów Proroka z Nazare1

Luz U., Das Evangelium nach Mattäus (Mt 1-7), EKK I/1, 21992. s. 240.
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tu. Pomiędzy Jezusem a faryzeuszami od samego początku istniał konflikt, którego
przedmiotem było pojmowanie znaczenia ustnej Tory. Wiązała się z tym krytyka
faryzejskiej, powierzchownej pobożności. Jezus nie mógł nie zająć stanowiska
wobec tej pobożności. Ale proklamując nadejście Królestwa Bożego i powołując
uczniów swoich, z oczywistych względów musiał też wskazać im drogę, po której
powinni kroczyć jako dzieci Ojca niebieskiego. To przecież głównie oni, a nie celnicy i jawnogrzesznicy, mieli wyprzedzać faryzeuszów i uczonych w Piśmie na
drodze do Królestwa Bożego.
Nie można też posługiwać się argumentem, że jeśli powyższy logion nie jest
znany pozostałym ewangelistom, a więc nie jest poświadczony przez inne tradycje,
to jego autentyczność jest wątpliwa. Jego brak w pozostałych Ewangeliach synoptycznych tłumaczy się brakiem większego zainteresowania odbiorców tych Ewangelii konfliktem między Jezusem a faryzeuszami, odniesieniem pobożności chrześcijańskiej do faryzejskiej. Logion: „Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza
niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa
Niebios” (Mt 5,20) zachowany został dla potomnych tylko dzięki zapotrzebowaniu,
zgłaszanemu w kręgu odbiorców pierwszej Ewangelii synoptycznej.

4.3. Modlitwa
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4.3.1. Modlitwa w Starym Testamencie i judaizmie
W Starym Testamencie pulsuje żywy duch modlitwy. Wielcy mężowie Starego
Przymierza byli gorliwymi i wytrwałymi modlicielami. Abraham, Mojżesz i prorocy czerpali moc dla swojej wiary z modlitewnej rozmowy z Bogiem. U proroka
Jeremiasza modlitwa była autentycznym dialogiem z Jahwe.
Na kartach Starego Testamentu pojęcie modlitwy powiązane jest ściśle z ofiarą.
Wskazuje na to termin, który odnosi się do obu dziedzin i sfer religijnego życia –
ryt!u#h#1. Kult sprawowany w Izraelu był odpowiedzią na zbawcze działanie Boga.
W modlitwie wyrażano to wszystko, co przeżywała jednostka i naród w spotkaniu
z Bogiem i w doświadczeniu Jego mocy. Pobożny Izraelita był świadomy swojej
sytuacji przed świętym Bogiem, świadomy swojej niemocy i grzeszności. Jedynie
więc słuszną postawą przed Wszechmogącym była pokora i powierzenie się Bogu,
który w przymierzu zawartym z potomkami Jakuba przyrzekł im przychylność,
pomoc i łaskawe prowadzenie. Pokora i zawierzenie najgłębiej wyrażały się w modlitwie. Rozumienie modlitwy, jak również bogactwa treści próśb, dziękczynień,
błagań, które spotykamy na kartach Starego Testamentu, związane jest z wiarą
i pojmowaniem Boga, właśnie jako – brzmi to paradoksalnie – niepojętego Boga,
Boga wiecznego, innego od wszystkiego, co doświadczalne 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 poznania Jahwe, lud izraelski wyrażał w modlitwie swój stosunek
do Boga i Jego zbawczego działania.
Język hebrajski zna kilka czasowników na określenie czynności modlenia się,
oddawania Bogu czci i chwały, np.: llh, llp, rtu, lav, gds, qvn, urK2. Od
nich wywodzą się słowa na oznaczenie różnego rodzaju modlitw zanoszonych do
Boga3.
Na kartach Starego Testamentu bardzo często stosowane jest słowo wywodzące
się od pnia llp. Od niego wywodzi się rzeczownik hl*P!T=, który oznacza po prostu
modlitwę4. Wiele psalmów zostało dlatego nazwanych hl*P!T= (np. 17; 86; 90; 102;

1

Eichrodt W., Theologie des Alten Testaments, I, 105.

2

Ekwiwalentem trzech ostatnich w LXX jest czasownik proskunevw.

3

Bogatszy zestaw terminów podaje Gołębiewski M., Modlitwa w Starym Testamencie, s. 38-42.

4

Stählin H. P., llp, ThHAT II, s. 430-432.
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142;). W Sdz 8,24; 1 Sm 1,17.27 występuje termin jl*a^v= od lav, którego ekwiwalentem w języku greckim jest ei*tevw – prosić (ai!thma – prośba)1.
Księga Psalmów, modlitewnik i śpiewnik ludu izraelskiego, jest wyrazem bogactwa życia modlitewnego potomków Abrahama. Tchnie głęboką religijnością
i jest wyrazem tęsknoty za spotkaniem w świątyni z wszechmocnym Bogiem
(Ps 84,3.9). Autorowie 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)2, autor zaś psalmu 119. wywodzący
się z kręgów mędrców izraelskich, powiada, że wstaje nawet o północy, aby dziękować Bogu za Jego dobrodziejstwa (Ps 119,62).
Wszystkie sprawy, zarówno ze sfery sacrum jaki 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 Testamencie nie jest pojmowane jako stan pozaziemskiej egzystencji
człowieka, ale jako szczęśliwość, radość, pokój, dostatnie życie w kraju ojców,
liczna i zdrowa rodzina wśród gromadki dzieci, które są błogosławieństwem Jahwe.
Zarówno modlitwy jednostki, jak również całej wspólnoty izraelskiej, jako odpowiedzi na dobrodziejstwa Boże, zawierają dziękczynienie i uwielbienie łaskawego i suwerennego Boga. Ale wiara starożytnego Izraela upoważniała każdego do
wołania o pomoc, ratunek, wybawienie, pociechę itp. w różnego rodzaju niedogodnościach życiowych. Nierzadko spotykamy się także na kartach Starego Testamentu
ze skargami oraz apelami do Boga Jahwe o interwencję z powodu zagrożenia ze
strony nieprzyjaciół. Życie codzienne w Izraelu było splotem przeżyć i doświadczeń, których nigdy 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 obecny3.

1

Stählin G., ei*tevw, ThWNT I, s.191-195.

2

Według Didache 8,3 Modlitwa Pańska winna być zmawiana trzy razy dziennie.

3

Na temat znaczenia imienia Bożego – Jahwe zob. Eichrodt W., Theologie des Alten Testaments,
I, s. 116-120; Rad G. von, Teologia Starego Testamentu, 1986, s. 147-152; Schmidt W. H., Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, 71990, s. 63-82; Łach S., Księga Wyjścia, PśST I, 2,
1964, s. 303-312; Witczyk H., „Pokorny wołał, i Pan go wysłuchał” (Ps 34,7a). Model komunikacji diafanicznej w Paslmach, s. 234-240.
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W czasach Jezusa istniał obowiązek przynajmniej dwukrotnego zmawiania podczas dnia, rano i wieczorem, modlitwy, zwanej Szema Izrael1. Składała się ona
z trzech fragmentów Starego Testamentu: 5 Mż 6,4-9; 11,13-21; 4 Mż 15,37-41.
O godzinie trzeciej po południu wszyscy, nie wyłączając niewolników, odmawiali
Osiemnaście błogosławieństw2. Odmawiano 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 powtarzam 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 możesz modlić się w swoim łóżku, to zastanawiaj się w swoim sercu”3.

4.3.2. Jezus mężem modlitwy
Jezus uczęszczał do świątyni w Jerozolimie i brał udział w żydowskich świętach. W sabat wraz z innymi uczestniczył w synagogalnych nabożeństwach. 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 Łukaszowej 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 Izajasza
(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 zawierały w sobie coś oryginalnego, szokującego świadków.
Nigdzie nie czytamy, że Jezus modlił się w synagodze, co nie oznacza, że nigdy
nie zmówił żadnej modlitwy przepisanej przez Torę. Zapewne modlitwy zmawiane
przez Jezusa w synagodze niczym się nie różniły od modlitw zmawianych przez
innych. Nie było więc w tym nic niezwykłego4. Czytamy natomiast, że Jezus modlił

1

Rops D., Życie codzienne w Palestynie za czasów Chrystusa, 1965, s. 490nn.

2

Znane są dwie wersje Szemone esre, palestyńska i babilońska. Zob. Strack H. L., Billerbeck P.,
Kommentar zum Neuen Testament aus Talmut und Midrasch, IV, s 208-247)

3

Strack H. L., Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmut und Midrasch, 1922,
I, s. 399.

4

Jezus zmawiał przepisane modlitwy. Ewangeliści świadczą, że podczas wieczerzy paschalnej
zaśpiewał przepisany hymn (Mk 14,26 = Mt 26,30). Podają także wielokrotnie, że Jezus odma-
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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 ewangelicznych 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)1.
Modlitwa Jezusa zawsze wiązała się z decydującymi wydarzeniami w dziejach
realizacji Królestwa Bożego. Zanim wybrał dwunastu uczniów swoich 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, zapewne, aby się modlić (Mt 14,13; Łk 9,10). Po powrocie zaś
siedemdziesięciu dwóch uczniów z podróży misyjnej 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. 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 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 modlitewny 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 tchnące
ciepłem i ufnością słowo: Abba (Ojcze) (Mk 14,36)2. I chociaż w czasach Jezusa
wielu modliło się słowami psalmów, w których żar i siła wiary jest niezaprzeczalna,
to jednak Jezusowe modlitwy musiały ich pod tym względem znacznie przewyższać. 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). Niewątpliwie w prośbie tej chodzi właśnie o pomoc we wzniesieniu się ponad przeciętność, codzienność i monotonię modlitewnego życia.

wiał 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)
1

Znaczenie modlitwy Jezusa na krzyżu wielokrotnie było omawiane w dziejach Kościoła chrześcijańskiego. Wiele uwagi słowom: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił” poświęcił Marcin Luter. Krytyczne uwagi na temat różnych interpretacji – zob. Sauter G., Podstawowe pytania
wiary, 1997, s. 103-116.

2

Zob. 1.1.2
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4.3.3. Modlitwa – znak nowej wiary i pobożności
Zastanawiające jest, że Jezus na prośbę uczniów swoich: „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 niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje,
bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam
na każdy 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 11,24)1.
Jezus nie tylko podjął i kontynuował wielką tradycję pobożności modlitewnej
Izraela, ale – jak powiedzieliśmy – ją kontynuował, przede wszystkim nadał jej
nowy wymiar. Życie modlitewne pielęgnowane przez Jezusa, stanowiło punkt
zwrotny i zapoczątkowało nową jakościowo komunikację ucznia i naśladowcy
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 modlitwy kreuje nową pobożność, opartą na
serdecznym związku Jezusowego ucznia z Ojcem niebieskim, na pewności wysłuchania przez Boga i na ufnym powierzeniu się Najwyższemu.
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 zdaniach 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 Mateuszowej wersji Modlitwy Pańskiej w liturgii Kościoła i życiu modlitewnym jego
wiernych2. Dla naszych rozważań wystarczy, jeśli zwrócimy 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 dbający o układ tematyczny, połączył zebrane

1

Przekład w tzw. Biblii Warszawskiej Modlitwy Pańskiej w relacji ewangelisty Łukasza został
zharmonizowany z wersją Mateuszową. Łukaszowa wersja modlitwy Pańskiej brzmi następująco: „Ojcze! Niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i przebacz nam grzechy nasze, bo i my przebaczamy każdemu, kto wobec nas zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.

2

Wersja Mateuszowa znajduje się już w Didache 8,2.
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przez siebie logia dotyczące modlitwy z Modlitwą Pańską, która w życiu religijnym
starożytnego Kościoła od samego początku odgrywała ważną rolę i umieścił je
w Kazaniu na górze, katechizmie religijnego i etycznego życia uczniów Jezusa.
Przyjmuje się także, że wersja Łukaszowa, a więc krótsza, jest bliższa oryginałowi modlitwy, którą dał Jezus 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 używana była wersja dłuższa, zbory zaś poganochrześcijańskie używały wersji krótszej1. Różnice pomiędzy dwoma wersjami Ojczenasza
świadczą 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 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 Ojca2. 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. Synostwo Boże uczniów jest jednak
innego rodzaju, aniżeli Synostwo Boże Jezusa. Jezus mówił: mój Ojciec, wasz Ojciec, nigdy jednak nasz Ojciec (por. J 20,17). Jeśli więź Jezusa z Bogiem pośrednio
opisuje 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 uczniów: „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 modlitwy. 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 pobożności
uczniów. Modlitwa Pańska miała więc być i rzeczywiście stała się znakiem nowej
pobożności, której charakterystycznym rysem była ufność pokładana w Bogu jako
Ojcu i wiara będąca pewnością wysłuchania.
Mając na uwadze, że w judaistycznej apokaliptyce relacja ojciec – syn jest ilustracją przekazywania objawienia, modlitwa Jezusa, Jego Abba, nie tylko wyraża
synowski stosunek Jezusa do Boga, ale jest świadectwem świadomości wołającego

1

Jeremias J., Das Vater-unser im Lichte der Neueren Forschung, s. 9nn.

2

Mt 6, 9; Łk 11,2.
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i proszącego Abba, iż przekazane zostało Mu objawienie, którego jest pośrednikiem
i wcieleniem. Jezus otrzymane objawienie przekazał swoim uczniom. Znakiem tego
przekazania jest modlitwa, o którą prosili uczniowie, ponieważ byli świadomi – jak
już zostało powiedziane powyżej – że ich Nauczyciel modli się inaczej, aniżeli oni
i wszyscy pozostali Żydzi, 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 Królestwo Twoje (…), bądź wola Twoja (…)” nie usiłują wywierać
wpływu na 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 ślady Jego, czyli do mówienia i zwracania się do Boga w modlitwie jako do ich niebieskiego 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 uczestniczenie 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 otrzymanego i z wiarą przyjętego objawienia o Bogu, który jest Ojcem naśladujących i pełniących wolę Jezusa.

4.3.4. Jezusowe wezwanie do modlitwy
Ewangelista Łukasz umieścił po Modlitwie Pańskiej przypowieść (Łk 11,5-8),
która różnie jest nazywana przez komentatorów – o natrętnym przyjacielu, o nieuczynnym przyjacielu. Kilka rozdziałów dalej trzeci ewangelista umieścił dwie
przypowieści, tematycznie związane z modlitwą. Pierwsza (Łk 18,1-8) nazywana
jest o niesprawiedliwym 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).
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J. Jeremias nazwał pierwszą część 11. rozdziału Ewangelii św. Łukasza „katechizmem” modlitwy (Łk 11,1-13)1. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby takim tytułem została zaopatrzona pierwsza część 11. rozdziału trzeciej Ewangelii synoptycznej. Związek przypowieści o nieuczynnym przyjacielu z Modlitwą Pańską jest
oczywisty, łączy je bowiem temat modlitwy, jednakże w dość luźny sposób. Przypowieści o nieuprzejmym przyjacielu i następujące po niej logia, dotyczące wytrwałości w modlitwie – być może – nie zostały wypowiedziane przez Jezusa bezpośrednio po prośbie uczniów: „Panie, naucz nas modlić się” i przekazaniu uczniom Modlitwy Pańskiej. Mateusz umieszcza Modlitwę Pańską w zgoła innym
kontekście, który jest jednak wynikiem pracy redakcyjnej. Przypowieści o nieuczynnym przyjacielu zaś nie nawiązują do prośby uczniów i także pierwsze trzynaście wierszy 11. rozdziału trzeciej Ewangelii synoptycznej są raczej literackim
opracowaniem zebranego materiału pochodzącego z tradycji.
Przypowieść o nieuczynnym przyjacielu zakończona została napomnieniem do
wytrwałej modlitwy: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje,
a kto kołacze, temu otworzą” (Łk 11,9.10). Napomnienie do wytrwałej modlitwy
i zapewnienie wysłuchania modlitwy nie należały pierwotnie do przypowieści,
która posiada wyraźnie dwuczłonową budowę i stanowi pewną zamkniętą całość.
Wezwanie zaś do wytrwałej modlitwy prawdopodobnie pochodzi ze 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. Rozpoczyna się ona od zdania pytającego: „Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu… ”
(Łk 11,5)2. Uwaga słuchaczy nakierowana więc została na człowieka, który już
spał, a według wiedzy jego przyjaciela miał w domu swoim trzy potrzebne chleby
do ugoszczenia niespodziewanego przychodnia. Przypowieść o nieuprzejmym przyjacielu zbudowana jest na zasadzie kontrastu. Nie jest ona alegorią, żadnej bowiem
cechy nieuprzejmego przyjaciela nie można przypisać 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)3. Dopiero logion występujący po
1

Jeremias J., Das Vater-unser im Lichte der Neueren Forschung, s. 10; Tenże, Die Gleichnisse
Jesu, s. 106; Bovon F., Das Evangelium nach Lukas (Lk 9.51-14,35), 1996, EKK III/2, s. 119

2

Pytanie gubi się w dalszej części przypowieści.

3

Zastosowana została tu metoda: a minore ad maius. Perrin N., Was lehrte Jesus wirklich? Rekonstruktion und Deutung, s. 147.
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napomnieniu do wytrwałej modlitwy nawiązuje 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 skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha
Świętego tym, którzy go proszą” (Łk 11,11-13). Jeśli nieuprzejmy i nieuczynny
przyjaciel w końcu otworzył drwi 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 przypowieść – także zanotowana przez ewangelistę Łukasza – o niesprawiedliwym sędzi (Łk 18,-8)1. 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 zachętą do wytrwałej modlitwy. Jednakże w tej przypowieści na plan pierwszy
wysuwa się nie wdowa, lecz niesprawiedliwy sędzia (w przypowieści w Łk 11,5-8
na planie pierwszym znajduje się nieuczynny przyjaciel), który nie bał się Boga
i nie dbał o dobro ludzi2. Jego postępowanie, aż do chwili gdy zdecydował się pomóc wdowie, która wielokrotnie prosiła go o załatwienie jej sprawy, jest zaprzeczeniem postawy Boga wobec człowieka, Boga, który wysłuchuje modlitwy swoich
dzieci, szczególnie tych, które są wzgardzone i poniewierane, a do nich według
Starego Testamentu należały sieroty i wdowy. I w tym przypadku Jezus przy pomocy przykładu negatywnego pragnął zwrócić uwagę swoich słuchaczy na Boga, który
jest nieprzekupny, sprawiedliwy (sędzia z przypowieści jest th'" a*dikiva"), zgodnie
z obietnicą ujmujący się za wdowami i sierotami: „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)3. Zestawienie: niesprawiedliwy sędzia – biedna wdowa, potrzebująca pomocy, nie jest więc przypadkowe. Przy jego pomocy łatwiej było Jezusowi osiągnąć zamierzony cel, wskazać
na Boga, który słyszy modlitwy i przychodzi z pomocą, oczywiście według suwerennej woli i w czasie według Boga właściwym.

1

Grundmann W., Das Evangelium nach Lukas, ThHNT, 3, 21961, s. 345.

2

Według Starego Testamentu sędzia wydaje wyrok w obliczu Jahwe: „Baczcie, co czynicie;
gdyż nie dla ludzi sądzicie, ale dla Pana, i On jest przy was, gdy wydajecie wyrok” (2 Krn
19,6).

3

Jeremias J., Die Gleichnisse Jesu, s. 105 uważa nazwanie tej przypowieści „O proszącej wdowie” za nietrafne.
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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 nauka o Bogu, który jako sprawiedliwy Bóg, tym bardziej
wysłucha wołających do Niego w modlitwie, skoro w końcu sędzia, do którego
można mieć wiele zastrzeżeń, wysłuchał prośby wdowy z obawy, aby nie utracić
twarzy1.
W obu wyżej omówionych przypowieściach występuje tło i koloryt palestyński2
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 świata3. Wskazuje na to także dość luźno połączony z przypowieścią o niesprawiedliwym sędzi logion: „Tylko, czy Syn Człowieczy
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,8b). Należą więc one niewątpliwie
do autentycznych przypowieści Jezusa, poprzez które chciał Jezus swoim słuchaczom przedstawić Boga słuchającego modlicieli i przychodzącego z pomocą. Myśl
ta łączy się z wokacją Modlitwy Pańskiej – „Ojcze”. Uwydatnia ten związek połączenie przypowieści o nieuczynnym przyjacielu z logionem o ziemskich ojcach,
którzy dobre rzeczy dają swoim dzieciom: „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 skorpiona?
Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż
bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Łk 11,11-13).
W Ewangelii św. Łukasza w 18. rozdziale znajduje się obok przypowieści o niesprawiedliwym sędzi przypowieść o dwóch modlicielach w świątyni. Przypowieść
o niesprawiedliwym sędzi – jak już to zaznaczyliśmy wcześniej – jest bliższa pod
względem treści i budowy przypowieści o nieuprzejmym przyjacielu z 11. rozdziału, aniżeli przypowieść o dwóch modlicielach. Ta ostatnia mogła być opowiedziana
przez Jezusa przy innej okazji, nie tej, przy której Jezus opowiedział przypowieść
o niesprawiedliwym sędzi i wytrwałej wdowie. Jeśli celem przypowieści 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 niesprawiedliwym sędzi i dwóch modlicielach w świątyni jest raczej redakcyjnym zabiegiem ewangelisty Łukasza. Łączy je jednak nie cel, lecz motyw modli1

Jeremias J., Die Gleichnisse Jesu, s.105; Linnemann E., Gleichnisse Jesu, s. 127.

2

Tamże, s. 104-106.

3

Jankowski A., Królestwo Boże w przypowieściach, s. 191nn.
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twy. Modlitwa o dwóch modlicielach ma raczej związek z mowami Jezusa, w których krytykował postawę faryzeuszy, ich chęć wywyższania 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).
Przypowieść o dwóch modlicielach, czyli o faryzeuszu i celniku, została omówiona wcześniej, wszak – jak zostało powiedziane – 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 słowami: „Ten poszedł
usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie; bo każdy, kto siebie wywyższa,
będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Łk 18,14)1. Dokonał tym
samym kwalifikacji cytowanych przez siebie modlitw. Modlitwa celnika została
przyjęta życzliwie, okazała się skuteczna, modlitwa zaś faryzeusza nie odniosła
pożądanego skutku. Zresztą, czy faryzeuszowi chodziło o uzyskanie usprawiedliwienia? 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 w ogóle 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 bliźniego swojego. Dopuszcza się wtedy grzechu, wszak tylko Bóg jako wszystko widzący ma wyłączne prawo osądzania i kwalifikowania człowieka.
Modliciel 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. Logion kończący
przypowieść o dwóch modlicielach w świątyni: „bo każdy, kto siebie wywyższa,
będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Łk 18,14) wskazuje 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 logia mówiące
o modlitwie (Mt 6,4-8). Umieścił je w Kazaniu na górze przed Modlitwą Pańską,
którą bezpośrednio wyprzedza nakaz: „A wy tak się módlcie” (Mt 5,9). A więc także
i przez Mateusza Modlitwa Pańska pojmowana jest jako wzór modlitwy, modlitwy

1

Występujący czasem przekład: „…bardziej usprawiedliwiony niż tamten” jest błędny, przyimek
para ma bowiem sens wykluczający drugi człon zdania.
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krótkiej, innej aniżeli przegadana modlitwa pogan, a jednak zawierającej wszystko,
o co winien modlić się uczeń 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 modlący 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.
Charakterystyczny w mowie Jezusa o modlitwie jest logion wskazujący na Bożą
troskę o swoje dzieci: „…wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem,
zanim go poprosicie” (Mt 6,8). Zwrot PathVr u&mw'n posiada zawsze dość jednoznaczną treść w ustach Jezusa. Wskazuje 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). Jednakże uczeń, niezależnie od tego, że Bóg wie,
czego potrzebują stworzeni przez Niego ludzie – powinien się modlić i prosić Boga
nie tylko o sprawy Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwość, ale również o chleb
powszedni, odpuszczenie grzechów itp. Modlitwa jest znakiem wiary i ufności,
sposobem na zachowanie i pogłębienie społeczności z Ojcem.
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5.1. Nauczyciel
Jezus na kartach Ewangelii wielokrotnie został nazwany nauczycielem. Ewangeliści użyli dwóch różnych słów: r&abbiv (od aram. yB]r^ – wielki, pan, pan mój, od br^
– wielki)1 oraz didaskalo"2. W Ewangelii św. Łukasza występuje lepiej brzmiące
dla greckiego czytelnika słowo e*pistavth" (przewodnik, mistrz). W źródle Q Jezus
nie został nazwany nauczycielem3. Jezusa nauczycielem nazywali Jego uczniowie
(np. Mk 4,38; 9,38; 10,35)4. Judasz, wydając Jezusa, zwrócił się do Niego „Rabbi”
(Mk 14,45). Bogaty młodzieniec, pytając, co ma czynić, aby odziedziczyć żywot
wieczny, nazwał Jezusa dobrym nauczycielem (Mk 10,17)5. Również faryzeusze
i uczeni w Piśmie, przynajmniej niektórzy, gotowi byli uznać Jezusa rabbim (Mt 9,
11; 12,38 inne). Nauczycielem został nazwany Jezus przez poborców podatkowych
(Mt 17,24). Także w oczach ludu Jezus był nauczycielem (Mk 9,17).
Z Ewangelii św. Łukasza dowiadujemy się, że Jezus jeszcze przed powołaniem
uczniów nauczał w synagogach. Zapewne chętnie pełnił funkcje liturgiczne w swojej macierzystej synagodze. Powierzano Mu czytanie i wykładanie Pisma Świętego,
aż do czasu wypędzenia z Nazaretu (Łk 4,16-30).

1

Büchsel F., didavskw, ThWNT II, 156; Lohse E., r&abbiv, ThWNT VI, s. 962-964. W Nowym
Testamencie występuje również forma r&abbouniv (aram. yn]WBr^ – Mk 10,51; J 20,16).

2

Słowo didavskalo" występuje w Mt – 12, Mk – 12, Łk – 17 oraz J – 8 razy, zaś r&abbiv oraz
r&abbouniv w Mt – 4, Mk – 3, oraz J – 8 razy. Nie wszystkie te wyrazy odnoszą się do Jezusa,
ale także do Jana Chrzciciela i do uczonych w Piśmie. Jezus został nazwany nauczycielem, rabbim, mistrzem około 40 razy.

3

Karrer M.¸ Jesus Christus im Neuen Testament, s. 229.

4

Mateusz nie włożył w usta uczniów słowa: Nauczycielu (z wyjątkiem Judasza – Mt 26,25.49).
Uczniowie w pierwszej Ewangelii synoptycznej raczej zwracają się do Jezusa: Panie (Mt 8,25;
17,4; 20,33. W paralelnych miejscach w Ewangelii Marka [4,38; 9,51; 10,51] występuje: Nauczycielu). Riessner R. (Jesus der Lehrer, s. 251) sugeruje, że Mateusz chciał przekazać, że dla
uczniów Jezus jest kimś znacznie większym, niż wskazywałoby na to słowo Nauczyciel. Jednakże pierwotnie słowo rabbi oznaczało kogoś wielkiego, pana. Przejście od Nauczycielu do
Panie było dla Mateusza rzeczą oczywistą. Mateusz chciał jednak przedstawić Jezusa jako wielkiego nauczyciela, dlatego zebrany materiał zredagował w ten sposób, że zgrupował go w pięciu wielkich mowach (por. Fascher E., Jesus der Lehrer, ThLZ 79 (1954), s. 325nn). W ten sposób nawiązał do liczby Ksiąg Mojżeszowych. Jezus jako Ten, który mówi: „A Ja wam powiadam” przewyższa nauczycielską funkcję Mojżesza.

5

Mk 10,17-22 oraz perykopy paralelne: Mt 19,16-22; Łk 18,18-23, zawierają wyraźne ślady
redakcji pierwotnego opowiadania.
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Czy Jezus był uczniem któregoś z uczonych w Piśmie? Zapewne – jak wszyscy
chłopcy w judaizmie – pobierał nauki w synagogalnej szkole1, ucząc się przykazań,
przepisanych modlitw, czytania świętego tekstu itp2. Nie można jednak powiedzieć
nic pewnego na temat Jego nauczyciela. Jezus nie mógł być uczniem Jehoszuy ben
Parachja, jak chce przekaz rabinistyczny. Jehoszua ben Parachja nie żył w czasach
Jezusa3. Jeśli weźmie się pod uwagę ewangeliczną relację o ponownym przyjściu
Jezusa w ojczyste strony po uprzednim wypędzeniu, to należy przyjąć, że Jezus po
ukończeniu synagogalnej szkoły nie pobierał innych nauk u żadnego z uczonych
w Piśmie, które miałyby na celu pogłębienie znajomości nauk Mojżesza i Proroków. Nazaretańczycy, zdziwieni Jego nauczaniem, pytali z konsternacją: „Czyż nie
jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub,
Józef, Szymon i Juda? A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to
wszystko?” (Mt 13,55.56 i paral.)4. Jeśli edukacja religijna Jezusa zakończyła się
w nazaretańskiej szkole przysynagogalnej, tedy nie może dziwić to, że mieszkańcy
Nazaretu, a być może nawet najbliższa rodzina Jezusa, gorszyła się z Niego (Mt 13,
57; por. Mt 12,45-50; Mk 3,31-35; Łk 8,19-21), wszak to, co mówił, nie pasowało
do rodzimej tradycji. Od kogo się tego nauczył? Z drugiej strony, przed wypędzeniem z Nazaretu Jezus musiał wykazywać niezwykłe zdolności i egzegetyczną intuicję, skoro powierzano Mu czytanie i wykładanie fragmentów Pisma Świętego.
Podczas publicznej działalności Jezus nauczał nie tylko w synagogach, 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 wioskach, 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 judaistycznej dydaktyce, a mianowicie stosował aliterację, paralelizm członów, mówił przez przypowieści5, chociaż – przypomnieć należy – różniły się one od starotestamentowych i judaistycznych <ylvm6.

1

Zazwyczaj przy każdej synagodze było pomieszczenie, w którym odbywało się nauczanie
dzieci – por. Strack H. L., Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmut und Midrasch, II, 1922, s. 150.

2

Riessner R., Jesus der Lehrer, s. 123nn.

3

Gnilka J., Jezus z Nazaretu, s. 205, przyp. 14.

4

Słowa te znajdują się u pozostałych ewangelistów synoptycznych w nieco zmienionym kontekście.

5

Jeremias J., Neutestamentliche Theologie, I, s. 19nn.

6

Trela J., Przypowieści Jezusa a meszalim, 1997, s. 23-80.

142

5. Nauczyciel i Jego uczniowie

Jednak 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, to w samo nauczanie
wniósł wiele nowego. Naukę swoją przeciwstawiał tradycji starszych. Duch i treść
nauczania Jezusa nie przystawały pod żadnym względem do szkolnej teologii uczonych w Piśmie.
Przede wszystkim współcześni Jezusowi dostrzegali, że nauczanie Jezusa głównie pod jednym względem różni się od nauczania faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Często słowa Jezusa – podobnie jak było to w przypadku starotestamentowych proroków – łączyły się z działaniem, mającym być potwierdzeniem Jego
nauki. Z tej też przyczyny nazywano Jezusa prorokiem (np. Mt 21,11.46; Mk 8,28
i inne). Ale Jezus nie był jednym z proroków. Prorocy Starego Testamentu poprzedzali słowa Boże zwrotem: hwhy <a%n= (wypowiedź Jahwe) bądź hwhy rm^a* h{K (tak
mówi Jahwe), Jezus zaś mówił: e*gwV deV levgw u&mi'n (Ja zaś mówię wam). Niektórzy
widzieli w Nim zapowiedzianego proroka czasów ostatecznych1. Z nauczaniem
Jezusa związana była moc, dlatego ewangelista Marek, charakteryzując nauczanie
Jezusa, pisze, że nauczał On nie jak uczeni w Piśmie, lecz jako posiadający moc,
władzę (h^n gaVr didavskwn au*touV" w&" e*xousivan e!cwn kaiV ou*c w&" oi& grammatei'"
– Mk 1,22; por. Mt 7,29). W słowie e*xousiva zawarta jest cała tajemnica osoby
i działania Jezusa, oczywiście, tak jak ją pojmuje wiara. Słowa bowiem z Mk 1,22
są świadectwem wiary prazboru, który analizując wypowiedzi Jezusa i Jego czyny,
doszedł do przekonania, że nie są one porównywalne z nauczaniem uczonych
w Piśmie, przeto należy je kwalifikować do zgoła innego wymiaru. Użyte przez
ewangelistę Marka słowo e*xousiva wskazuje niedwuznacznie, że nauczanie Jezusa
przekroczyło sferę czysto historyczną. Ale jednak – jak podkreśla G. Bornkamm –
tym słowem została określona historyczna rzeczywistość historycznego Jezusa,
uprzednia do jakiejkolwiek interpretacji2.
Nie ulega wątpliwości, że nazywano Jezusa przed ukrzyżowaniem nauczycielem. Prazbór 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 Jezus był
nauczycielem par excellence. Ewangelista Mateusz, którego Ewangelia jest pewne-

1

Cullmann O., Die Christologie des Neuen Testaments, 1957, s. 11nn; Uglorz M., Prorok czasów
ostatecznych w tradycji ewangelicznej, RT ChAT XXX (1988), z. 2, s. 77nn.

2

Bornkamm G., Jesus von Nazareth, s. 54.
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go rodzaju podręcznikiem w szkole katechetycznej1, zna logion: „Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy
wszyscy jesteście braćmi” (Mt 23,8). I chociaż uległ on przeredagowaniu przez
prazbór lub samego Mateusza w świetle wiary popaschalnej2, to jednak jego zasadniczy człon sięga do nauczania Jezusa.
Czy jednak 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”3 (J 13,13). Pośrednio nazwał się Jezus nauczycielem w logionie: „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 i paral.), a także w
poleceniu 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: Nauczyciel mówi: Gdzie jest moja
izba, w której mógłbym spożyć wieczerzę paschalną z uczniami moimi?” (Mk 14,
13.14; por. Mt 25,18; Łk 22,11).
Jezus, tworząc społeczność uczniów, tym samym stał się ich nauczycielem.
Byłoby to przynajmniej dziwne, gdyby Jezus nigdy nie nazwał siebie nauczycielem,
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 innych uczonych w Piśmie. Nie był jednym
z wielu nauczycieli, jacy żyli w czasach Jezusa i po Nim. Jego e*gwV deV levgw u&mi'n
znaczy, że przejął rolę Boga jako nauczyciela narodu wybranego. To Jahwe dał
Zakon i nauczał Zakonu. Bóg Jahwe wkładałw usta proroków swoje słowa. Każdy
pobożny Izraelita, rozmyślając o Bożych przykazaniach i ucząc się poznania woli
Bożej, widziałw Bogu swojego Nauczyciela od młodości: „Boże, uczyłeś mnie od
młodości mojej” (Ps 71,17). Elihu w swojej mowie pyta: „Oto Bóg jest wzniosły
w swym działaniu, gdzież jest taki wychowawca jak On?” (Hi 36,22)4.
1

Stendahl K., The school of St. Matthew, 1954, s. 35; Uglorz M., Introdukcja do Nowego Testamentu, cz. I, s. 82.

2

Goppelt L., Theologie des Neuen Testaments, I, s. 212.

3

W prazborze w logionie tym został dokonany niewielki retusz. Jeśli w słowo Pan nie będziemy
wkładali treści popaschalnej wiary, wtedy znika zupełnie potrzeba utrzymania poglądu, że słowa: „Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem, i słusznie mówicie, bo jestem nim” zawierają
późniejszą chrystologię.

4

Weiser A. (Das Buch Hiob, ATD 13, 31961, s. 232) tłumaczy tekst hebrajski następująco: „Sieh,
groß ist Gott in seiner Macht. Wer ist ein Lehrmeister wie er?”
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Jezus mówi: „Ja wam powiadam”, a to oznacza, że jest ostatecznym wyrazicielem woli Jahwe. Omówiony w 1.1.2. logion: „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) wskazuje w szczególny sposób na
pośrednictwo Jezusa w przekazywaniu woli Bożej1. Prorok Jeremiasz wołał
w imieniu Jahwe: „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 nawzajem 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 Jeremiasza, Bóg włoży Zakon w serca ludu. On w doskonały sposób, w sercu, będzie nauczycielem człowieka. Nie będzie więc potrzebował więcej
pouczenia. Jezus jako jedyny zna w pełni wolę Ojca, przekazuje ją, komu chce, i jako jedyny wypełnia prorocką zapowiedź. Tej funkcji nauczycielskiej Jezusa nie
będzie już można dalej przekazać2. „Ale 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 ukryta jest
w logionie: „Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo
zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co
wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli” (Mt 13,
16.17)3.
Ale czy można mówić, że Jezus zajmował się nauczaniem? Ewangelista Marek
w summarium pisze, że Jezus głosił Królestwo Boże (Mk 1,15). Jeśli w centrum
działalności Jezusa z Nazaretu znajdowało się głoszenie Królestwa Bożego, to powyższe pytanie jest zasadne. Jednakże analiza słownictwa, opisującego działalność
Jezusa, wskazuje, że zarówno głosił On Królestwo Boże, jak i nauczał, ewangeliści
bowiem używają do opisu tej działalności dwóch czasowników: khruvssein (głosić,

1

Jeremias J., Neutestamentliche Theologie, I, s. 67nn; Tenże, Abba, w: Biblia dzisiaj, s. 328;
Riesner R., Jesus der Lehrer, s. 220.

2

Goppelt L., Theologie des Neuen Testaments, I, s. 212.

3

Logion ten w nieco zmienionej formie znajduje się w Ewangelii Łukasza po słowach nadających mu szczególną wymowę: „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,
22-24)
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zwiastować publicznie) oraz didavskein (nauczać)1. Ewangelista Łukasz ponadto
używa czasownika eu*aggelivzein. Ewangeliści w odmienny sposób używają tych
czasowników. Chociaż ich zależność literacka jest oczywista, to jednak dostrzec
można w tym względzie ich własne upodobania. Jednakże główny wpływ na używanie tych czy innych słów przez ewangelistów miały ich teologiczne założenia.
Z analizy tekstów, w których ewangelista Mateusz używa słowa khruvssein, wynika, że Jezus głosił publicznie Królestwo Boże i wszystko, co z nim było związane,
ale nie w synagogach. W synagogach Jezus nauczał2. W Mateuszowym summarium
(Mt 4,23-25) powiedziane jest najpierw, że Jezus nauczał w synagogach, a potem
dopiero nastąpiło zwiastowanie Ewangelii o Królestwie Bożym3. Interesujące jest,
że Mateusz, korzystając z Ewangelii Marka, przeredagowywał mówiące o Jezusowym nauczaniu poza synagogą Markowe teksty, w których znajdowało się słowo
nauczać, w ten sposób, że zamieniał je na inne, np. lalevw, deivknumi i inne (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 Ewangelii Mateusza
miejsca, w których didavskein występuje razem z khruvssein (Mt 4,23; 9,35; 11,1).
Wydaje się, że w młodszych Ewangeliach występuje tendencja do wyraźnego rozróżnienia między nauczaniem a głoszeniem Królestwa Bożego. To jednak nie oznacza, że Jezus był wyłącznie głosicielem Królestwa Bożego, jakby to wynikało
z Markowego summarium. Zresztą Marek pisze, że Jezus głosił Królestwo Boże,
ale także nauczał. W życiu Jezusa był czas na nauczanie i głoszenie Dobrej Nowiny.
Jezus był nauczycielem i heroldem, zwiastunem Królestwa Bożego4. I chociaż
w Nowym Testamencie apostoł Paweł dwukrotnie nazwał się zwiastunem (1 Tm 2,
7; 2 Tm 1,11), a także został nim nazwany Noe (2 P 2,5), to jednak zwiastunem par
excellence jest Jezus5.

1

Słowa didavskein Mt używa 14 razy, Mk – 17, Łk – 17, J – 9, zaś słowa khruvssein Mt używa
9 razy, Mk – 14, Łk – 9. Czasownik eu*aggelivzein w Łk użyty został 10 razy, 1 raz występuje
w Mt.

2

Bartnicki R., Uczeń Jezusa jako głosiciel ewangelii. Tradycja i redakcja Mt 9,35-11,1), s. 57

3

Rengstorf K. H., didavskw, ThWNT II, s. 141.

4

Mistrz sprawiedliwości Qumran uważał siebie za ojca członków wspólnoty: „Uczyniłeś ze
mnie ojca dzieci łaski” (I QH VII,206.). Zadaniem jego było wykładanie oraz interpretacja Prawa oraz pism prorockich w celu pielęgnowania pobożności wspólnoty. A więc funkcjonował
tylko jako nauczyciel. Nie jest więc on prawzorem dla Jezusa, jak dawniej utrzymywali niektórzy badacze.

5

Friedrich G., kh'rix, ThWNT III, s. 692.
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5..2. Powołanie i wezwanie do naśladowania
5..2.1. Powołanie
Ewangelie zawierają kilka relacji powołań ludzi, których spotkał 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 realacji z 1. Księgi Królewskiej 19,19-211, aby czytelnik łatwiej dostrzegł, że
powołanie na ucznia przewyższa powołanie prorockie. Eliasz pozwolił Elizeuszowi
pójść i ucałować ojca i matkę, a więc pożegnać ich, żeby wypełnił swój synowski
obowiązek wobec rodziców. W ewangelicznych opisach powołań uczniów brakuje
tego elementu, z wyjątkiem jednego przykładu, znajdującego się w trzeciej Ewangelii synoptycznej: „Powiedział też inny: Pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim” (Łk 9,61)2. W ewangelicznym
opisie brakuje formalnego zakazu, ale słowa Jezusa: „Żaden, który przyłoży rękę do
pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego” (Łk 9,62) mogą być
odczytane jako dezaprobata3.
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 współtowarzyszy pracy. Nic nie wiemy, czy prosił Jezusa o pozwolenie
1

„Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. Dwanaście zaprzęgów szło
przed nim, a on był przy dwunastym. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz.
Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: Pozwól mi pocałować mojego ojca i moją
matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: Idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to
uczyniłem? Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów zarznął je, a na uprzęży z tych wołów
ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem,
i usługiwał mu”.

2

Do kogoś, kto był gotowy pójść za Jezusem, ale prosił, aby wpierw mógł pogrzebać swojego
ojca, Jezus powiedział w podobnym tonie: „Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź
i głoś Królestwo Boże” (Łk 9,60).

3

Zob. Ernst J., Das Evangelium nach Lukas, 1977, s. 220. Czy słowa te należy rozumieć jako
odwrócenie historii powołania Elizeusza? Jeśli tak, to słowa w Łk 9,62 należy rozumieć jako
dezaprobatę.
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wyprawienia pożegnalnej uczty. Chociaż w ewangelicznych opisach powołań
uczniów nie ma formalnego nakazu zerwania z rodziną, to jednak uczniowie zdecydowanie opuścili wszystko i poszli za Jezusem. Jezusowe „Pójdź” było silniejsze,
aniżeli więzy rodzinne.
Z porównania opisów powołań uczniów z relacją powołania Elizeusza na proroka Pana należy wysnuć wniosek, że powołanie do uczniostwa jest bezwarunkowe
i jako takie przewyższa powołanie prorockie. Z opisów powołań i działalności
uczniów wynika, że nie sposób było odrzucić powołania, ani też wstrzymać się od
wykonania poleconych zadań (por. Mojżesz, Jeremiasz, Jonasz). Powołanie na
ucznia wymagało natychmiastowej decyzji i nie mogło być mowy o jej odkładaniu,
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 Jezusa o wielkiej wieczerzy zaproszeni wymawiali się: pojąłem żonę, kupiłem
pole… gospodarz rozgniewał się na zaproszonych. A więc Królestwo Boże jest
czymś absolutnie nadrzędnym. Powołanie do Królestwa jest bezwzględne. Należy
wszystko pozostawić. Żadna czynność nie jest ważniejsza. Królestwa nie można
dzielić z niczym. Trzeba wybrać pomiędzy pójściem za Jezusem, heroldem Królestwa, a umiłowaniem dóbr (por. Mt 19,16-22; Mk 10,17-22; Łk 18,18-23). Słowa
Jezusa: „Żaden, 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. A że żądanie natychmiastowego
zerwania z dotychczasowym życiem, środowiskiem, uwolnienia się od wszelkich
światowych więzów związane jest z głoszeniem Królestwa, wskazuje na to 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 powiedziane – expresis verbis 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
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o tym Jezusowi. I takie szczere wyznanie Jego uczniów o problemach, jakie wyniknęły z faktu pójścia za Nim, może być kontekstem dla pewnych logiów zebranych
przez Mateusza i Łukasza (Mt 10,34-42; Łk 12,51-53; 14,26n). Ewangelista Mateusz umieszcza je w mowie 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 teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego.
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. I kto nie bierze 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, znajdzie je” (Mt 10,34-49). Logia te
w Ewangelii Mateusza wykazują ślady adaptacji. Ich obróbka według założeń i
stylu pierwszego ewangelisty jest oczywista1. Paralelne do nich logia w Ewangelii
Łukasza znajdują się w dwóch różnych sekcjach. Słowa o poróżnieniu ojca z synem
i córki z matką (Łk 12,53) Łukasz umieszcza po przypowieści o bogaczu i Łazarzu
w dłuższej mowie Jezusa do uczniów, we fragmencie o apokaliptycznym zabarwieniu. Wplecione zostały w logia mówiące o przyszłości, o zbliżającym się eonie.
Taki był zapewne ich kontekst w źródle Q.
Podobne im słowa (Łk 14,26) znajdujemy po 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 sformułowaniu puenty wynikającej z przypowieści o wielkiej wieczerzy, ale już w zgoła innej sytuacji; nie tylko
wobec uczniów, ale także idącego za Jezusem tłumu2. Dla czytelnika Ewangelii
związek pomiędzy puentą przypowieści a logionem 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 swego, nie może być uczniem
moim” (Łk 14,26), które wydają się być przepracowane przez Łukasza3, 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 najwyższe dobro4.
Interpretację taką potwierdza znajdujący się nieco dalej w trzeciej Ewangelii synop1

Bartnicki R., Uczeń Jezusa jako głosiciel ewangelii. Tradycja i redakcja Mt 9,35-11,1), s. 205.

2

Bovon F., Das Evangelium nach Lukas, EKK III/2, 1996, s. 532.

3

Tamże, s. 532n. Langkammer H. (Początki chrystologii Nowego Testamentu, s. 57) uważa, że
słowa z Łk 14,26 (pochodzą z Q) są bardziej autentyczne, aniżeli paralelny im tekst w Ewangelii Mateusza. Mateusz złagodził ich radykalizm.

4

Langkammer H., Metanoia i pójście za Jezusem w orędziu ewangelicznym, RT KUL XLIII
(1996), z. 1. s. 121.
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tycznej logion: „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).
Ale 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. Kiedy po odejściu bogatego młodzieńca i słowach Jezusa
o bogactwie Piotr powiedział: „Oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za
tobą”, Jezus odpowiedział: „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 przyszłym
żywota wiecznego” (Łk 18,28-30; Mt 19,27-30; Mt 10,28-31).
Z ewangelicznych opisów powołań uczniów wynika również, że o uczniostwie
nie decyduje podjęta decyzja 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 uwydatniają pierwszeństwo
woli Jezusa. Oczywiście nie można zupełnie pominąć decyzji pójścia za Jezusem.
Odpowiadający pozytywnie na wezwanie: „Pójdź za mną!”, potwierdza gotowość
kroczenia za Mistrzem. Odpowiedź może też być negatywna. Zawsze jednak odpowiedź jest elementem wtórnym, a więc nie konstytutywnym, tworzącym krąg
uczniów Jezusa. Krąg ten stwarza wola powołującego, a więc Jezusa. Uczniowie
więc nie poszli za Jezusem, bo oto w Galilei pojawił się ciekawy nauczyciel, głoszący dotąd niespotykane nauki, krytykujący sprawiedliwość faryzeuszów 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, szedł za nim
i siadał u jego stóp. W szkole Jezusa uczniów wybrał sobie Jezus1. I być może, ten
sposób konstytuowania kręgu uczniów był tak wielkim zaskoczeniem dla tych, do
których Jezus powiedział: „Pójdź za mną!”, że pozostawiali 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 powołania, a raczej przedłużenia
powołania prorockiego. W izraelskim profetyzmie funkcjonuje idea następstwa,
ciągłości, sukcesji. Znane słowa z 5. Księgi Mojżeszowej: „Wzbudzę im proroka
1

Goppelt L., Theologie des Neuen Testaments, I, s. 212.
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spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie im mówił
wszystko, co mu rozkażę” (5 Mż 18,18) należy właśnie interpretować w sensie
obietnicy ciągłości profetyzmu1. Jezus przy powoływaniu swoich uczniów nie posługiwał się żadną symboliczną czynnością. Wszystko 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 uczniów u synoptyków a powołaniem ich 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 Łukasza2, należy sądzić, że niektórzy Jego uczniowie, powołani formalnie do grona uczniów, byli wcześniej Jezusowi znani. Brak też w Janowych
opisach spotkania Jezusa z późniejszymi uczniami słów: „Pójdź za mną!”, z jednym
wyjątkiem: Jezus, spotykając Filipa z Betsaidy powiedział do niego: „Pójdź za
mną!” (J 1,43)3. Słów skierowanych 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 powołania, lecz co najwyżej zaproszenie do kontynuowania rozmowy i znajomości4.
Powołanie oznacza, że dla powołanego ucznia przestają funkcjonować 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 według Marka i Łukasza) opuścił „urząd celny”.

1

Łach S., Księga Powtórzonego Prawa, PśST II,3, 1971, s. 329; Rad G. von, Das fünfte Buch
Mose. Deuteronomium, ATD 8, 1965, s. 89

2

Z Ewangelii św. Łukasza wynika, że Jezus po chrzcie nad Jordanem (Łk 3,21.22) początkowo
działał 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; Uwaga! pozostali ewangeliści umieścili uzdrowienie teściowej Piotra w innych kontekstach). Ewangelista Łukasz kończy też 4. rozdział słowami:
„I kazał w synagogach galilejskich” (Łk 4,44).

3

Przyjmując nasz tok rozważań, należy przypuszczać, że pierwszym uczniem formalnie powołanym do grona dwunastu był Filip. Por. Romaniuk K., Powołanie w Biblii, s. 68.

4

To że J 1,35-50 są relacjami spotkań z Jezusem, potwierdza także fakt niewymienienia Natanaela, który występuje w J 1,35-50, w żadnym katalogu apostołów (Mt 10,2-4; Mk 3,16-19; Łk 6,
13-16; Dz 1,13).
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Szymon Piotr i pośrednio towarzyszący mu rybacy (Andrzej, Jan i Jakub), zostali
poinformowani o konieczności zmiany trybu życia. Piotr, gdy spostrzegł 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 i paral.)1.
Powołaniem jest wezwanie do naśladowania i do „łowienia ludzi”, a więc wezwanie do działalności misyjnej. O pierwszym, a więc naśladowaniu Nauczyciela,
uczniowie dowiedzą się nieco później. Ale „łowienie ludzi” wynika z potrzeby
naśladowania Jezusa. Jezus był zwiastunem nadejścia Królestwa Bożego. Wzywał
do jego szukania i do modlitwy o jego nadejście. I w tym, a więc głoszeniu Królestwa Bożego uczniowie winni naśladować swojego Mistrza. Związek pomiędzy
naśladowaniem a działalnością misyjną, mającą na celu głoszenie nadejścia 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 jest, a przecież jeszcze nie
w pełni. Jest jak kwas w zaczynie, jak ziarnko gorczyczne, które chociaż małe,
w wielkie drzewo się rozrasta. Uczniowie nie tylko mają znać tę tajemnicę, być jej
świadkami, ale z woli Jezusa podejmą rozpoczęte przez Niego dzieło. Będą musieli
wejść na rolę Bożą, pójść za swoim Nauczycielem i siać ziarno, bo podobne jest
Królestwo Boże do siewcy (Mt 13,3 i paral.). Jezus widział to wielkie pole, widział
siewców i żeńców. Jak wszelkie dzieło Boże, przerastało ono siły powołanych przez
Niego uczniów. Sięgał w przyszłość i z niecierpliwością oczekiwał ogarnięcia świata przez panowanie Boga (por. Łk 21,49). Wielkie żniwo…, dlatego 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).

5.2.2. Naśladowanie
Z powołaniem uczniów wiąże się nakaz Jezusa do naśladowania.
Wezwanie 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)2 można zrozumieć tylko na tle starotestamentowej myślio naśladowaniu Boga.
Czy Stary Testament, mówiący o Bogu dalekim, transcendentnym, niepoznawalnym, rzeczywiście zna ideę naśladowania Najwyższego? Czy Boga niewidzial-

1

Przenośnia „łowić ludzi” nawiązuje do dotychczasowego zawodu Piotra.

2

Słowa te mają wiele paralel: Mt 16,24; Mk 8,34; Łk 9,23 jak również
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nego, wszechobecnego, świętego, można w jakikolwiek sposób i w czymkolwiek
naśladować?
Starotestamentowy język hebrajski zna słowo El^h*. Występuje ono dość często
w połączeniu z przyimkiem yr@j^a^. yr@j^a^ El^h* znaczy: pójść za kimś. Może być ono
użyte w przypadku wyrażenia myśli o postępowaniu i chodzeniu za bożkiem Baalem, jak też i za Bogiem Jahwe1. Wydaje się jednak, że pierwotnie przy pomocy
tego wyrażenia opisywano apostazje narodu izraelskiego, a więc kroczenie, za 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 spośród bogów ludów okolicznych, i oddawali im pokłon, drażniąc Pana” (Sdz 2,11.12). Ale już prorok Eliasz do zgromadzonego na
Karmelu ludu powiedział: „Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? 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 wyobrażenia, związane z kultem obcych bogów pogańskich, zostały przeniesione do języka wiary w Jahwe. Proces ten trwał
dość długo, bo aż do czasów wielkich proroków, szczególnie Jeremiasza z Anatot.
Wzięty z życia obraz chodzenia mężczyzny za sakralnymi prostytutkami, prorok
Ozeasz przeniósł na grunt religijny, opisując odstępstwo od Jahwe 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 chodzenia za cudzymi bogami, przypominał Izraelowi
jego czasy „narzeczeństwa” (Jr 2,2; por. Jr 2,23.25; 7,6.9; 8,2; 11,10; 13,10; 16,11;
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 do zaprzestania „chodzenia za obcymi bogami”, i do pójścia za jedynie prawdziwym Bogiem,
który wyprowadził swój lud z niewoli egipskiej. W istocie rzeczy jest to wezwanie
do nawrócenia, które jest pokrewne wezwaniu do chodzenia za Jahwe, Bogiem
1

Gesenius W., Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, 141905,
s. 163; Sauer G., Elh, ThHAT, k. 486-493.
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Izraela, nie tylko ideowo, ale także nawiązuje do tego samego obrazu. Jeśli idea
nawrócenia w Starym Testamencie jest między innymi wyrażona przy pomocy słowa bWv, to znaczy zawrócić z drogi i obrać przeciwny kierunek marszu1, to niewątpliwie prorokom w ich wezwaniu do nawrócenia chodziło właśnie między 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 związana z licznymi wezwaniami do szukania Pana, szukania Jego oblicza, sprawiedliwości itp.
Czytając księgi proroków izraelskich, odnosi się wrażenie, że naczelnym hasłem
ich zwiastowania jest właśnie wezwanie: szukajcie Pana. Prorok Amos powiada, że
kto szuka Pana, żyć będzie (Am 5,6). Życie i zbawienie jest więc w naśladowaniu
Boga.
Ale idea naśladowania Boga w Starym Testamencie została wyrażona nie tylko
poprzez wezwanie do chodzenia za Jahwe. Jahwe był Bogiem, którego lud w żaden
sposób nie mógł sobie wyobrazić. Zabroniono bowiem sporządzania 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
powiedzieć, że Mojżesz miał żywą i bliską społeczność z Bogiem. Gdy Mojżesz
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 upodobnienia się do Boga, „realizowania Jego wzoru”2.
Genetycznie związana jest przeto z napomnieniem do naśladowania przymiotów
Bożych. Najbardziej charakterystycznym i wymownym wezwaniem do upodobnienia się do Boga jest napomnienie do uświęcenia: „Świętymi bądźcie, bom Ja jest
święty, Pan, Bóg wasz” (3 Mż 19,2), a także do naśladowania sprawiedliwości (np.
So 2,3) i miłości Bożej (Oz 6,6).
Również w Nowym Testamencie spotykamy się z wezwaniem do naśladowania
niewidzialnego Boga. Jezus w Kazaniu na górze powiada: „Bądźcie wy doskonali,
jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5,48). To wezwanie jest nieco zmodyfikowanym napomnieniem z tzw. Kodeksu świętości: „Świętymi bądźcie, bom Ja
jest święty, Pan, Bóg wasz” (3 Mż 19,2)3.
1

Zob. Soggin J. A., bWv, ThHAT, II, k. 884-891.

2

Niemczyk J. B., Naśladowanie Boga w Starym Testamencie, w: Księga Jubileuszowa z okazji
70-lecia urodzin ks. prof. dra Jana Szerudy, 1959, s. 84.

3

Apostoł Paweł wyraźnie wzywa wyznawców Chrystusa, aby jako dzieci umiłowane naśladowali swojego Boga (por. Ef 5,1). Ale Wielki Apostoł zdaje się rozumieć naśladowanie Boga mię-
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Co więc znaczy słowo naśladować? W znaczeniu dosłownym znaczy: kroczyć
czyimś śladem, iść za, postępować za. a ono także znaczenie przenośne. Taki sens
zawiera także na kartach Ewangelii. Wskazuje 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 Jezusa, wykonywać wolę
Bożą, jak On wykonał ją doskonale, postępować jak On postępował, a więc bezgranicznie miłować, oddać się sprawie głoszenia Królestwa Bożego.
W zwiastowaniu Jezusa z Nazaretu bardzo ważne miejsce zajmuje myśl o naśladowaniu. Jednakże nie chodziło Jezusowi 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 Mateuszowej wersji Kazania na górze: „Bądźcie wy doskonali, jak
Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5,48). Interpretacja tego napomnienia
sprawia bardzo wiele trudności, i to nie tylko dlatego że jedynie w tym napomnieniu Bóg został nazwany doskonałym (tevleio")1.
Stary Testament wzywa do doskonałego życia, polegającego na nienagannym
postępowaniu: „Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim” (5 Mż 18,13)2. Nienaganność i doskonałość nie jest tutaj pojęciem moralnym, lecz kultowym3. Kontekst wskazuje, że prawodawcy chodziło o niepodzielną cześć dla Jahwe. Ale na
kartach Starego Testamentu spotykamy się z pojęciem doskonałości w znaczeniu
religijno-moralnym. Dawid – według autora 2. Księgi Samuelowej – modlił się:
„Z łaskawym postępujesz łaskawie, z mężem nienagannym nienagannie” (2 Sm 22,
26). O sensie tej wypowiedzi decyduje kontekst, w którym wielokrotnie padają

dzy innymi jako chodzenie w miłości Chrystusowej, wszak po wezwaniu: „Bądźcie więc
naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane” dodaje: „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 wonności” (Ef 5,1.2).
1

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski, 1994, s. 597n.

2

Stary Testament mówi o człowieku, że powinien być bez skazy (<ym!T*), także o zwierzęciu
ofiarnym (np. 3 Mż 13,10), i o wykonywanym dziele (5, Mż 32,4). Zakon jest <ym!T* (Ps 19,8) –
por. Gesenius W., Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alten Teastament,
14
1905, s. 806. LXX posiada tevleio".

3

Łach S., Księga Powtórzonego Prawa, PśST II,3, 1971, s. 207.
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słowa: grzech, wina, odpłata, sprawiedliwość, przede wszystkim użyte w modlitwie
słowo dS*j^t=T], które znaczy – doskonały1.
Z pojęciem doskonałości spotykamy się także w literaturze qumrańskiej. Według
poglądu jej autorów doskonałymi są jedynie członkowie stowarzyszenia. Jednakże
pomimo legalistycznej pobożności qumrańczyków, doskonałość jest przez nich
rozumiana jako dar Boży2.
Powyższe uwagi niewiele wnoszą w rozumienie Jezusowego wezwania: „Bądźcie wy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5,48). Jeśli w Starym Testamencie słowo doskonały posiada wielorakie znaczenie, należy bowiem do
słownictwa kultowego, ale także etycznego, to kontekst nakazu Jezusa w Kazaniu
na górze, 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: „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 niebieski doskonały jest” wskazuje na etyczny wymiar doskonałości, której domagał się Jezus od
swoich słuchaczy. Wezwanie do doskonałości zostało poprzedzone nakazem miłości
nieprzyjaciół i potrzebą modlitwy za prześladowców, co w stosunku do etyki judaizmu było aktem niesłychanym, wręcz rewolucyjnym. Miłość do nieprzyjaciół jest
wyróżnikiem ucznia Jezusowego. Pielęgnując ją i trwając w niej, uczeń naśladuje
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, byśmy miłowali 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 Jezus
przeciwstawił się faryzejskiej pobożności, polegającej na przestrzeganiu werbalnej
treści przykazań. Wezwanie Jezusa do doskonałości ma zatem związek z ostrzeżeniem wprowadzającym 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 doskonałości byłoby więc wezwaniem do naśladowania Boga. Jego troski o wszystkich ludzi, dobrych i złych, spra-

1

O Bogu powiedziane jest, że działa <M*T^T] (od <mt – był doskonały), czyli działa doskonale –
zob. Łach J., Księgi Samuela, PśST IV,1, 1973, s. 487n.

2

Schelkle K. H., Teologia Nowego Testamentu, 3, s. 184.
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wiedliwych i niesprawiedliwych oraz Jego działania, mają zawsze na celu dobro
człowieka.
Czy jednak Jezus użył w stosunku do Boga terminu doskonały? Pytanie takie
jest w pełni uzasadnione, wszak w tekście paralelnym do Mt 5,48 w Łukaszowym
Kazaniu na równinie (Łk 6,20-49) występuje zamiast słowa tevleio", termin miłosierny (oi*ktivrmwn): „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 naśladowania Boga? Sam bardzo często
używał słów: miłosierny, miłosierdzie1. Wymagała tego konstrukcja sekcji z wypowiedziami Jezusa, rozpoczynającymi się od słów: „Słyszeliście, iż powiedziano
przodkom (…). A Ja wam powiadam…” (Mt 5,22.28.32.39.44). Jeśli Jezus domagał
się od swych uczniów większej sprawiedliwości od sprawiedliwości uczonych
w Piśmie, to zwrot większa sprawiedliwość wymagał, aby w podsumowaniu wezwać do doskonałości, do naśladowania Boga, który jest pod każdym względem
doskonały, a więc także sprawiedliwy i miłosierny. Doskonałość mieści w sobie te
dwa atrybuty Najwyższego.
Jezus przede wszystkim nakazuje naśladować siebie2. Myśl o naśladowaniu
Jezusa należy rozważyć i omówić właśnie w związku z powołaniem uczniów oraz
z występującym w Ewangeliach synoptycznych napomnieniem: „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 to wszystko, co znajduje się w rozproszonych w Ewangeliach wielu wypowiedziach Jezusa
na temat naśladowania.
Nie ulega wątpliwości, że chodzi w powyższym logionie o imitatio Christi,
a jednak w greckim Nowym Testamencie użyte jest jedynie słowo a*kolouqeivtw
(imp. 3. sing. od a*kolouqevw – iść za kimś, towarzyszyć komuś), a nie imperativus
od mimevomai (naśladować), jak jest np. w Ef 5,1: „Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane” (Givnesqe ou^n mimhtaiV tou' qeou', w&" tevkna
a*gaphtav)3.

1

Czerski J., Miłosierdzie w Ewangelii św. Mateusza, 1986.

2

W judaizmie, w nauczaniu uczonych w Piśmie spotykamy się z wypowiedziami, w których
używane są terminy z grupy El^h*. Mowa w nich jest najczęściej o związku pomiędzy nauczycielem a uczniem. Uczeń postępuje, kroczy za swoim nauczycielem. Wezwanie do naśladowania
Jezusa ma jednak zgoła inny charakter, niż kroczenie ucznia za uczonym w Piśmie.

3

Kittel G., a*kolouqevw, ThWNT I, s. 210-216.
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Wezwanie do naśladowania Jezusa znajduje się we wszystkich Ewangeliach
synoptycznych. Zestawienie odpowiednich logiów lepiej pomoże zrozumieć ich
istotną treść.
Mt 16,24

Mk 8,34

Łk 9,23

Jeśli kto chce pójść za mną,

Jeśli kto chce pójść za mną,

Jeśli kto chce pójść za mną,

niech się zaprze samego siebie

niech się zaprze samego siebie

i weźmie krzyż swój,

i weźmie krzyż swój

niechaj się zaprze samego
siebie

i niech idzie za mną

i naśladuje mnie

i bierze krzyż swój na siebie
codziennie,
i naśladuje mnie

Już z samego przekładu widać dość wyraźnie, że różnice nie są zasadnicze.
Porównując tekst grecki, przekonujemy się, że pewne różnice występują w pierwszej frazie wypowiedzi Jezusa, a czego nie dostrzegamy w przekładzie1, natomiast
w ostatniej frazie dostrzegamy różnice w przekładzie, brak ich zaś w tekście oryginalnym. Ewangelista Łukasz dodaje do przedostatniej frazy codziennie (h&meran)2.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że według pierwszego ewangelisty wezwanie do
naśladowania Jezusa było zwrócone wyłącznie do uczniów, według drugiego do
ludu i uczniów. Łukasz mówi bardzo ogólnie: do wszystkich (e!legendeV proV" pavnto"). Według Mateusza pouczenie o naśladowaniu miało miejsce bezpośrednio po
wyznaniu apostoła Piotra, według ewangelisty Marka zaś nastąpiło ono nieco później, musiało przecież upłynąć nieco czasu od wyznania pod Cezareą Filipową do
zwołania ludu (kaiV proskalesavmenoς toVn o!clon suVn toi'ς maqhtai'ς au*tou').
Marek i Łukasz podkreślają więc uniwersalny charakter napomnienia do naśladowania3. Istnieją również różnice gramatyczne, np. wersja Markowa posiada formę
imperatywu, przez ewangelistę Łukasza zaś wezwanie do naśladowania zostało
sformułowane w zdaniu warunkowym.
Już z powyższego widać, że logion o naśladowaniu został wkomponowany w historię cezarejską, szczególnie przez Mateusza, ze względu na pierwszą zapowiedź
Jezusowego cierpienia. Związek jest więc tematyczny i zdradza popaschalne rozumienie naśladowania Ukrzyżowanego. Wezwanie do naśladowania Jezusa w prazborze było odczytywane w świetle pasji i krzyża Golgoty. Dostrzegamy to dość
1

Mt – e!i ti" qevlei o*pisw mou e*lqein, Mk – o&sti qevlei o*pisw mou a*kolouqei'n, Łk – e!i ti"
qevlei o*pisw mou e!rcesqai.

2

Panuje zgodne przekonanie wśród egzegetów, że h&meran jest dodatkiem Łukasza.

3

Langkammer H., Ewangelia według św. Marka, PśNT III,2, s. 215.
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wyraźnie u ewangelisty Łukasza, który np. nie pisze, że przymuszono Szymona
Cyrenejczyka, aby niósł za Jezusem krzyż na Golgotę, jak jest w drugiej Ewangelii
synoptycznej, lecz że go nań włożono (Mk 15,21 = Mt 27,32; Łk 23,26). „Włożyć
krzyż” koresponduje z wzięciem krzyża z ewangelicznych napomnień o naśladowaniu Jezusa. Ewangelista Łukasz więc najsilniej podkreśla realność niesienia
krzyża. Jednakże Łukaszowy dodatek codziennie, wskazuje, że Łukasz nie myśli tu
głównie o męczeńskiej śmierci, ale o noszeniu krzyża1 w znaczeniu przenośnym.
Nie odbyło się to bez wpływu apostoła Pawła, który pisze: „ja stygmaty Jezusowe
noszę na ciele moim” (Ga 6,17)2 i wyznaje: „z Chrystusem jestem ukrzyżowany”
(Ga 2,20). Łukaszowe codziennie (h&meran) koresponduje również z dość licznie
występującym w trzeciej Ewangelii synoptycznej słowem nuvn (teraz), trzeci ewangelista bowiem stara się odnosić wydarzenia przeszłe do teraźniejszości, a co niewątpliwie jest elementem jego historii zbawienia3.
W związku z tym powstaje ważne pytanie: Czy napomnienie do naśladowania
jest autentycznym słowem Jezusa? Czy jest wyłącznie odzwierciedleniem pobożności pierwotnego chrześcijaństwa? Dopiero wtedy, kiedy odpowiemy na te pytania,
ewentualnie możliwe jest pytanie o brzmienie napomnienia w ustach Jezusa z Nazaretu i jego istotny sens.
Poglądy egzegetów na temat autentyczności logionu o naśladowaniu Pana Jezusa, i następujących po nim, są zróżnicowane, od zdecydowanie uznających je za
autentyczne, po zdecydowanie odrzucające ich autentyczność. Sytuacja taka występuje także w polskiej literaturze teologicznej4.
Ewangeliczne napomnienia do naśladowania posiadają dwa czasowniki w trybie
rozkazującym, które wskazują na to, co jest konieczne w naśladowaniu Jezusa
(a*parnhsavsqw, a*ravtw). Tryb rozkazujący harmonizuje z nakazowym charakte1

Grundmann W., Das Evangelium nach Lukas, ThHKNT 3, s. 190.

2

Zob. Szymanek E., List do Galacjan, PśNT VI, 2, 1978, s. 118.

3

Zob. Cullmann O., Christus und die Zeit, 1946; Conzelmann H., Die Mitte der Zeit, 51964;
Góźdź K., Teologia historii zbawienia według Oscara Cullmanna, 1996.

4

Langkammer H., Ewangelia według św. Marka, PśNT III,2, s. 215 uważa, że autentyczność
logiów o naśladowaniu Jezusa w większości nie jest kwestionowana, natomiast Niewczas B. J.,
Wezwanie do naśladowania Chrystusa według Mt 15,24 i tekstów pokrewnych, SB II, 1980,
s. 229 pisze dość oględnie, ale jednak wydaje się, że opowiada się za jego nieautentycznością:
„W każdym wypadku nie byłby to jednak pierwotny logion Jezusa, przynajmniej w postaci
przekazanej przez synoptyków, lecz teologumenon powstały w pierwotnym Kościele, i albo
zawdzięczany św. Pawłowi, wzięty z jego teologii o krzyżu, albo przynajmniej rozwinięty
i przepracowany pod wpływem nauki Pawłowej, a dający się w pełni zrozumieć dopiero w ramach teologii krzyża jako teologii zbawczej”.
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rem logiów Jezusa, w których zawarte są kategoryczne żądania zerwania z dotychczasowym trybem życia. Trzeci czasownik (a*kolouqeivtw), również w trybie rozkazującym, streszcza na sposób semicki poprzednią myśl1. Znajdujemy się więc
bardzo blisko autentycznego logionu, wypowiedzianego przez samego Jezusa, bądź
też przynajmniej przez prazbór, w którym logion ten – jak sądzą niektórzy egzegeci
– został ukształtowany.
Iść za, kroczyć za, postępować za (e!rcesqai o*pisw) – to kalka hebrajskiego
yr@j^a^ El^h*. Logion o naśladowaniu jest więc mocno zakotwiczony w starotestamentowej tradycji o naśladowaniu Boga. Jego siedliskiem życiowym jest więc Stary
Testament i judaizm palestyński.
W trzech ewangelicznych wersjach napomnienia do naśladowania Jezusa występuje cztery razy słowo a*kolouqei'n. W Nowym Testamencie występuje ono
około dziewięćdziesięciu razy. Charakterystyczna jest częstość jego występowania.
Możemy na uboczu pozostawić miejsca występowania czasownika a*kolouqein
w Objawieniu św. Jana ze względu na jego rodzaj literacki. W Corpus Paulinum
występuje tylko jeden raz, wszak apostoł Paweł używa głównie czasownika mimevomai, rzeczownika mimhthv" oraz innych form czasownikowych, między innymi od
a!gw. W Dziejach Apostolskich spotykamy czasownik a*kolouqei'n cztery razy.
Najczęściej występuje w Ewangeliach: Mateusza – 25 razy, Marka – 18, Łukasza
17 i Jana 19 razy.
Czwarty ewangelista użył słowa a*kolouqei'n na opisanie stada owiec idących za
pasterzem (J 10,4; por. J 10,5 – w formie negatywnej). Także w alegorii o Dobrym
Pasterzu zostało użyte słowo a*kolouqei'n przy opisaniu kroczenia za Dobrym Pasterzem owiec, które znają go i słuchają Jego głosu (J 10,27). Opisuje więc ono
związek między realnie istniejącymi podmiotami i nie może tu być mowy o znaczeniu symbolicznym. W Ewangeliach słowem a*kolouqei'n opisano czynność
kroczenia Jezusa i jego uczniów za przełożonym synagogi (Mt 9,19), najczęściej
zaś uczniów lub ludzi, gotowych słuchać Jezusa, za Jezusem.
Apostoł Paweł użył słowa a*kolouqei'n tylko jeden raz, a mianowicie w 1 Kor 10,
4. Tutaj, we fragmencie tekstu poświęconego sakramentom, słowo to podkreśla
realność obecności preegzystującego Chrystusa podczas wędrówki ludu izraelskiego przez pustynię2.

1

Langkammer H., Ewangelia według św. Marka, PśNT III,2, s. 215.

2

Schrage W., Der erste Brief an die Korinther (1 Kor 6,12-11,16), EKK VII/2, 1995, s. 395nn.
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Z powyższego nasuwa się wniosek, że a*kolouqei'n odnosi się do ziemskiego
życia Jezusa z Nazaretu, nie zaś do wywyższonego Pana1. Ponadto nie używa się
w Ewangeliach kanonicznmych rzeczownika utworzonego od a*kolouqei'n, zawsze
bowiem chodzi o kroczenie za Jezusem, a nie o ideę2. Prowadzi to do wniosku, że
logion o naśladowaniu ma na uwadze kroczenie za historycznym Jezusem.
Myśl o naśladowaniu Jezusa jest genetycznie związana z powołaniem na ucznia
Jezusa. Nie można nawet sobie wyobrazić wezwania: „Pójdź za mną!”, bez wypływających zeń konsekwencji, tym bardziej że Jezus żądał bezwarunkowego zerwania z dotychczasowym życiem i bezzwłocznego pójścia za Nim. Logion rozpoczynający się od słów: „Jeśli kto chce pójść za mną…” jest rozwinięciem Jezusowego:
„Pójdź za mną!” Formuła powołania implikuje imitatio.
Również nie ma zgody w odpowiedzi na pytanie: Który z ewangelicznych logiów o naśladowaniu Jezusa jest pierwotniejszy? Jeśli nakaz naśladowania Jezusa
jest nierozerwalnie związany z powołaniem na ucznia, to bardziej autentyczna jest
sytuacja opisana w notatce redakcyjnej pierwszego ewangelisty (Mt 14,24). Na
treść redakcyjnej noty Marka i Łukasza miały wpływ założenia teologiczne tych
ewangelistów i późniejsza praktyka nazywania uczniami wszystkich wyznawców
Jezusa.
Egzegeci wnoszą zastrzeżenie do słów: „zaprzeć się samego siebie” oraz „wziąć
swój krzyż na siebie”.
Czasownik a*parnevomai (od a*p oraz arnevomai – zapierać się) występuje jedynie w Ewangeliach synoptycznych, między innymi w logiach o naśladowaniu Jezusa3. Słowo to w połączeniu z imieniem Jezusa, lub jakimkolwiek tytułem chrystologicznym, jest w Ewangeliach bliskie znaczeniu: nie przyznawać się do Jezusa, odrzucić Jezusa. Zaprzeć może się Jezusa tylko ten, kto był Jego uczniem (por. zaparcie się Piotra). Zwrot a*parnhsavsqw e&autoVn występuje tylko w logiach o naśladowaniu Jezusa.
Jeśli zaprzeć się jakiejś osoby znaczy zapomnieć o niej, wyprzeć się i wstydzić
się jej, to zaprzeć się samego siebie znaczy wstydzić się samego siebie, zapomnieć
o sobie, wyrzec się własnego „ja” i wszystkiego, co mi 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
1

Innego zdania jest Zimmerman H., Christus nachfolgen. Eine Studie zu den Nachfolge-Worten
der synoptischen Evangelien, ThGl 53 (1963) s. 225 – za Bartnicki R., Uczeń Jezusa jako
głosiciel ewangelii. (Tradycja i redakcja Mt 9,35-11,1), s. 213.

2

Heuschen J., Nachfolge, BL, k. 1209.

3

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, s. 53.
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Szymon Piotr, gdy w łodzi na Jeziorze Galilejskim mówił: „Odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny” (Łk 5,8).
Kwestię zaparcia się samego siebie można również rozpatrywać, zestawiając
kontrastujące 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 arcykapłańskiego pałacu, mówiąc trzykrotnie, że nie zna Jezusa z Galilei. Ale rychło apostoł Piotr poznał swoją winę i wspomniawszy na to, co
powiedział mu Jezus, odszedł żałując i płacząc nad swoim losem. Jego łzy żalu były
łzami wstydu, wyrazem obrzydzenia samym sobą. Pozostając przy kontrastujących
się pojęciach, możemy dla pełniejszego rozumienia imperatywu „zaprzeć się samego siebie” przywołać logion, który występuje w bardzo bliskim sąsiedztwie wezwania do naśladowania: „Kto wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym
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 wstydzić się samego siebie, a wstydzić się samego siebie znaczy uważać siebie za osobę niegodną, zasługującą na pogardę, potrzebującą zlitowania (por. postawę i modlitwę celnika z przypowieści o dwóch
modlicielach – Łk 18,13). Wezwany do naśladowania uczeń winien otworzyć się
dla Królestwa Bożego i być gotowym w każdej chwili do jego głoszenia, a zamknąć
się na siebie, swoje potrzeby i ambicje. Zaprzeć się samego siebie pozostaje w ścisłym związku z wezwaniem: „Pójdź za mną!”. Bez zaparcia się samego siebie nie
jest możliwa odpowiedź na powołanie do grona uczniów Jezusa.
W Starym Testamencie znajdują się liczne pozytywne i negatywne przykłady
odnoszenia się do Bożego powołania. 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 niebłahych 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 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
słyszeli w synagogach midrasz na temat postaw Abrahama i Jonasza, a Jezusowy
nakaz wyparcia się samego siebie nie był dla nich niezrozumiałym sloganem. Potrzeba zaparcia się samego siebie współbrzmi ze starotestamentową tradycją dotyczącą postawy człowieka wobec Boga i wobec samego siebie.
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Znacznie więcej trudności sprawia wezwanie do wzięcia na siebie krzyża. Z tej
przyczyny w historii egzegezy spotykamy się z różnymi poglądami na temat tego
wezwania. Co znaczyło w czasach Jezusa nieść krzyż? Na zrozumienie zwrotu
„wziąć krzyż na siebie” nie może mieć wpływu współczesne symboliczne pojmowanie krzyża. Nie znamy podobnych zwrotów z literatury judaistycznej z czasów
Jezusa, które ponadto miałyby znaczenie przenośne, np. prześladowanie, wzgardę,
poniżenie itp.1. Owszem, zeloci w czasach Jezusa mówili o noszeniu krzyża, ale
zwrotu tego nie rozumieli przenośnie. Jako terroryści, zdeklarowani przeciwnicy
okupacji rzymskiej w Palestynie, byli świadomi, że w każdej chwili za swą 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 żydowskiego2. Nie ma w literaturze judaistycznej odpowiednich analogicznych zwrotów związanych z wezwaniem do noszenia krzyża, i ten brak powoduje
zanegowanie w literaturze teologicznej autentyczności wezwania, bądź prowadzi do
mało prawdopodobnych hipotez.
E. Dnikler za R. Eislerem na podstawie Księgi Ezechiela 9,4.63 sądzą, że Jezusowi chodziło o noszenie na ciele znaku hebrajskiej litery „taw” (t), która pierwotnie miała kształt krzyża, jako znaku Boga Jahwe. Potwierdzeniem takiego pojmowania zwrotu: nosić krzyż, mają być krzyże w rękach zmarłych we wczesnochrześcijańskich grobach4. Zwyczaj noszenia znaku krzyża przez uczniów miał być świadectwem wobec ludu, że nastał czas ostateczny i że są oni głosicielami Królestwa.

1

Strack H. L., Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmut und Midrasch, I,
s. 587.

2

Bouwmann G., Folgen und Nachfolgen im Zeugnis der Bibel, 1965, s. 80nn dopatruje się
związku między Jezusowym wezwaniem do noszenia krzyża a powiedzeniem zelotów, Brandon
S. G. F., Jesus and the Zealtos, 1967, s. 245 wysnuł z tego wniosek, że Jezus był zelotą. Pogląd
ten reprezentował znacznie wcześniej Reimarus – zob. 0.1.

3

„Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu, i uczyń znak na czole mężów, którzy
wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim! Wybijcie do nogi
starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie
znak, nie dotykajcie! A rozpocznijcie od mojej świątyni! I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem”.

4

Dinkler E., Zur Geschichte des Kreutzsymbols, ZThK 48, s. 148-172; Tenże, Signum Crucis.
Aufsätze zum Neuen Testament und zur Christlichen Archeologie, 1967, s. 77nn; Tenże, Jesus
Wort vom Kreuztragen, w: Neutestamentliche Studien für r. Bultmann, s. 110-129; Grundmann
W., Das Evangelium nach Markus, ThHKNT 2, s.175. Zob. także: Bryński K., Z dziejów krzyża,
RBL 1970, s. 147nn.
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Wielu egzegetów odmawia autentyczności nakazu noszenia krzyża za Jezusem,
umieszczając powstanie takiego nakazu w okresie teologicznej refleksji prazboru
nad znaczeniem krzyża. Stanowisko to jest wynikiem zastosowania kryterium, według którego nieautentyczne są logia odzwierciedlające religijny stan pierwszych
chrześcijan i te, które nie mają żadnej paraleli w judaizmie. Kryterium takie nie
bierze pod uwagę możliwości genezy określonej myśli w życiu samego Nauczyciela z Galilei i tego, że dana idea była wyłącznie czystą kontynuacją w prazborze
czegoś, co zapoczątkował sam Jezus. Należy także wziąć pod uwagę słowa Jezusa
pochodzące z Jego mowy do uczniów, wygłoszonej z okazji wysłania ich w pierwszą podróż misyjną: „I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie
godzien” (Mt 10,38). Słowa te zna także ewangelista Łukasz: „Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim” (Łk 14,27)1. Ewangelista
Marek nie zna tych słów Jezusa. Logion o krzyżu zarówno w Ewangelii Mateusza,
jak i Łukasza, pochodzi z bardzo starej tradycji: został zaczerpnięty ze źródła Q.
Pomimo starożytności tego źródła i na ogół pokładanego w nim zaufania, znany jest
też pogląd, według którego pierwotnie w miejscu słowa staurov" znajdowało się
słowo zugov" (jarzmo). Występuje ono w Ewangelii Mateusza także w napomnieniu,
mającym na celu uczenie się od Jezusa pewnych postaw: „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 11,29.30)2. Logion ten uległ znacznie bardziej redakcyjnej obróbce, aniżeli
słowa: „I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien” (Mt 10,
38). Twarda mowa znacznie jest bliższa wypowiedziom historycznego Jezusa, aniżeli obietnica zredagowana w stylu chrystologiczno-soteriologicznej refleksji prazboru. Zresztą obraz skazańca niosącego poprzeczną belkę krzyża (patibulum) wcale nie był rzadszy, jak wskazują źródła, od wołu idącego w jarzmie. I właśnie widok
skazańca niosącego krzyż, a więc dźwigającego swój los i przeznaczenie, twierdzimy, nasunął Jezusowi myśl, by los ucznia, radykalnie zrywającego ze swoją przeszłością, dźwigającego jarzmo rozłąki z rodziną, nawet poróżnienia z ojcem i matką, przyrównać do losu dźwigającego krzyż na swych ramionach3. Być może, Jezus
zdając sobie sprawę z konsekwencji narastającego konfliktu między Nim a przedstawicielami urzędowego judaizmu, patrząc na skazańca lub na pale wbite na Golgocie przed bramą Jerozolimy, myślał także o tym rodzaju swojej gwałtownej

1

Problem redakcji tych logiów oraz ich wzajemny związek – zob. Bartnicki R., Uczeń Jezusa
jako głosiciel ewangelii. Tradycja i redakcja Mt 9,35-11,1), s. 210nn.

2

Arvedson Th., Mysterium Christi, IV – za Grundmann W., Das Evangelium nach Markus,
ThHKNT 2, s. 175 .

3

Bovon F., Das Evangelium nach Lukas (Lk 9,51-14,35), EKK III/2, 1996, s. 537n.
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śmierci. A nie może być przecież uczeń nad mistrza swego (Mt 10,24.25 i paral.).
Los ucznia zawsze będzie losem Nauczyciela.
Logia, w których występuje termin staurov", pochodzą z dwóch tradycji, ze
źródła Q oraz Ewangelii Marka (Mk 8,34 → Mt 16,24; Łk 9,23)1. Oba zaś źródła
sięgają do ustnej tradycji. Starsze jest źródło tekstów z dziesiątego rozdziału Ewangelii Mateusza i czternastego Łukasza. Mimo że źródło Q nie interesowało się krzyżem i śmiercią Jezusa, słowo krzyż tam występuje; jednakże ze względów wcześniej wyłożonych nie ma potrzeby dokonywania interpretacji poszukującej w słowie
krzyż chrześcijańskiej nakładki na jakikolwiek rzekomo najbardziej pierwotny termin.

5.3. Uczniowie
W Ewangeliach znajdujemy tylko kilka opisów powołań. To nie oznacza, że
krąg uczniów Jezusa był niewielki. Analiza Ewangelii uprawnia nas do twierdzenia,
że grono tych, którzy zdecydowali się pójść za Jezusem, było dość liczne, i że
w pewnym okresie osiągnęło przynajmniej liczbę siedemdziesięciu dwóch. Łukasz
bowiem wspomina o rozesłaniu przez Jezusa siedemdziesięciu dwóch uczniów, aby
głosili Królestwo Boże (Łk 10,1). Liczba uczniów była zmienna. Wielu decydowało
się na warunki, jakie stawiał Jezus powołanym, ale wielu, dochodząc do wniosku,
że warunki są uciążliwe, wymagania za wysokie, a mowa Nauczyciela zbyt twarda,
po pewnym czasie odchodziło, tracąc tym samym wszystko, co z powołaniem na
ucznia było związane (por. J 6,66nn). Wśród tych, którzy pozostawili swoje rodziny, były także kobiety, które chociaż nigdzie nie zostały nazwane expresis verbis
uczennicami, to jednak ich związek z Nauczycielem świadczy, że spełniały warunki, jakie stawiał Jezus swoim uczniom2. Należały do nich między innymi Maria
Magdalena3; Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda; Zuzanna oraz wiele innych, które służyły swymi majętnościami (Łk 8,2). Ewangelista Łukasz wymienia

1

Paralelą dla Łk 14,26.27 jest logion znajdujący się w apokryficznej Ewangelii Tomasza (nr 55)
– zob. Starowieyski M. (red), Apokryfy Nowego Testamentu, I, 1986, s. 129

2

W Dz 9,36 uczennicą nazwana została Tabita z Joppy. Nie miała ona jednak nic wspólnego
z kobietami, które chodziły za historycznym Jezusem. W Dziejach Apostolskich wyznawców
nazywano uczniami, a także zwolennikami drogi Pańskiej.

3

Maria Magdalena wymieniona jest w Ewangeliach kilkakrotnie. Prawdopodobnie pochodziła
z Magdali, miasta leżącego na zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego, znanego w czasach Jezusa z handlu solą. Bezpodstawne jest identyfikowanie Marii Magdaleny z jawnogrzesznicą,
która łzami zrosiła nogi Jezusa w domu faryzeusza Szymona (Łk 7,37). Ewangelista Łukasz
wymienia ją wśród kobiet, które zostały uzdrowione przez Jezusa.
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je obok Dwunastu, co może sugerować, że kobiety te były traktowane jak pozostali
uczniowie.
We wszystkich Ewangeliach synoptycznych znajdują się słowa, o charakterze
redakcyjnym, że Jezus po pewnym czasie z grona swoich dotychczasowych
uczniów postanowił wybrać dwunastu i wysłać ich w swoim imieniu w pierwszą
podróż misyjną. Liczba dwanaście nie jest przypadkowa1. Patriarcha Jakub, protoplasta narodu wybranego, miał dwunastu synów. Dali oni początek dwunastu plemionom izraelskim. Dwunastu wybranych przez Jezusa uczniów miało symbolizować odnowiony lud czasów ostatecznych (Mt 19,28; Łk 22,30; por Obj 7,1nn)2.
Wymowa wyboru Dwunastu, jak również symboliczne znaczenie owej dwunastki
jest w pełni zrozumiałe w kontekście Jezusowej proklamacji panowania Bożego.
Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże (Mk 1,15). Rozpoczął się więc
eon, który Żydzi nazywali aB*h^ <l*ou, a więc eon ostateczny. Dwunastu wybranych
przez Jezusa z Nazaretu daje w tym eonie początek odnowionemu ludowi Bożemu.
Intencja wyboru była czytelna. Potwierdzała wolę ratowania Izraela (por. Mt 15,2128, Mk 7,24-30)3, niesienia pomocy zagubionym, uleczenia tego, co chore i bliskie
śmierci (por. Łk 15,1nn; Mt 9,12 i paral.), odszukania tych, którzy zbłądzili.
Uczniowie, szczególnie tych Dwunastu, zdecydowali się wszystko poświęcić dla
Królestwa Bożego. To od nich właśnie rozpoczęła się misja i pochód Ewangelii.
Wybór Dwunastu (podobnie jak powołanie na ucznia) miał charakter absolutnie
wolny, całkowicie zależny od Jezusa. Charakterystyczna jest relacja ewangelisty
Marka: „I wstąpił na górę, i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego” (ou%" h!qelen au*to" – Mk 3,13). Następny wiersz (14.) wskazuje na konstytutywny charakter powołania. Ewangelista powiada, że uczynił Dwunastu (e*poivhsan
dwvdeka). Powołanie więc kreuje kolegium apostolskie4.
Dwunastu było odnowionym ludem w miniaturze, ale nie znaczy to, że pozostali
uczniowie zostali wykluczeni czy pozostawieni na zewnątrz. Wszyscy, którzy skupili się wokół Jezusa, należeli do Niego w jednakowej mierze. Nie istniały żadne
wewnętrzne granice. A jednak Jezusa otaczały dwa kręgi uczniów. Mniejszy nie
znajdował się poza większym, ale był w jego środku jako symboliczna reprezentacja całości. Wszyscy uczniowie, owych Dwunastu i cała reszta, zostali na wzór ludu

1

Herrgott G., Symbolika liczb, PSB, s. 1250.

2

Goppelt L., Theologie des Neuen Testaments, I, s. 257n; Bornkamm G., Jesus von Nazareth, s.
122.

3

Tak tę wolę rozumieli również uczniowie, gdy pytali po zmartwychwstaniu Jezusa: „Czy w tym
czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?” (Dz 1,6).

4

Zob. Romaniuk K., Powołanie w Biblii, s. 77.
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Starego Przymierza nazwani trzodą: „Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało
się Ojcu waszemu dać wam Królestwo” (Łk 12,32). Zaznaczyć jednak należy – jak
wynika z Ewangelii – że Jezus czynił różnicę pomiędzy zgromadzonym wokół
Niego ludem a uczniami. Wszystkim głosił nadejście Królestwa Bożego, nawoływał do nawrócenia i wiary, ale dla uczniów miał specjalne polecenia. Z grona
uczniów ukonstytuował nową społeczność, opartą na bezwzględnym posłuszeństwie niebieskiemu Ojcu, na wierze w Bożą opatrzność i, co najistotniejsze, na
naśladowaniu siebie. Elementem łączącym wszystkich uczniów jest właśnie naśladowanie Nauczyciela. Naśladowanie Mistrza jest też najistotniejszym wyróżnikiem
ucznia. Wszystko wypływa z naśladowania: miłość bliźniego, pogłębiona pobożność oparta nie na literze, lecz duchu Zakonu, posłuszeństwo skłaniające się nawet
do zniszczeniu własnego ja. To z kolei także oznacza, że w kręgu uczniów nie mogą
panować zwyczaje, jakimi rządzą się „dzieci świata tego”, ale zwyczaje nowe, oparte na wzorze postępowania Jezusa, który rozumiał swoje życie jako służbę (Mk 9,45;
por. J 13,14.15). Kiedy więc do Jezusa przyszli synowie Zebedeusza, Jakub i Jan,
z prośbą, aby pozwolił im zasiąść w Królestwie po Jego lewicy i prawicy, gdy zgromadzi wokół siebie wszystkich uczniów, powiedział do nich: „Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni
ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by
chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał
być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za
wielu” (Mk 10,42-45; por. Mt 20,28).
Wybór Dwunastu był wydarzeniem historycznym. Jest on częścią składową
historii Jezusa. Historii o wyborze Dwunastu nie mógł wymyślić prazbór, aby
uprawomocnić organizację rodzącego się Kościoła chrześcijańskiego. W opowiadaniu o wyborze Dwunastu i rozesłaniu ich po miastach i wioskach palestyńskich, aby
głosili nadejście Królestwa Bożego, znajdują się logia, które niewątpliwie pochodzą
od Jezusa, cechuje je bowiem niezwykły radykalizm1. Ich brzmienie w takiej postaci, w jakiej zostały zachowane i włączone przez Ewangelistów do ewangelicznej
relacji o rozesłaniu Dwunastu, przemawia za ich autentycznością. Nakazy w nich
zawarte nie były łatwe do zrealizowania w nowej rzeczywistości, w jakiej znalazł
się prazbór po zmartwychwstaniu Jezusa. Przede wszystkim w Nowym Testamencie
funkcjonuje wielokrotnie poświadczona tradycja o Judaszu Iskariocie, zdrajcy Jezusa, który należał do grona Dwunastu (Mk 3,19 i paral.; 14,10.11.43-45 i paral.
Mt 26,25; J 6,71; 12,4; Dz 1,16). Nie miałoby sensu wymyślanie historii o powoła-

1

Radykalizm ten nie został złagodzony, mimo że zostały one opracowane przez Mateusza. Zob.
Bartnicki R., Uczeń Jezusa jako głosiciel ewangelii. Tradycja i redakcja Mt 9,35-11,1), 1985.
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niu Dwunastu dla ubarwienia postaci Judasza. Ponadto Dzieje Apostolskie zawierają relację o uzupełnieniu kolegium Dwunastu po smutnej śmierci zdrajcy. Wybór
dwunastego apostoła na miejsce Judasza, jakiego dokonano przed zesłaniem Ducha
Świętego, dowodzi, że kolegium Dwunastu zostało ukonstytuowane, zanim zdradził
Jezusa jeden z Jego uczniów. Po zesłaniu Ducha Świętego kolegium nie uzupełniano. Ustanowienie było jednorazowe, co też świadczy o jego symbolicznym wymiarze.
Wyjaśnienia wymaga termin apostoł (a*povstolo"). Występuje on w Nowym
Testamencie 79 razy, głównie w Corpus Paulinum. Z analizy miejsc występowania
słowa apostoł wynika, że jest on ulubionym terminem autora trzeciej Ewangelii
synoptycznej i Dziejów Apostolskich1. W Ewangelii Mateusza występuje tylko raz
(Mt 10,2). Podobnie jest w drugiej Ewangelii synoptycznej (Mk 6,30). Wynika
z powyższego, że jest to termin używany przede wszystkim po zmartwychwstaniu
Jezusa. Określano nim nie tylko owych Dwunastu, ale także innych: tych, którym
młody Kościół chrześcijański powierzył specjalną misję. Z tej też przyczyny uważa
się, że termin ten, użyty w notatkach redakcyjnych dotyczących powołania Dwunastu, nie jest autentyczny, lecz pochodzi z prazboru2. Twierdzenie takie utrzymuje się
pomimo wyraźnego stwierdzenia ewangelisty Łukasza: „A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami”
(Łk 6,13). Łukasz może mieć jednak rację, chociaż termin ten funkcjonuje głównie
w popaschalnym zborze, wszak w judaizmie znana była instytucja posłańca (j^yl]v*),
która w jakimś sensie jest pierwowzorem instytucji apostoła w chrześcijaństwie.
Grecki termin a*povstolo" w potocznej mowie należał do słownika profanicznego.
W Nowym Testamencie przybiera znaczenie sakralne.
W judaizmie posłaniec synagogi był obdarzony autorytetem posyłającego. Rabbini mówili, że j^yl]v* jakiejś osoby jest jakby nią samą3. Nic nie stało na przeszkodzie, aby Jezus wybranych Dwunastu uczniów nazwał posłańcami. Ich wybór był
związany z posłaniem w celu głoszenia Królestwa Bożego. j^yl]v* Piotr, j^yl]v* Jakub
czy jakiś inny uczeń był więc reprezentantem Jezusa i powinien być tak traktowany,

1

Łk – 6 razy, Dz – 28 razy.

2

Po zmartwychwstaniu – jak wynika z Nowego Testamentu – krąg apostołów Jezusa jest znacznie większy i przekracza liczbę dwunastu. Ponadto wynika z 1 Kor 15,1nn, że pierwotnie dokładnie rozróżniano pomiędzy kolegium Dwunastu a pozostałymi apostołami, działającymi
w chrześcijańskich zborach. Większość z nich mogła się rekrutować z szerszego grona uczniów
historycznego Jezusa.

3

Rengstorf K. H., a*postevllw, ThWNT I, s. 426. Strack H. L., Billerbeck P., Kommentar zum
Neuen Testament aus Talmut und Midrasch, III, s. 2.
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jak sam posyłający, a więc Jezus, który każdego powołanego i posłanego1 wyposażył w moc i odpowiednią instrukcję. Jak więc w Jezusie przyszło Królestwo Boże,
tak też przychodzi ono i realizuje się w działalności posłanego przez Jezusa. Dlatego Jezus powiedział: „Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje” (Mt 10,40 i paral.)2.
Logion ten jest zrozumiały jedynie w kontekście pojmowania w judaizmie instytucji posłańca (j^yl]v*). Jest jednak rzeczą oczywistą, że pomiędzy judaistycznym posłańcem a ewangelicznym apostołem istnieje szczególna różnica. j^yl]v* był posłańcem synagogi i załatwiał sprawy dotyczące życia, przestrzegania przepisów Zakonu, funkcjonowania społeczności skupionej wokół synagogi. Apostoł, jako posłaniec Jezusa, był posłańcem czasów ostatecznych i głosicielem Królestwa Bożego3.
Niewątpliwie apostoł ma wiele wspólnego z eschatologicznymi posłańcami, głoszącymi Dobrą Nowinę (rC@b^m= yl@g=r^) na górach4.
W Nowym Testamencie znajdują się cztery katalogi apostołów (Mt 10,2-4; Mk 3,
16-19; Łk 6,13-16, Dz 1,13). Już na pierwszy rzut oka można dostrzec pewne różnice, jednak w większości nie są one istotne. Nie ma większego znaczenia kolejność występowania poszczególnych apostołów, jednakże pewne trudności interpretacyjne pojawiają się, gdy chodzi o ich imiona. W katalogach dostrzegamy wyraźny
podział na trzy czwórki i charakterystyczny rytm, który prawdopodobnie miał być
pomocny w zapamiętaniu imion Dwunastu. Czyżby w pierwotnym chrześcijaństwie
chodziło o zapamiętanie imion symbolicznych „protoplastów” odnowionego ludu,
podobnie jak w Izraelu chodziło o zapamiętanie genealogii poszczególnych rodów?
Wszystko wskazuje na to, że taki był zamysł prazboru przy sporządzaniu katalogu
dwunastu apostołów, powołanych przez Jezusa.
We wszystkich katalogach na pierwszym miejscu znajduje się Piotr, na drugim
zaś, według Mateusza i Łukasza, jego brat, Andrzej. Marek i Dzieje Apostolskie
wymieniają na drugim i trzecim miejscu Jakuba i Jana, synów Zebedeusza.

1

Powołanie i posłanie należą nierozdzielnie do siebie. Biblia nie zna pojęcia świadomości powołania i posłania, o ile opisuje samą świadomość powołania – zob. np. Coenon L., Berufung,
ThBNT I, s. 91.

2

Konsekwencją jest obietnica Jezusa: „Każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i Ja się zaprę
przed aniołami Bożymi” (Łk 12,8.9 i paral.).

3

Zob. Romaniuk K., List do Rzymian, PśNT VI, 1, 1978 s. 76n.

4

„Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który
zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem” (Iz 52,
7).
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Na piątym miejscu wszystkie katalogi wymieniają Filipa, na szóstym zaś ewangeliści synoptyczni wymieniają Bartłomieja1. Dzieje Apostolskie wymieniają Bartłomieja dopiero na siódmym miejscu. W katalogu w Dziejach Apostolskich wymieniony został na szóstym miejscu Tomasz. Tomasz zaś według Mateusza jest na
siódmym miejscu, ale u Marka i Łukasza na ósmym miejscu. Tomasza w katalogu
Ewangelii Marka oraz Łukasza wyprzedza Mateusz. Pozostali apostołowie tworzą
trzecią czwórkę. Tu jednak rozpoczynają się trudności. We wszystkich katalogach
na dziewiątym miejscu wymieniono Jakuba, syna Alfeusza. W trzeciej czwórce
zawsze występuje w Ewangeliach synoptycznych Judasz Iskariot. Z oczywistych
powodów nie ma go w katalogu znajdującym się w Dziejach Apostolskich. Wymieniany jest także we wszystkich katalogach, choć na różnych miejscach Szymon
Kananejczyk (Zelota). Mateusz wymienia Lebbeusza, Marek Tadeusza, Łukasz zaś
Judę, syna Jakuba2.
Przyglądając się osobom wymienionym w katalogach, w świetle tego, co zostało
o nich powiedziane w innych miejscach Ewangelii, należy stwierdzić, że dość
dziwny pod wieloma względami był skład kolegium apostolskiego. Przede wszystkim byli to ludzie prości, nieuczeni, oczywiście, jeśli Bartłomiej nie jest Natanaelem, który zajmował się studiowaniem Tory (J 1,48)3. Być może, Judasz Istakriot
otrzymał, zanim przystąpił do Jezusa, pewne wykształcenie. Jest to postać wielce
tajemnicza i skomplikowana; nie można na podstawie Ewangelii powiedzieć nic
naprawdę konkretnego, co nie zawierałoby sprzeczności, o motywie zdrady Judasza. Na pewno Piotr, Andrzej, Jakub i Jan byli rybakami, być może także inni. Mateusz był celnikiem, a więc przed powołaniem należał do ludzi, którzy byli uważani

1

Czasami wyciąga się z tego wniosek, że Bartłomiej jest Natanaelem, którego do Jezusa przyprowadził Filip. Ewangelie jednak nic nie mówią o tym, że Jezus – podobnie jak uczynił to w
przypadku Szymona, brata Andrzeja – zmienił imię Natanaela na Bartłomiej. Natanael jednak
był razem z Piotrem, synami Zebedeusza, Tomaszem i dwoma innymi uczniami nad Jeziorem
Galilejskim po śmierci Jezusa. Czy był to przypadek, czy też rzeczywiście tradycja Janowa zna
Bartłomieja pod imieniem Natanael?

2

Powyżej stwierdziliśmy, że katalogi apostołów zostały skonstruowane w ten sposób, aby je
można było zapamiętać. Jednakże występujące w nich różnice zdają się zaprzeczać naszemu
spostrzeżeniu. Różnice jednak należy traktować w podobny sposób, jak różnice występujące w
starotestamentowych genealogiach (także w genealogiach Jezusa w Mt i Łk). Nie chodzi w nich
o historyczną wierność, ale o zawarte w nich treści teologiczne i przesłanie.

3

Zwrot: pod drzewem figowym, może oznaczać, że Natanael, zanim przyszedł do niego Filip,
studiował Torę. Rabini bowiem najchętniej studiowali Zakon pod figowcami. Zob. Strack H. L.,
Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmut und Midrasch, III, s. 371.
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za kolaborantów1. Szymon Kananejczyk, jak wskazuje przydomek, należał do
ugrupowania zelotów, gorliwców, którzy chcieli czynnie walczyć z Rzymianami.
W walce tej stosowali różne metody, nie wyłączając podstępnych zabójstw. Rybacy,
kolaborant, terrorysta – dość dziwne zbiorowisko ludzi! Ale to podkreśla także fakt,
że Jezus, nawet przy wyborze ludzi na swoich uczniów, kolegium Dwunastu, nie
kierował się społecznymi zapatrywaniami, lecz dokonywał wyboru suwerennie, jak
chciał, czyniąc, co uważał za słuszne (por. Mk 3,13).

1

Nie jest pewne, czy Lewi z Mk 2,14 oraz Łk 5,27 jest identyczny z Mt 9,9 oraz z katalogów
apostołów. Nie znamy motywów, dla których autor pierwszej Ewangelii synoptycznej, korzystając z relacji Marka, opuścił Lewi, a wpisał Mateusz. W czasach Jezusa Żydzi niekiedy nosili
dwa imiona (Strack H. L., Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmut und Midrasch, II, s. 712), i – być może – z racji swojej profesji podwójne imię miał także celnik Lewi.
Rozwiązanie problemu, czy Lewi jest identyczny z Mateuszem, jest dzisiaj prawie niemożliwe.
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6. Sługa – od chrztu po Golgotę
Gesty i postawa liturga i ofiarnika, odgrywają w kulcie ważną rolę; wspierają
słowa, czasem nawet je zastępują i nadają akcji liturgicznej dramatyzmu. W Starym
Testamencie symbolika gestów jest jakby częścią Bożego świadectwa, złożonego
poprzez kapłana lub proroka wobec ludu. Z kart Starego Przymierza wynika, że
naród wybrany szczególnie był wyczulony na symboliczne działania swoich przywódców1. Jest to zjawisko właściwe dla religii wszystkich narodów o mało rozwiniętym języku, ubogim w pojęcia. Jeśli w języku hebrajskim termin słowo (rb*D*)2
znaczy również działanie, to gest jest formą słowa, nośnikiem przekazu konkretnych treści. Słowo Jahwe (hwhy-rb^D=) posiada moc stwórczą. Oddziałuje więc ono
nie tylko na zmysł słuchu, ale również wzroku. Liczne dzieła Boga, jako znaki Jego
działania w świecie, przemawiają do człowieka i kreują w jego sercu uczucie wierności i posłuszeństwa Najwyższemu. Wszystko jest więc znakiem, a każdy znak
przemawia na swój sposób.
W Starym Testamencie – w odróżnieniu do kultury greckiej i współczesnej – nie
dostrzegamy szczególnej różnicy pomiędzy symbolicznym gestem a symbolem i znakiem. Nawet życie może być znakiem i mieć wymiar symboliczny. Tak było w przypadku proroka Ozeasza, któremu Bóg polecić poślubić cudzołożnicę, czy proroka
Jeremiasza, któremu z kolei Jahwe polecił wytrwać w stanie bezżennym. Ponadto
szereg czynności, np. w życiu i działaniu Jeremiasza i Ezechiela, ma znaczenie
symboliczne.
Język hebrajski zna dwa terminy (toa, tp@om), przy pomocy których zostały
opisane w Starym Testamencie czynności symboliczne.
Przy pomocy terminu toa w Starym Testamencie opisano gesty podczas sprawowania kultu (2 Mż 13,9.16; 5 Mż 6,8), symboliczne działanie Mojżesza (2 Mż 4,
17.30; 8,19; 10,1n) i proroków, potwierdzające ich misję (1 Sm 2,34; Iz 37,20,
38,7.22; Jr 44,29), a przede wszystkim zbawcze działanie Boga (Iz 7,11.14;
Ps 86,17). Także niektóre przedmioty kultowe, lub ich części, nazwane zostały
toa3.

1

Na temat czynności symbolicznych w Starym Testamencie – zob. Wojciechowski M., Czynności
symboliczne Jezusa, w: Studia z biblistyki VI, 1991, s. 7-28.

2

Gerlemann G., rb*D*, THAT I , k. 433-443.

3

Stolz F., toa, THAT I , k. 91-95.
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tp@om – to czynność symboliczna proroka (Iz 8,18; Ez 4,3), cud wyjścia Izraela
z Egiptu (2 Mż 7,2; 5 Mż 4,34; 6,22; 7,19) oraz cudowne, ale także groźne dzieła
Boże (Ps 71,7; Jl 3,3)1.
Istnieje ścisły związek między znakiem a rzeczywistością, którą znak symbolizuje. Dla Hebrajczyka ten związek nie tylko był czymś zewnętrznym, natury treściowej, nie tylko zapowiadał zdarzenia, ale je sprowadzał. Wierzono więc w skuteczność znaku. Jednakże skuteczność znaku i czynności symbolicznej nie wynika
z samego jej wykonania, nie ma bowiem znaczenia magicznego. Skuteczność znaku
jest zależna od słowa Jahwe, wszak z polecenia i mandatu Boga czyn symboliczny
zostaje wykonany.
Na życie i działalność Jezusa należy spojrzeć również jako na znak dany ludziom. Nie myślimy tu o pewnych gestach Jezusa, które posiadały symboliczne
znaczenie (np. użycie śliny przy uzdrowieniu, dotknięcie trędowatego, wjazd do
Jerozolimy, oczyszczenie świątyni), ale właśnie o całym życiu Jezusa, które On sam
rozumiał jako znak zbawczego działania Boga. Dotykamy więc tu problemu samoświadomości Jezusa2, który szerzej zostanie omówiony w siódmym rozdziale.
Z Ewangelii wynika, że wydarzenia z Jego życia zawierają konkretne przesłanie,
związane z zakotwiczonym głęboko w starotestamentowej tradycji (np. Iz 53; Ps 34,
20; 73; por. Mdr 2,12-20; 5,1-7; 2 Mch 7,18.37; 4 Mch 1,11; 6,29; 9,23m; 17,22)
pojęciem sprawiedliwego sługi. Ewangelista Mateusz, komentując wrogie stanowisko faryzeuszów wobec Jezusa, gdy uzdrowił w sabat człowieka z uschłą ręką,
pisze, że stało się to, aby spełniło się słowo proroka Izajasza: „Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na
niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie będzie
krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie,
a lnu tlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości.
A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję” (Mt 12,18-20; por Iz 42,1-4).
W Nowym Testamencie jest głęboko zakorzeniona refleksja na temat Jezusa
jako Sługi3. Z punktu widzenia historii redakcji zasadne będzie pytanie, czy w Jezu1

Gesenius W., Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, 14 1905,
s. 368.

2

Pomimo zastrzeżeń do terminu samoświadomość (Zob. Gnilka J. Jezus z Nazaretu, s. 301)
decydujemy się na jego stosowanie. Argument psychologiczny jest niewystarczający. Gdyby się
zgodzić na wystarczalność tego argumentu, należałoby wtedy zrezygnować także z innych badań nad zwiastowaniem i czynami Jezusa (np. naśladowanie, cierpienie i śmierć Jezusa). Zob.
także Bornkamm G., Jesus von Nazareth, s. 149.

3

Cullmann O., Die Christologie des Neuen Testaments, 1957, s. 50-81; Stuhlmacher P., Der Leidende Gottesknecht, 1996.
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sie zobaczył Izajaszowego Sługę Pana dopiero prazbór, czy też sam Jezus pojmował
swoje życie i działanie w kategorii służby? Ponadto należy zapytać: Czy Jezus pojmował swoje życie w kategoriach soteriologicznych?

6.1. Chrzest Jezusa
Bibliografia (wybór)
Becker J., Johannes der Täufer und Jesus von Nazareth, 1972; Enslin M. S., John and Jesus, ZNW 66 (1975) s. 1-18. • Feuillet A., Tajemnica kuszenia Jezusa, w: Zło w świecie,
Kolewkcja Com (7), 1992, s. 50-65. • Karrer M., Jesus Christus im Neuen Testament, 1998,
s. 212-220. • Kudasiewicz J., Chrzest Jezusa w Jordanie, w: Studio lectionem facere, 1978,
s. 141-145. • Kudasiewicz J., Chrzest Jezusa, w: Chrystus i Kościół, 1979, s. 25-34. • Lohse E., Grundriß der neutestamentlichen Theologie, 1974, s. 22-25. • Schütz R., Johannes
der Täufer, 1967. • Stuhlmacher P., Biblische Theologie des neuen Testaments, B. 1, s. 5766. •

Począwszy od uświadomienia sobie przez uczniów Pańskich i młody Kościół
chrześcijański mesjanistycznej godności Jezusa, Jego chrzest budził pewne kontrowersje i pytania. Dotyczyły one głównie sensu i znaczenia chrztu Jezusa w Jordanie. W dialogu pierwszych wyznawców proroka z Galilei z uczniami Jana Chrzciciela, którzy przetrwali do czasów apostolskich, młode chrześcijaństwo było zmuszone do zinterpretowania chrztu, mającego miejsce na początku publicznej działalności Jezusa z Nazaretu. Teologiczna interpretacja chrztu Jezusa stała się nieodzownym elementem prowadzonej przez Kościół ewangelizacji. Ślady tej interpretacji znajdują się we wszystkich relacjach ewangelicznych o chrzcie, a mianowicie
u Mateusza (Mt 3,13-17), u Marka (Mk 1,9-11) oraz Łukasza (Łk 3,21-22)1. Należy
wysnuć z tego wniosek, że chrzest Jezusa stanowił bardzo ważny i konstruktywny
element nauczania apostolskiego. Różnice zachodzące między poszczególnymi
relacjami ewangelistów świadczą również, że apostolska katecheza, dotycząca
chrztu Jezusa, była zróżnicowana i bogata. Różnice w szczegółach nie są natury
historycznej, lecz teologicznej. Uwypuklają one pluralizm teologicznej myśli
w prazborze oraz niezmiernie żywe i twórcze przeżywanie wspominania czynu i nauki Jezusa. Wielki wpływ na spojrzenie pierwszych chrześcijan na osobę ich Mistrza miała wiara wielkanocna, przekonanie, że Jezus z Nazaretu, którego Żydzi
rękami pogan ukrzyżowali, jest Panem i Chrystusem2. Wielkanocna wiara była siłą

1

Zdaje się, że ewangelista Jan znał tradycję związaną z chrztem Jezusa, lecz jej nie wykorzystał
w swojej Ewangelii (por. J 1,32).

2

Dz 2,36
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napędową dla wszelkiej recepcji teologicznej wspominania Jezusa. Dostrzegalne są
ślady wpływu wielkanocnej wiary na relacje ewangelistów dotyczące chrztu Jezusa.
Chrzest Jezusa jest historycznie w pełni udokumentowany1. Historia chrztu Jezusa nie została spreparowana ze względu na wiarę prazboru w Jezusa jako Mesjasza. Relacje ewangelistów dotyczące chrztu są teologiczną interpretacją wydarzenia
historycznego. Pierwsi chrześcijanie nie mieliby żadnego interesu w wymyśleniu
jakiejś historii, rzekomego chrztu Jezusa w Jordanie, która przecież przysparzała im
wiele kłopotów interpretacyjnych. Z historią chrztu wiązały się pytania, na które
należało dać odpowiedzi. Właściwie wygodniej byłoby przemilczeć ów fakt, który
wydarzył się na początku publicznej działalności ich Nauczyciela. Przemawia on za
słusznością przekonania pewnej grupy uczniów Jana Chrzciciela, że skoro Jezus
przyszedł do Jana, przeto uznał wyższość ich nauczyciela. Przypomnienie przez
czwartego ewangelistę wypowiedzi Jana Chrzciciela o Jezusie: „To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego”
(J 1,27; por. Mt 3,14.15) wydaje się właśnie wskazywać na takie roszczenia
uczniów Jana, syna Zachariasza i Elżbiety. Relację św. Jana, dotyczącą świadectwa
Jana Chrzciciela o Jezusie, należy odczytać jako odpowiedź młodego chrześcijaństwa na niektóre nieuzasadnione argumenty uczniów poprzednika Chrystusa.
Chrzest Jezusa w Jordanie, z tych i jeszcze innych względów, należy uznać za wydarzenie historyczne, nikt bowiem nie tworzy faktów niewygodnych dla siebie
i trudnych do zinterpretowania.
Dlaczego Jezus poddał się obrzędowi chrztu Janowego? Ewangeliści synoptyczni zgodnie podkreślają, że Jezus z Nazaretu przyszedł do Jana nad Jordan, a więc
podkreślają wolę Jezusa poddania się obrzędowi chrztu Janowego. Jezus poddał się
obrzędowi chrztu „gdyż wszystek lud przyjmował chrzest” (Łk 3,21). Zapewne Jezus przyszedł nad Jordan wraz z innymi pątnikami z Galilei. Przekonany był, że
powinien wziąć udział w ogólnonarodowym ruchu przebudzeniowym. Był synem
palestyńskiej ziemi, członkiem narodu wybranego i to, co przeżywał niemalże 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 przebudzenia w Izraelu. Jezus zaaprobował zarówno pokutne kazanie
Jana Chrzciciela, jak też i poruszenie wśród Żydów, ich gotowość poddania się
obrzędowi oczyszczającej pokuty. W ziemskim życiu Jezusa dostrzegamy Jego
solidarność z narodem, z którego pochodził, do którego był posłany i do którego
przyszedł. I chociaż Go nie przyjęto (J 1,11), w akcie swojego chrztu zadokumentował solidarność z narodem szczycącym się swoim pochodzeniem od Abrahama
(Łk 3,8).
1

Stuhlmacher P., Biblische Theologie des Neuen Testaments, B. 1, s. 64.
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Owa więź z ludźmi potrzebującymi oczyszczenia z grzechu nie tylko jest natury
zewnętrznej, cielesnej. Chrzest Jezusa wyraża jeszcze inny wymiar solidarności
Jezusa z człowiekiem.
Ewangelista Łukasz podkreśla, że chrzest udzielany przez Jana, syna Zachariasza i Elżbiety, był chrztem pokuty, upamiętania (Łk 3,8). Udzielany był tym, którzy
przychodzili nad Jordan i pod wpływem kazania Jana żałowali za swoje grzechy
oraz wyrażali chęć rozpoczęcia nowego życia. Chrzest Janowy był więc znakiem
oczyszczenia. Gdy Jezus stanął przed Janem, wyrażając wolę poddania się obrzędowi chrztu, zaistniała kłopotliwa sytuacja. Najstarszy ewangelista nic o niej nie
wie. Młodsze Ewangelie dopiero o niej wspominają. Mateusz zna słowa Jana
Chrzciciela: „Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?” (Mt 3,14).
Następująca po tych słowach odpowiedź Jezusa, odzwierciedla kontrowersję między pierwotnym chrześcijaństwem a uczniami Jana. Czy pomiędzy Chrzcielem a Jezusem doszło w ogóle do dialogu? Dzisiaj tego nie da się rozstrzygnąć.
Prorok w okresie niewoli babilońskiej wołał: „On nasze choroby nosił, nasze
cierpienia wziął na siebie (...). On zraniony jest za występki nasze, starty za winy
nasze” (Iz 53,4.5). Prazbór słowa te odniósł do Jezusa. Czy na samym początku
działalności Jezus rozumiał w ten sposób swoją służbę? Nie da się jednoznacznie
odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli tak, to chrzest Jezusa ma głębokie znaczenie teologiczne. Jezus, poddając się obrzędowi chrztu Janowego, wziął na siebie brzemię
ludzkiej winy i wszystko, co z nią było związane. Chrzest Jezusa jest wtedy jednym
z wielu elementów zbawczej służby dla grzesznego człowieka, a świadectwo Jana
Chrzciciela złożone o Jezusie: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,
29) wskazuje już więc nad Jordanem na zbawczą funkcję Jezusa. Chrzest Jana jest
więc zapowiedzią krzyża. Ewangeliści kończą opis chrztu Jezusa relacją teofanii1,
1

Ewangelista Mateusz rozpoczął opis teofanii słowami: „A gdy Jezus został ochrzczony, wnet
wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci
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 zgodną z założeniami i teologicznymi celami ewangelistów redaktorską obróbkę i teologiczną interpretację wydarzenia historycznego, zachowanego w przekazie ustnej
tradycji prazboru. Otwarte niebiosa są zapowiedzią i znakiem Bożej interwencji (Ez 1,1nn).
Duch Boży, jak podkreślają zgodnie ewangeliści synoptyczni, zstąpił na Jezusa. Bóg przeto
uroczystym aktem ogłosił Jezusa Mesjaszem oraz zainaugurował nową erę, czas łaski i zbawienia. Zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa jest niejako namaszczeniem Go na zapowiedzianego
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 jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień
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która wyraźnie wykazuje charakter apologetyczny, ale też jest pewnego rodzaju
prologiem do Ewangelii jako teologicznego świadectwa o osobie i charakterze posłannictwa Jezusa. Z tej przyczyny owa relacja nie może być dowodem, że Jezus od
samego początku był świadomy swojej godności i celu życia. Potwierdzenia tej
świadomości należy szukać w innych wątkach relacji ewangelicznych, a mianowicie w logiach Jezusa, które odsłaniają przed nami samozrozumienie swojego posłannictwa oraz teologiczne myślenie Jezusa.

6.2. Cuda Jezusa
Bibliografia (wybór)
Bindenmann W., Zeichen und Wunder, 1965. • Böcher O., Christus Exorcista, 1972. •
Bultmann R., Zur Frage des Wunderes, w: Glauben und Verstehen, I, 1964, s. 214nn. •
Busse U., Die Wunder der Propheten Jesus, 1979. • Calster S. van, Cuda biblijne, Com.
1989, nr 6(54), s. 115-120. • Czajkowski M., Sens antropologiczny czy teologiczny synoptycznych cudów Jezusa, w: WSB 1976, s. 70nn. • Delling G., Botschaft und Wunder im Wirken Jesus, w: Der historische Jesus und der kerygmatische Christus, 1960, 389nn. • Duquesne J., Jezus, 1996. • Fascher E., Kritik am Wunder, 1960. • Flis J., Jezus a demony na tle
antycznych praktyk starożytnego Wschodu, 1990. • Fuller R. H., Die Wunder Jesu in Exegese und Verkündigung, 1970. • Grundmann W., duvnamai, ThWNT II, s. 286-318. • Hergesel
T., Cud w interpretacji autorów biblijnych, RBL 34 (1981), 105-113. • Hergesel T., Cuda
Jezusa w interpretacji św. Marka, RBL 31 (1978), s. 230-239. • Hergesel T., Jezus cudotwórca, 1987. • Hergesel T., Motyw uwielbienia Boga w Łukaszowej interpretacji cudów Jezusa – Wielkiego Proroka, RBL 34 (1981), s. 263-273. • Hergesel T., Orędzie Janowych
opowiadań o cudach Jezusa, CollSal 10 (1978), s. 163-180. • Hergesel T., Postać Jezusapomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych” (Iz 61,1.2; por. 42,1; 11, 2).
Chrzest Jezusa jest w pełnym tego słowa znaczeniu początkiem zwiastowania Ewangelii zbawienia. Ukoronowaniem teofanii nad Jordanem był „głos z nieba”. Bóg nie tylko dał znak, Bóg
przemówił, a więc przerwał długie milczenie, trwające od posłannictwa ostatniego proroka Malachiasza (por. Hbr 1,1). „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem” (Mt 3,17).
Nie ulega wątpliwości, że w nich Bóg nawiązał do słów Psalmu: „Synem moim jesteś” (Ps 2,7).
Treścią całego Psalmu 2. jest intronizacja króla-mesjasza, a słowa te, odniesione do Jezusa, nakazują przyjąć Go jako zapowiedzianego Mesjasza. Boże Słowa z nad Jordanu przede wszystkim są aluzją do pierwszej pieśni o Słudze Pana: „Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza” (Iz 42,1). Nawet bez wykazywania pokrewieństwa między
słowem „sługa” i „syn”, nietrudno zauważyć, że Bóg przez chrzest zleca Jezusowi również posłannictwo Sługi Pana, opisane przez proroka w pieśniach o Słudze Pana (Iz 42,1-7; 49,1-6;
50,4-9; 52,13 – 53,12). Sługa Pana nauczy poznania Boga, sprawiedliwości, będzie pośrednikiem nowego przymierza, a przede wszystkim złoży ofiarę zbawienia. Te zbawcze funkcje zostają powierzone Jezusowi i On powinien je realizować, aby wierny Bóg okazał się prawdomówny. Chrzest Jezusa jest więc epifanią godności i zbawczego posłannictwa Jezusa Chrystusa.
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Cudotwórcy bez retuszu, CollSal 14 (1982), s. 181-201. • Karrer M., Jesus Christus im Neuen Testament, 1998, s. 245-262. • Kasper W., Jezus der Christus, 1981 (przekł. pol. Jezus
Chrystus, 1983), s. 84-95. • Keller E.; M.-L., Der Streit um die Wunder, 1968. • Kudasiewicz J., Biblia – historia – nauka, 1978, s. 342-371. • Kudasiewicz J., Cuda Jezusa, w: Studio lectionem facere, 1978, s. 153-159. • Langkammer H., Ewangelia według św. Marka,
PśNT III,2, s. 53-71. 396-398. • Lohse E., Glaube und Wunder, w: Theologia Crucis – Signum Crucis, 1979, s. 335-350. • Łach J., Funkcja cudów w ewangelii Łukaszowej, CollTh
LV (1985), Fasc. III, s. 39-44. Muszyński H., Uzdrowienia opętanych, w: Studio lectionem
facere, 1978, s. 159-164. • Rengstorf K. H., tevraς, ThWNT VIII, s. 113-127. • Rengstorf
K. H., shmei'on, ThWNT VII, s. 199-269. • Rusecki M., Teofanijny charakter cudu, ColTh
57 (1987), fasc. IV, s. 39-54. • Rusecki M., Wierzcie moim dziełom. Funkcja motywacyjna
cudu w teologii XX wieku, 1988. • Schleiermacher F. D. E., Mowy o religii, 1995. •
Stock K., Znaki mocy Jezusa w świadectwie ewangelii synoptycznych, Com. 1989, nr 6(54),
s. 47-57. • Sudbarach J., Cuda i cud, Com 1989, nr 6(54), s. 20-40. • Suhl A., Der Wunderbegriff im Neuen Testament, 1980. • Szlaga J., Cuda Jezusa w świetle najstarszego kerygmatu apostołskiego (Dz 2,22), RTK KUL 1(1985), s. 99-107. • Szymanek E., Cuda Jezusa,
w: Chrystus i Kościół 1979, s. 59-65. • Tomczyk R., Współczesna interpretacja funkcji motywacyjnej cudów Jezusa, CollTh 66 (1996), nr. 4; 61-80. • Twardy J., Cuda Jezusa we
współczesnym przepowiadaniu, w: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim (red. Kudasiewicz
J.), 1991, s. 286-354. • Verweyen H., Sens i rzeczywistość cudów Jezusa, Com. 1989, nr 6
(54), s. 74-81. •

Ewangeliści zgodnie świadczą, że Jezus, obchodząc palestyńskie miasta i wioski, zwiastował nadejście Królestwa Bożego oraz czynił cuda. Nauczyciel z Nazaretu związał swoją cudotwórczą działalność z głoszeniem bliskości Królestwa Bożego. Budziła ona zachwyt wśród ludu, zjednywała Mu zwolenników. Po cudownym
nakarmieniu pięciu tysięcy ludzi chciano obwołać Go królem (J 6,15). Faryzeusze
jednak z zazdrością spoglądali na rosnącą z dnia na dzień popularność Jezusa
W Ewangeliach synoptycznych, a więc w starszej literaturze poświęconej działalności Nauczyciela z Nazaretu, dostrzegamy wyraźny priorytet zwiastowania nad
cudotwórczą działalnością Jezusa. Jezus przyszedł proklamować Królestwo Boże
i wszystko głoszeniu Królestwa było podporządkowane. Królestwo Boże jest skarbem, któremu wszystko należy poświęcić. Cuda miały potwierdzić bliskość panowania Bożego i objawienia Jego sprawiedliwości. Tak zdaje się być również w niektórych warstwach Ewangelii Jana. Jednakże według redaktora czwartej Ewangelii,
cuda Jezusa miały prowadzić do wiary, przynajmniej złożone o nich świadectwo
w Ewangelii ma rozbudzić i umocnić wiarę w Jezusa jako Chrystusa i Syna Bożego. (por. J. 20,30.31). Wynika z tego, że z biegiem czasu nastąpiła zmiana akcentów. W późniejszej refleksji priorytet słowa ustąpił miejsca czynom Jezusa1.
Zwrot: „cudotwórcza działalność” budzi zastrzeżenia, przez cud bowiem rozumie się najczęściej jawną ingerencję w prawa natury, dlatego zakwestionowano nie
1

Szczególnie wyraźnie widać to w Ewangeliach synoptycznych.

178

6. Sługa – od chrztu po Golgotę

tylko motywacyjną funkcję cudu, ale i jego możliwość1. Tymczasem w Biblii nie
spotykamy się z pojęciem natura oraz prawa przyrody. Natura jest pojęciem niebiblijnym2, zaczerpniętym z filozofii. Co prawda, autor pierwszego opisu stworzenia
świata (1 Mż 1,1 – 2,3) mówi, że Bóg stworzył słońce, księżyc i gwiazdy, aby słońce rządziło dniem, a księżyc i gwiazdy nocą, to jednak nie daje to jeszcze podstawy
do twierdzenia, że autor biblijny uważa, iż Bóg ustanowił prawa natury i wszystko
według nich się dzieje. Bóg jest stwórcą wszystkiego, co widzialne i niewidzialne.
Jako Pan stworzenia, kieruje kosmosem i historią ludzkiego rodu. Dzieje się
w świecie to, co chce, aby się działo. Jemu wszystko jest podległe i nie może się
wymknąć Jego kontroli. Regularność zjawisk przyrody, jaką dostrzegali starożytni
Hebrajczycy, ma swoje źródła nie w stałych prawach, mało znanych jeszcze biblijnemu człowiekowi, lecz w woli Najwyższego (3 Mż 26,6; Jr 5,24; Mt 5,45). Również ewangeliści mieli przed sobą obraz Boga nieustannie działającego w przyrodzie i historii (Mt 8,25-34; 10,29; Mk 10,6-9.19; 12,25n). Jezus powiedział o Bogu
i sobie: „Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam” (J 5,17). Używanie więc słowa
cud w potocznym rozumieniu musi budzić zrozumiałe sprzeciwy.
Starożytni Grecy, twórcy pojęcia prawa natury bądź prawo naturalne, na oznaczenie wydarzenia wykraczającego poza znane im prawa natury, używali terminu
tevraς3. W Biblii spotykamy się z tym terminem bardzo rzadko, i zawsze występuje
ono w liczbie mnogiej (tevrata)4. Szczególnie rzadko spotykamy go w Ewangeliach (J 4,48; por. Mt 24,24; Mk 13,22), nie odpowiada on bowiem biblijnemu rozumieniu wydarzenia, które potocznie nazywamy cudem. Jeśli termin ten został już
użyty, to występuje on obok powszechnie występującego w Nowym Testamencie
terminu semei'a. Charakterystyczny jest kontekst dla słowa tevrata w Ewangeliach.
Jezus, przestrzegając przed fałszywymi prorokami, wołał: „Powstaną fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można, zwieść wybranych” (Mk 13,22). Do dworzanina z Kafarnaum, który prosił Go o uzdrowienia
syna, powiedział zaś: „Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie” (J 4,48).
Chodzi więc o rzeczy cudowne, ale mające przede wszystkim znaczenie znaku5, ale

1

Rusecki M., Wierzcie moim dziełom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku, ss. 7 oraz
235nn.

2

Fuller R. H., Die Wunder Jesu in Exegese und Verkündigung, s. 14.

3

Rengstorf K. H., tevraς, ThWNT , s. 114; Bauer W., tevraς, Wörterbuch zum Neuen Testament,
s. 1349.

4

Morgenthaler R. (Statistik des Neutestamentlichen Wortschatzes, s. 148) podaje, że słowo tevraς
użyte jest w Nowym Testamencie 16 razy, Zob. także Popowski R., Wielki słownik greckopolski, s. 600

5

Léon-Dufuor X., Cud, Słownik Nowego Testamentu, s. 201.
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też o wydarzenia, które w szczególny sposób mają być potwierdzeniem czyjejś
mocy i władzy. Świadomi wad terminu cud oraz cudotwórcza działalność, będziemy ich jednak używali ze względu na ich powszechne stosowanie.
Tylko jeden raz w znaczeniu cud, dziwne zdarzenie użyto słowa qaumavsio" (Mt 21,
15). Znacznie częściej używano czasownika qaumavzein – podziwiać dziwne rzeczy1. Ewangeliści, używając czasownika qaumavzein, chcieli powiedzieć, że cuda,
które czynił Jezus, wywoływały zdziwienie i ogólny podziw.
W ewangelicznych opisach cudotwórczej działalności Jezusa spotykamy się przede
wszystkim z dwoma terminami:
− dunavmeiς (czyn płynący z mocy)2,
− shmei~`a (znak)3.
Sporadycznie spotykamy się także w Ewangeliach z terminami:
− e!rgon (czyn, działanie);
− qaumavsia (cudowność, występuje wyłącznie w Mt 21,15)
− paravdoxoς (niezwykły czyn, występuje wyłącznie w Łk 5,26)4.
Analiza opisanych przez ewangelistów cudów Jezusa nie upoważnia nas do
twierdzenia, że przez nie były łamane jakiekolwiek prawa natury. Ich opisy nie
mają żadnego związku z filozofią grecką dotyczącą praw rządzących kosmosem.
Kontekstem dla nich jest głoszenie Królestwa Bożego, ostateczne panowanie Boga,
a więc szeroko rozumiana soteriologia. Cuda Jezusa były znakami nadchodzącego
Królestwa Bożego. Przez samego Jezusa tak został zinterpretowany cud uzdrowienia opętanych: „Jeżeli natomiast Ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do Was Królestwo Boże” (Łk 11,20). Cuda nie są więc korektą do biblijnego
rozumienia świata, lecz objawiają Boga jako Pana stworzenia i historii. Cud jako
znak panowania Boga wymyka się więc wszelkiemu intelektualnemu i zmysłowemu rozpoznaniu. Wiara w Boga, który nad wszystkim panuje, wyklucza przekonanie, że cud jest zerwaniem jakiegoś prawa, oznaczałoby to bowiem, że Bóg działa
przeciwko sobie. Cuda dokonane przez Jezusa odpowiadają na pytanie o osobę
Jezusa i o sens Jego posłannictwa. Posiadają charakter epifanijny i nie są wymierzone przeciwko panowaniu Boga jako stwórcy kosmosu, ale Jego panowanie
ujawniają. Pytanie o realność cudów Jezusa jest w istocie pytaniem o wolność Boga

1

Karrer M., Jesus Christus im Neuen Testament, 246n.

2

Grundmann W., duvnamai, ThWNT II, s. 286-318.

3

Rengstorf K. H., shmei'on, ThWNT VII, s. 199-269.

4

Fuller R. H., Die Wunder Jesu in Exegese und Verkündigung, s. 20-22; Mundle W., Hofius O.,
Wunder, TBNT, III, s. 1443nn.
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w stworzonym przez Niego świecie1. Cuda domagają się interpretacji teologicznej.
Współczesnej egzegezie nie jest jednak obojętny problem historyczności dokonanych przez Jezusa cudów.
Tradycja o cudotwórczej działalności Jezusa jest bardzo stara i – jak wynika to
z Dziejów Apostolskich – była częścią składową pierwotnego kerygmatu. W zielonoświątkowym przemówieniu apostoł Piotr powiedział: „Mężowie izraelscy! Posłuchajcie tych słów: Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił,
jak to sami wiecie” (Dz 2,22). Podobną wypowiedź znajdujemy w przemówieniu
apostoła Piotra w domu setnika Korneliusza z Cezarei: „Wy wiecie, co się działo po
całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan – o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim” (Dz 10,37.38).
Wiadomość o cudotwórczej działalności znajdujemy już w źródle Q, z niego
bowiem pochodzą słowa Jezusa: „Jeżeli Ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste
przyszło już do was Królestwo Boże” (Łk 11,20) oraz wiadomość o ogólnym charakterze „W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień, i duchów złych, a wielu
ślepych obdarzył wzrokiem” (Łk 7,21)2.
Cudotwórcza działalność Jezusa z Nazaretu znajduje swoje potwierdzenie także
w literaturze judaistycznej. Jest ona negatywnie i krytycznie ustosunkowana do
tego, co czynił Jezus. Talmud babiloński wspomina o zabiciu Jezusa w wigilię
Paschy żydowskiej z powodu czarów, jakie czynił Jezus. Według źródeł żydowskich, Jezus został osądzony i skazany na śmierć, ponieważ czynił czary i zwodził
ludzi3.
Ewangeliczne opisy cudów są oszczędne w słowa i nie zawierają wielu szczegółów. Różnią się w tym opisami, jakie znamy z ewangelii apokryficznych. Opisane
przez ewangelistów cuda Jezusa nie mają charakteru widowiskowego. Jezus nie
szukał rozgłosu i sławy. Często dokonywał uzdrowień na uboczu. Cuda Jezusa
powiązane są przede wszystkim z wiarą. Wszystko to przemawia za autentycznością ewangelicznych opisów cudotwórczej działalności Jezusa z Nazaretu.
Jednakże współczesna egzegeza biblijna nie wszystkie cuda dokonane przez
Jezusa uznaje za autentyczne. Nie opowiada się za autentycznością tych, które mówią o panowania Jezusa nad żywiołami, np. uciszenie burzy. Mają być one wyrazem wiary pierwszego pokolenia chrześcijan w Jezusa z Nazaretu jako Pana i doty1

Kasper W., Jezus Chrystus, s. 90n.

2

Karrer M., Jesus Christus im Neuen Testament, s. 247n.

3

Bab, traktat Sanhedryn 43a.
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czą Chrystusa kerygmatycznego. Spełniają więc one funkcję teologiczną i prowadzić mają do pogłębienia wiary.
Zgodnie z zasadą, że autentyczne są te słowa Jezusa, które zawierają jawną
krytykę faryzeizmu, przyjmuje się za autentyczne te cuda Nauczyciela z Nazaretu,
które są formą protestu przeciwko poglądom współczesnym Jezusowi faryzeuszom.
Jeśli polemiki z faryzeuszami uważa się za ipsissima verba Jesu, to niewątpliwie za
historycznie pewne należy uważać te cuda, które wywoływały zdecydowany sprzeciw faryzeuszów wobec Jezusa i Jego postępowania. Charakter antyfaryzejski mają:
− uzdrowienia w sabat (Mt 12,9-14; Łk 13,10-17; 14,1-6; J 5,1nn);
− cud uzdrowienia trędowatego przez dotknięcie ręką (Mt 8,1-4);
− cuda związane z dotykaniem zwłok (Mt 9,35; Łk 7,14)1.
Za autentyczne cuda Jezusa z Nazaretu uznaje się również te, które łączą się
wyraźnie z Jego wyjaśniającym słowem. Oczywiście jest to kryterium zawodne.
Stosując je, najpierw należy postawić pytanie, czy słowo wyjaśniające cud pochodzi rzeczywiście od Jezusa, czy też jest redakcyjnym dodatkiem ewangelisty. Poglądy Reimarusa i Paulusa, kwestionujące cudotwórczą działalność Jezusa, należy
więc odłożyć do lamusa historii2.
Cuda opisane przez ewangelistów wprzęgnięte są w służbę założeń teologicznych poszczególnych ewangelistów. Mają dowodzić godności Jezusa. Widzimy
więc, że na szczeblu redakcyjnym została im powierzona zgoła inna funkcja.
W działalności Jezusa miały za zadanie potwierdzenie bliskości Królestwa Bożego
i darowanego wraz z nim zbawienia.
We wszystkich Ewangeliach kanonicznych znajdują się relacje z cudów dokonanych przez Jezusa. Zostało w nich opisane trzydzieści sześć cudów. Oprócz tego
spotykamy się z dwunastoma wzmiankami o cudotwórczej działalności Jezusa
z Nazaretu.
Najstarsza Ewangelia zawiera aż osiemnaście opisów cudów. Ewangeliści Mateusz i Łukasz nie skorzystali z wszystkich relacji cudotwórczej działalności Proroka z Nazaretu, znajdujących się w Ewangelii Marka. Jednakże mieli też własne
źródła, z których czerpali opisy cudów dokonanych przez Jezusa z Nazaretu. Część
opisów pokrywa się u Mateusza i Łukasza. Ale znajdujemy też opisy cudów występujące wyłącznie w dobru własnym Mateusza (17,24-27; 9,27-31; 9,32-34; 12,22-

1

Cudów dokonanych w sabat oraz dotykania trędowatych i zwłok ludzkich nie akceptowali faryzeusze, dotknięcie bowiem trędowatego i zwłok czyniło człowieka nieczystym.

2

Np. poglądy H. S. Reimarusa, H. E. G. Paulusa. Zob. Schweitzer A., Geschichte der Leben Jesu
Forschung, s.13nn. 49nn.
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24) bądź Łukasza (5,4-11; 7,11-17; 13,10-17; 14,1-6; 17,11-19, 22,50.51)1. Ewangelista Jan posiadał własne źródło informacji2.
Mateusz i Łukasz nie korzystali bezkrytycznie z Markowych opisów cudów
Jezusa. Wprowadzony przez nich retusz nie tylko jest dowodem troski o piękno
stylu. Wielorakiej ingerencji wymagały właśnie względy historyczno-teologiczne.
Ewangeliści Mateusz i Łukasz wprowadzili więcej elementów teologicznych3. Charakterystycznym przykładem jest relacja z działalności Jezusa w Nazarecie. Z relacji Marka wynika pośrednio, że z powodu niedowiarstwa mieszkańców Nazaretu
Jezus „nie mógł tam dokonać żadnego cudu” (por. Mk 6,1-6). Ewangelista Mateusz
wyraźnie napisał, że Jezus w Nazarecie z powodu niewiary Nazaretańczyków dokonał tylko niewielu cudów (Mt 13,58)4. Ewangelista Łukasz w ogóle nie wspomina o cudotwórczej działalności Jezusa w Nazarecie. Wyraźnie pisze o wrogości do
Jezusa Jego ziomków (por. Łk 4,16-30).
W Ewangelii św. Marka cuda mają przede wszystkim dowodzić Synostwa Bożego Jezusa z Nazaretu. Opisy cudów wkomponowane zostały przez najstarszego
ewangelistę synoptycznego w schemat tajemnicy mesjańskiej i odgrywają w nim
znaczącą rolę. Dzięki cudom, uzdrowieni i świadkowie uzdrowienia rozpoznają
w Jezusie Syna Bożego. Jezus zakazywał rozgłaszania, że jest Synem Bożym, ale
pomimo to coraz więcej ludzi gromadziło się wokół Jezusa. Chociaż schemat tajemnicy mesjańskiej uznajemy za rys odzwierciedlający wydarzenia historyczne, to
pewne zastrzeżenia budzi występujący w tym schemacie tytuł Syn Boży. Według
Marka, Jezus jako Syn Boży toczył zdecydowaną walkę z szatanem i mocami zła.
W tym więc kontekście należy rozumieć działalność egzorcystyczną Jezusa5.

1

Na temat zależności literackiej i dobra własnego Ewangelii synoptycznych zob. Uglorz M.,
Introdukcja do Nowego Testamentu, cz. I, s. 50-64; Bartnicki R., Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja, s. 54-64.

2

Spośród siedmiu Janowych opisów cudów dokonanych przez Jezusa, pięć nie znane było pozostałym ewangelistom:

− cud dokonany na weselu w Kanie Galilejskiej (2,1-11),
− uzdrowienie chromego przy sadzawce Betezda (5,1-15),
− uzdrowienie niewidomego od urodzenia (9,1-41),
− wskrzeszenie Łazarza (11,1-44),
− cudowny połów ryb (21,1-14).
3

Läpple A., Od egzegezy do katechezy, 2, s. 375.

4

Grundmann W., Das Evangelium nach Matthäus, s. 359.

5

Flis J., Jezus a demony na tle antycznych praktyk starożytnego Wschodu, 1990.
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W pozostałych Ewangeliach synoptycznych opisy cudów są znacznie bardziej
uwarunkowane chrystologicznie, aniżeli w Ewangelii Marka.
Rozbudowane i barwne opowiadania Marka o cudach Jezusa Mateusz streścił do
koniecznego minimum, by zwrócić uwagę przede wszystkim na Jezusa troszczącego się o swoich uczniów. Autor pierwszej Ewangelii w kanonie Nowego Testamentu ma przede wszystkim na uwadze Jezusowy zbór1. Ewangelista Mateusz nie traci
z pola widzenia również innych aspektów cudotwórczej działalności Jezusa. Interesuje go zwłaszcza motywacyjna funkcja miłosierdzia, któremu w swojej Ewangelii
poświęca wiele uwagi. W interpretacji Mateusza cuda Jezusa są znakiem Bożego
miłosierdzia, mającego charakter soteriologiczny2. W powtarzającym się w pierwszej Ewangelii opowiadaniu o uzdrowieniu dwóch niewidomych: Mt 9,27-31;
20,29-34, Jezus wyraźnie uzdrawiał chorych, kierując się litością i miłosierdziem.
W ujęciu Ewangelii Łukasza cuda uwydatniają zbawcze posłannictwo Jezusa.
Czytelnik trzeciej Ewangelii synoptycznej przekonuje się, że Jezus jest głównie
Zbawicielem posłanym przez Ojca. W teologicznej koncepcji trzeciego ewangelisty
nieodłącznym elementem cudownego działania Jezusa jest wiara3. Nigdy jednak
wiara nie występuje jako warunek bezwzględny. Wiara nie jest bowiem pierwszą
przyczyną cudu, nawet jeśli Jezus powiada: „Wiara twoja uzdrowiła cię” (Łk 8,48).
Siłą sprawczą cudu zawsze jest sam Jezus, mający Bożą moc. Dzięki tej mocy,
Jezus objawił się światu jako Zbawiciel ludzi4.
Zgodnie z założeniem czwartego ewangelisty, cuda stanowią punkt wyjścia do
pokazania boskiej chwały Chrystusa, jednak widocznej w pełni wyłącznie w akcie
wiary5. Ewangelista jest przekonany, że znaki czynione przez Jezusa powinny skłonić człowieka do wiary w Jego Boską godność, wszak nieraz uzupełnia swoją notatkę informacją, że świadkowie cudu uwierzyli w Jezusa z Nazaretu. Wystarczy tu
wskazać choćby komentarz występujący po opisie cudu przemiany wody w wino:
„Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej; i objawił chwałę
swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego” (J 2,11). Według redaktora czwartej Ewan-

1

Bindemann W., Zeichen und Wunder, s. 51.

2

Czerski J., Miłosierdzie w Ewangelii Mateusza, s. 65.

3

Szymanek E. , Cuda Jezusa, w: Chrystus i Kościół, s. 62.

4

Karrer M. (Jesus Christus im Neuen Testament, 253nn) wydobywa z Ewangelii jeszcze inne
wątki chrystologiczne, związane z opisami cudotwórczej działalności Jezusa.

5

Stachowiak L., Ewangelia według św. Jana, s. 141.
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gelii, przede wszystkim według autora tzw. źródła znaków1, cuda winny prowadzić
do wiary, że Jezus jest Chrystusem i Synem Boga (J 20,31).
Opisy cudów Jezusa literacko zależne są od starotestamentowych relacji cudownych uzdrowień. Ilustracją może być porównanie dwóch bliblijnych tekstów:
2 Krl 4,42-44

Mk 6,34-44

Potem przyszedł pewien człowiek z BaalSzalisza i przyniósł dla męża Bożego chleby z pierwszego ziarna, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i wór świeżego ziarna.
A on rzekł: Daj to tym ludziom niech się
najedzą.

A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się
nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza,
i począł ich uczyć wielu rzeczy. A gdy już była
późna godzina, przystąpili do niego uczniowie
jego i rzekli: Miejsce jest puste i godzina już
późna; odpraw ich, aby poszli do okolicznych
osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia.
A On, odpowiadając, rzekł im: Dajcie wy im
jeść. I powiedzieli mu: Czy mamy pójść i kupić
chleba za dwieście denarów i dać im jeść? A on
rzekł do nich: Ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni dowiedziawszy się, powiedzieli:
Pięć i dwie ryby.

A jego sługa rzekł: Jakże mam to dać dla
setki ludzi? A on na to: Daj to tym ludziom,
niech się najedzą. Gdyż tak mówi Pan:
Najedzą się i jeszcze pozostanie.

I nakazał im posadzić wszystkich grupami na
zielonej trawie. Usiedli więc w grupach, po stu
i po pięćdziesięciu. A On wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli
przed nimi; i owe dwie ryby rozdzielił między
wszystkich.

A gdy im to dał, najedli się i jeszcze zosta- I jedli wszyscy, i nasycili się. I zebrali pełnych
wili według słowa Pańskiego.
dwanaście koszów okruszyn i nieco z ryb. A było tych, którzy jedli chleby, pięć tysięcy mężów.

Opisy cudów Jezusa w dziedzinie przyrody są literacko zależne od psalmów,
w których Jahwe przedstawiony jest jako Pan stworzenia. Charakterystycznym
przykładem może być Ps 107,23-31 i Mk 4,35-41.
Niewykluczona też jest zależność od opisów cudów, licznie występujących w rozmaitej literaturze w czasach Jezusa1.
1

Na temat źródeł Ewangelii Jana – zob. np. Schnelle U., Einleitung in das Neue Testament,
2
1996, s. 558nn; Gądecki S., Wstęp do Pism Janowych, 1991, s. 16nn; Uglorz M., Introdukcja
do Nowego Testamentu, cz. I, 1994, s. 139nn.
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Stosunkowo łatwo jest stwierdzić, jak poszczególni ewangeliści rozumieli cuda
Jezusa, znacznie jednak trudniej odkryć, jak Jezus rozumiał swoją cudotwórczą
działalność. Chcąc dotrzeć do myśli Jezusa – proponuje J. Gnilka – należy zastosować wyraźne rozróżnienie między słowami osób relacjonujących uzdrowicielską
działalność Jezusa a Jezusowymi logiami, które dają szansę poznania zamiarów
Jezusa2. Liczba ich jest jednak niewielka. Niektóre z nich pochodzą ze źródła Q.
Joachim Gnilka na podstawie analizy logiów mówiących o wierze (Mt 17,20,
taakże Łk 17,6) oraz logionu odrzucającego posądzenie Jezusa o współpracę z Belzebuem (Mt 12,24; Łk 11,15.19) dochodzi do jednoznacznego wniosku: „Jeśli zechcemy zreasumować wnioski, jakie wynikły z próby rekonstrukcji znaczenia dokonywanych przez Jezusa cudownych uzdrowień, to można powiedzieć, co następuje: Cudowne uzdrowienia stanowią część orędzia o panowaniu Boga i w tym
zakresie są podporządkowane i przyporządkowane słowu. Wskazują one na zwrot
eschatologiczny i sprawiają, że dynamiczna obecność panowania Boga z Jego
uzdrawiającą, wspomagającą i zbawczą mocą staje się dostępna doświadczeniu.
Włączone w proces antycypującego objawienia Basilei, uczestniczą one w szczególny sposób w walce przeciwko złu, które działa jeszcze z mocą w świecie, ale
zasadniczo jest już przezwyciężone. W dualistycznym obrazie świata, w którym
stoją naprzeciw siebie władztwo Boga i szatana, można być pewnym zwycięstwa
Bożej sprawy. Cudownych uzdrowień można jednak doświadczać jedynie w wierze.
Wiara ta kształtuje egzystencję Jezusa: tym, którzy otrzymują pomoc, ona właśnie
pozwala ich dostąpić. Wiara Jezusa ma oczywiście swoisty charakter. Jeśli ludzie
mogą zostać zaproszeni do uczestnictwa w Jego wierze, to mają przez to uzyskać
dostęp do Bożego działania, jakie w Nim mogą spotkać, do obecnej w Jego działalności Basilei. Dlatego wiara jest czymś więcej niż zaufaniem do Jego uzdrowicielskiej mocy. Jest ona akceptacją Jego słowa, które przynosi ostateczne zbawienie.
Potwierdzenie tego widzieliśmy w fakcie, że uzdrowienia koncentrują się na słowie.
Cuda są w gruncie rzeczy zawsze wydarzeniami charyzmatycznymi, ukazującymi
to, co w panowaniu Boga niespodziewane i niespodziewanie nowe. Sprawiają one,
że przytłumiony zostaje głos ludzkiej rozpaczy, że człowiek kultycznie nieczysty
staje przed Bogiem, że przywrócona mu zostaje ludzka godność. Egzorcyzmy Jezusa są protestem przeciwko demonicznym lękom i pragną pomóc w ich pokonaniu.
Jako doświadczenie przyszłego panowania Boga unaoczniają one wolę Bożą, która
jest skierowana na zbawienie całego człowieka”3.

1

Gnilka J., Jezus z Nazaretu, s. 148nn.

2

Tamże, s. 147.

3

Tamże, s. 169n.
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Z konkluzji powyższej wynika, że Jezus, głosząc Królestwo Boże i uzdrawiając
chorych, uosabia dar zbawienia, na który oczekiwano zawsze w Izraelu, chociaż
różnie go rozumiano. Cuda, jako znaki panowania Boga w świecie, uobecniają
zbawienie1. Jednakże nie można poprzestać na analizie logiów wyłącznie budzących zaufanie jako logiów autentycznych.
Należy również wziąć pod uwagę przebieg opisywanych przez ewangelistów
uzdrowień dokonanych przez Jezusa. Należy do nich także mieć zaufanie, gdybyśmy bowiem przyjęli, że są one wyłącznie literacko zależne od Starego Testamentu,
bądź innych opisów z czasów Jezusa, że nie ma w nich żadnej historycznej prawdy,
a to już przecież wcześniej uznaliśmy za wykluczone, to nie ma w ogóle sensu zajmowanie się cudotwórczą działalnością Jezusa, a także wyżej wymienionymi logiami.
Relacje z przebiegu cudów wyraźnie wskazują, że Jezus miał na uwadze zbawienie ludzi, zbawienie w tym sensie, jak było ono pojmowane w Starym Testamencie i za czasów Jezusa. Jezus przynosił każdorazowo konkretną pomoc ludziom, którzy prosili o uzdrowienie: paralitykowi przywrócił władzę w członkach
(Mk 2,11), człowiekowi z uschłą ręką przywrócił dawny stan jego ręki (Mk 3,5) itp.
Charakterystyczne jest pytanie Jezusa, skierowane do świadków uzdrowienia człowieka z uschłą ręką: „Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować czy zabić?” (Mk 3,4). Słowa: „e!xestin toi'" savbbasin agaqoVn poih'sai”
jednoznacznie wskazują na cel cudotwórczej działalności Jezusa. Czynić dobrze,
nieść pomoc – to cel; sprawiać, że głusi słyszą, chromi chodzą, ślepi widzą (por. Mt 11,
5; Łk 7,22) – to znak przyjętej przez Jezusa na siebie służby. Jezus jako sługa wziął
na siebie wszystkie choroby, cierpienia, ułomności i nosił je jako swój krzyż, bo
Jezus nie tylko był biernym obserwatorem ludzkich krzyży. Służąc człowiekowi,
niosąc mu pomoc, miał na uwadze całego człowieka (Mk 2,5.9). Rację ma ewangelista Mateusz, gdy pisze, że motywem cudotwórczej działalności Jezusa było miłosierdzie. Niosąc pomoc ludziom, wziął również na siebie ciężar nienawiści swoich
zdecydowanych przeciwników z tego tylko powodu, że niezależnie od czasu i pory,
leczył, zbawiał, uwalniał od brzemion. Ciężar ten kumulował się, aż przybrał postać
materialnego krzyża, który włożono na Jego barki i na którym zmarł na Golgocie.

1

Rusecki M., Wierzcie moim dziełom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku, s. 148.
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• Schmidt K. L., Der Todesprozeß des Messias Jesus, Judaica 1 (1945), s. 1-40. • Schneider G., Das Problem einer vormarkischen Passionserzählung, BZ 16 (1972) s. 222-244. •
Schneider G., Die Passion Jesu nach drei älteren Evangelien, 1973. • Schneider J., staurov", ThWNT VII, s. 572-584. • Schreiber J., Die Markuspassion. Wege zur Erforschung der
Leidensgeschichte Jesu, 1969. • Schürmann H., Gottes Reich – Jesu Geschict, 1985. • Sławiński H., Przepowiadanie Chrystusowego krzyża, 1997. • Stuhlmacher P., Biblische Theologie des Neuen Testaments, I, 1992. s. 125-156. • Stuhlmacher P., Der Leidende Gottesknecht, 1996. • Schweizer E., Erniederung und Erhöhung bei Jesus und seinen Nachfolgern, 1955. • Szreder F., Ostatnia wieczerza, Studia Warmińskie XII (175), s. 445-448. •
Szymanek E., Męka Jezusa Chrystusa, w: Chrystus i Kościół, 1979, s. 67-78. • Uglorz M.,
Zbawcze znaczenie śmierci Jezusa według formuły z u&pevr w Corpus Paulinum, TA 16/1997,
s. 7-16. •

Badania nad Nowym Testamentem wskazują, że to, co jest pewne z życia Jezusa
z Nazaretu, to Jego śmierć na krzyżu. Oznacza to, że życie Jezusa zostało przerwane przez gwałtowną śmierć, ukrzyżowanie, wykonane na Nim z mocy wyroku wydanego przez rzymskie władze okupacyjne1, Rzymianie bowiem rezerwowali sobie
karanie śmiercią przez ukrzyżowanie przestępców politycznych, buntowników
i szczególnie groźnych awanturników2. Śmierć Jezusa jest też fundamentalnym3
tematem wczesnoapostolskiego zwiastowania. Zgodnie z powszechnym poglądem
w 1. Liście do Koryntian 15,3b-5 apostoł Paweł cytuje starochrześcijańską, przedpawłową formułę wiary4. Składa się ona ze świadectwa o śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu Jezusa. Te trzy elementy odwołujące się do historii Jezusa są uzupełnione o dwa świadectwa o charakterze teologicznym. Śmierć Jezusa została zinterpretowana soteriologicznie (CristoV" a*pevqanen u*peVr tw'n a&martiw'n h&mw'n). Ponadto zarówno zbawczy sens śmierci Jezusa, jak i zmartwychwstanie rozumiane są
jako wypełnienie Pisma (kataV taV" grafav")5.
1

Bultmann R. (Das Verhältnis der urchristliche Christusbotschaft zum historischen Jesus,
w: Exegetica, s. 453) uważa, że śmierć Jezusa była bezsensowna, Jezus bowiem nigdy nie uważał się za działacza politycznego.

2

FlavAnt 20,102.

3

Apostoł Paweł pisze, że najpierw (e*n prwvtoi") podał to, co otrzymał, a mianowicie, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Nie chodzi tu o kolejność przekazywania prawd wiary, lecz o miejsce śmierci Chrystusa w hierarchii ważności prawd chrześcijańskich.

4

Schweizer E., Erniederung und Erhöhung bei Jesus und senen Nachfolgern, s. 81; Stuhlmacher
P., Biblische Theologie des Neuen Testaments, B. I, 169n. Karrer M., Jesus Christus im Neuen
Testament, s. 73.

5

Lohse E., Die alttestamentlichen Bezüge im neutestamentlichen Zeugnis vom Tode Jesu Christi,
w: Zur Bedeutung des Todes Jesu, s. 105; Schweizer E., Theologiche Einleitung in das Neuen
Testament, NTD, Ergänzungsreihe 2, 1989, s. 27n.
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Zarówno według apostoła Pawła, jak i Łukaszowej relacji dotyczącej życia prazboru w Jerozolimie, w centrum wczesnochrześcijańskiego zwiastowania znajduje
się ukrzyżowany Jezus, który dzięki zmartwychwstaniu okazał się Panem i Chrystusem (Dz 2,36). Niezależnie 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 zmartwychwstaniem Jezusa. Pytanie
o śmierć Jezusa jest więc pytaniem chrystologicznym i soteriologicznym. Ale w pytaniu tym implicite zawarte 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 interpretacją.
Jeśli w listach apostoła Pawła krzyż jest przedmiotem zwiastowania, 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 w nich znacznie mniej aniżeli w innych ewangelicznych opisach
działalności Jezusa z Nazaretu. Prowadzi to do wniosku, że ewangeliczna historia
męki i śmierci Jezusa należy do bardzo starej tradycji, sięgającej do samych początków chrześcijaństwa. Nie bez racji funkcjonuje pogląd, że właśnie wokół tej tradycji narastała cała reszta tradycji o Jezusie. Wskazują na to fakty. W najstarszej
Ewangelii w kanonie Nowego Testamentu męka i śmierć Jezusa została opisana
w dwóch rozdziałach. Ale męce i śmierci Jezusa właściwie poświęcona jest cała
sekcja, opisująca podróż Jezusa do Jerozolimy (Mk 10,33). Ma ona za zadanie
przygotować czytelnika do opisu ukrzyżowania Jezusa na Golgocie. Ale jeszcze
dzięki innym zabiegom literackim ewangelista Marek rozszerza ramy historii
śmierci Jezusa. Wprowadził on do swojej Ewangelii trzy zapowiedzi Jezusa o Jego
wydaniu, cierpieniu i śmierci (Mk 8,31-33; 9,30-32; 10,32-34). Pozostali ewangeliści synoptyczni przejęli z Ewangelii Marka schemat trzech zapowiedzi cierpienia
Jezusa i wokół nich budowali swoje relacje, nieustannie wprowadzając elementy
wzmagające napięcie, które oczywiście tylko w części oddają dramat Jezusa.
Zanim bezpośrednio zajmiemy się opisem krzyżowej śmierci Jezusa, dokonajmy
przynajmniej częściowego omówienia ewangelicznego schematu trzech zapowiedzi
cierpienia i śmierci Jezusa, gdyż będzie to potrzebne w naszych dalszych rozważaniach. Chociaż przekład logiów Jezusa, zapowiadających Jego cierpienie i śmierć,
nie pozwala w pełni zorientować się w zależności literackiej Mateusza i Łukasza od
Marka, to jednak przybliży nam zasadniczą treść i charakterystyczne rysy Jezusowych zapowiedzi.
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Pierwsza zapowiedź
Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi być
zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr,
wziąwszy go na stronę, począł
go upominać, mówiąc: Miej
litość nad sobą, Panie! Nie
przyjdzie to na ciebie. A On,
obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Idź precz ode mnie, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo
nie myślisz o tym, co Boskie,
lecz o tym, co ludzkie. (16,2123)

I zaczął ich pouczać o tym, że
Syn Człowieczy musi wiele
cierpieć, musi być odrzucony
przez starszych, arcykapłanów
oraz uczonych w Piśmie 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. (8,31-33)

A On zgromił ich i zakazał im
mówić o tym komukolwiek, powiadając: Syn Człowieczy musi
wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie, i musi być zabity, a dnia
trzeciego wskrzeszony. (9,21.22)

Druga zapowiedź
A gdy przebywali w Galilei,
rzekł im Jezus: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce
ludzi. I zabiją go, ale On trzeciego dnia będzie wskrzeszony
z martwych. I zasmucili się
bardzo. (17,22.23)

I wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileę; a nie
chciał, aby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił 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. (9.30-32)

On rzekł do uczniów swoich:
Nakłońcie uszu swoich do tych
słów: Syn Człowieczy będzie
wydany w ręce ludzkie. Lecz oni
nie zrozumieli tego słowa i było
ono zakryte przed nimi, tak że
nie pojęli go, a byli się go pytać
o znaczenie tego słowa. (9.43b45)

Trzecia zapowiedź
A Jezus, mając zamiar pójść
do Jerozolimy, wziął dwunastu na osobność i w drodze
rzekł do nich: Oto idziemy

A byli w drodze, idąc do Je- (A wziąwszy z sobą dwunastu,
rozolimy: a Jezus szedł przed rzekł do nich: Oto idziemy do
nimi; i zdumiewali się, a ci, Jerozolimy, i wszystko, co naco szli za nim, bali się. I znowu pisali prorocy, wypełni się nad
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do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w Piśmie i skażą go na śmierć. I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie
i na ukrzyżowanie, a dnia
trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. (20,17-19)

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 zmartwychwstanie. (10,32-34)

Synem Człowieczym. Wydadzą
go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają, a ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia
trzeciego zmartwychwstanie.
Lecz oni nic z tego nie rozumieli i było to słowo zakryte
przed nimi, i nie wiedzieli, co
mówiono. (18,31-34)

Pierwsza zapowiedź następuje bezpośrednio po wyznaniu Piotra dotyczącym
mesjanistycznej godności Jezusa. Uczniowie nie tylko przed śmiercią, ale nawet do
pewnego czasu po Jezusowej śmierci rozumieli mesjanizm podobnie jak faryzeusze
i ich zwolennicy w epoce Jezusa (por. Łk 24,21; Dz 1,6). Jezus musiał więc korygować poglądy swoich uczniów. Okazało się, że to wcale nie było łatwe. Zapowiedzi cierpienia i śmierci miały więc za zadanie zmianę poglądów uczniów na temat
posłannictwa Jezusa.
Od czasów twórców Formgeschichtliche Schule, a więc R. Bultmanna i M. Diebelusa, przez pewien czas utrzymywał się pogląd, że zapowiedzi Jezusa o Jego
śmierci i zmartwychwstaniu są nieautentyczne, są wynikiem refleksji prazboru nad
śmiercią Jezusa i miały bowiem na celu wyjaśnienie gwałtownej, niespodziewanej
śmierci Jezusa. Oznaczałoby to, że są to vaticinia ex eventu. Obecnie poglądu tego
nie da się dużej utrzymać, wszak niewiele on wyjaśnia, a jedynie rodzi dalsze pytania wiodące w ślepe zaułki, z których ciągle nie widać wyjścia. Nie ulega wątpliwości, że ewangelista Marek, a za nim pozostali ewangeliści synoptyczni, włączyli
zapowiedzi Jezusa w swoje Ewangelie, tworząc tym samym pewne ramy, w które
włożyli ewangeliczną tradycję o Jezusie. Rozróżnić jednak należy pomiędzy literackim schematem a historią. Jeśli coś tworzy literackie ramy, nie oznacza to jeszcze, że nie zawiera w sobie żadnego waloru historycznego i nie przedstawia rzeczywistych wydarzeń. Być może, połączenie zapowiedzi śmierci ze zmartwychwstaniem dokonało się w prazborze i jest wyrazem bardzo starej tradycji, mającej
na celu interpretację tragedii Golgoty1. Sama zaś zapowiedź śmierci nie traci rysu
historycznego (patrz. r. 7.)2.
1

Zob. 1 Kor 15,1nn – Dz 2,22n; 3,13nn; 4,10, 5,30; 10,4)

2

Tradycja Janowa rozwiązuje zapowiedź śmierci i zmartwychwstania zupełnie inaczej. W Ewangelii wielokrotnie mówi się o wywyższeniu Syna Człowieczego (np. J 3,14; 8,22; 12,34).
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Ewangeliści Mateusz i Łukasz literacko zależni są od Marka. Należy więc głównie zająć się Markowymi zapowiedziami śmierci Jezusa. Jak już wspomnieliśmy,
pierwsza zapowiedź nastąpiła bezpośrednio po wyznaniu Piotra, a więc jeszcze
w Galilei. Drugą zapowiedź umieścił najstarszy ewangelista synoptyczny na początku podróży do Jerozolimy. Trzecia zapowiedź jest wkomponowana w dłuższą
sekcję, która zawiera opis podróży Jezusa do Jerozolimy. W Ewangelii Marka znajduje się jeszcze jedna zapowiedź śmierci Jezusa, ale występuje już ona poza ramami schematu owych trzech zapowiedzi (Mk 14,1; por. Mt 26,1). Ewangelista stara
się więc wywołać wrażenie, że cień krzyża padł na całą działalność Jezusa.
Najbardziej prosta i pierwotna zapowiedź śmierci Jezusa znajduje się w Ewangelii według Marka 9,31: o& ui&oV" tou' anqrwvpou paradivdotai ei*" cei'ra"
a*nqrwvpwn, kaiV a*poktenou'sin au*tovn, kaiV a*poktanqeiV" metaV trei'" h&mevra"
a*nasthvsetai1. Poza jej greckim brzmieniem dostrzegamy jej aramejski prawzór2.
Nawet słów: kaiV a*poktanqeiV" metaV trei'" h&mevra" a*nasthvsetai (zabity po
trzech dniach, zmartwychwstanie) niekoniecznie należy uważać za późniejszy dodatek prazboru, wszak „po trzech dniach”, wcale nie musi oznaczać, że po trzech
dniach. Zwrot: „po trzech dniach” jest terminem określającym bliżej nieokreślony,
bardzo krótki czas3.
Co jest charakterystyczne dla tych trzech zapowiedzi? Co je łączy?
We wszystkich występuje tytuł Syn Człowieczy. Według Dn 7,13nn Synowi
Człowieczemu przysługiwać będzie władza królewska4.
Jezus łączył tytuł Syna Człowieczego z cierpieniem, gwałtowną śmiercią, a więc
kierował uwagę uczniów na pieśni o Słudze Pana, głównie z ostatnią, w której mó&Uywqh'nei było używane w LXX na opisanie władzy królewskiej (Dn 4,19; 11,36; 1 Mch
8,13), w pierwotnej zaś tradycji chrześcijańskiej używane było na oznaczenie wniebowstąpienia
Chrystusa (Dz 2,33; 5,31; Flp 2,9). Przez wywyższenie nie rozumie się w Ewangelii Jana jedynie zmartwychwstania i wniebowstąpienia, ale także ukrzyżowanie. Wskazują na to J 3,14;
8,28; 17,1nn. Tradycja ta jest wynikiem dłuższej refleksji nad śmiercią Jezusa. W śmierci Syna
Człowieczego wypełniła się wola Ojca przez Syna. Syn posłany przez Ojca uwielbił Ojca. Zob.
Bultmann R., Das Evangelium des Johannes, KEK, 101964, s. 110, przyp. 2; Schneider J., Das
Evangelium des Johannes, ThHKNT , Sonderband, 21978, s. 98.
1

„Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”.

2

Jeremias J. (Neutestamentliche Theologie, I, s. 267n) poświęcił Mk 9,31 wiele uwagi, które
skłaniają do przekonania, że mamy do czynienia z autentyczną wypowiedzią Jezusa, chociaż
opracowaną przez ewangelistę.

3

Tenże, s. 271.

4

Zob. 7.2.
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wi się 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 Sprawiedliwym1 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 słuchający Go lud.
Skierowanie myśli uczniów na pieśń o cierpiącym Słudze Jahwe (hwhy db#u#) nie
zostało w zapowiedziach męki Jezusa wyrażone bezpośrednio. Gdyby powiązanie
tradycji o Synu Człowieczym, mającej początek w Dn 7,13, z Izajaszowym świadectwem o Słudze Pana było bezpośrednie i wyraźne, wtedy moglibyśmy podejrzewać, że mamy tu do czynienia z zamierzonym działaniem prazboru. Owszem −
jak wynika to z Dziejów Apostolskich − w prazborze, przynajmniej przez pewien
czas, Jezusa obdarzano tytułem Sługi (pai'ς − Dz 3,13.26; 4,27.30), później jednak
zaniechano używania tego tytułu, najprawdopodobniej dlatego, że nie mógł on pomieścić w sobie tego wszystkiego, co zawarte było w licznych roszczeniach Jezusa.
Jeśli wraz z rezygnacją z tytułu pai'ς (chociaż treści z nim związane nigdy nie przestały funkcjonować w teologicznej refleksji nad osobą i dziełem Jezusa jako Tego,
który przyszedł służyć) nigdy nie zniknęły z obiegu logia, w których Syn Człowieczy przejął funkcje Sługi Pana, ani też logia te nie zostały przeredagowane w świetle nowszej chrystologii, to logia o cierpieniu Syna Człowieczego należy uznać za
pochodzące z ust Jezusa. Logia te, w takim czy innym brzmieniu (uległy jednak
obróbce redakcyjnej), zostały wykorzystane przy konstruowaniu historii pasji
i śmierci Jezusa. W ustach Jezusa 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,
iż spotka go gwałtowna śmierć.
Ale czy rzeczywiście Jezus był świadomy tego, co Go czeka w najbliższej przyszłości i jaki będzie epilog jego działalności i życia?
Należy zapomnieć o starszych poglądach, które sugerowały, że Jezus nie liczył
się z nagłą i gwałtowną śmiercią. Zamknąć należy definitywnie okres egzegezy,
w którym każde słowo o przyszłym cierpieniu Jezusa przyjmowano jako efekt refleksji prazboru i próbę wyjaśnienia skandalu krzyża, a więc jako vaticinia ex eventu.
Działalność Jezusa, Jego zwiastowanie Królestwa Bożego, tak bardzo odmienne
od judaistycznych oczekiwań związanych z nauczaniem o panowaniu Boga, obco-

1

Karrer M., Jesus Christus im Neuen Testament, s. 85n.
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wanie Jezusa z celnikami i grzesznikami, naruszające dotychczasowe normy moralne i poczucie sprawiedliwości, a także jawna krytyka pobożności faryzejskiej nieuchronnie musiały prowadzić już w Galilei do konfliktu między Jezusem a liczącym się wówczas stronnictwem faryzeuszów. Z Ewangelii wynika, że stosunek
faryzeuszów do Jezusa był niejednolity, a mianowicie od neutralnego aż po wyraźnie wrogi. Jednak z biegiem czasu tych neutralnych musiało być coraz mniej, przybywało zaś oskarżycieli, którzy zarzucali Jezusowi związki z Belzebubem. W konflikcie tym nie tylko w grę wchodziła nauka głoszona przez Jezusa, niezrozumiałe,
czasem wręcz gorszące zachowanie Nauczyciela z Galilei, czy też krytykowanie
przez Niego faryzejskiej pobożności − wszak sami faryzeusze byli skłonni nawzajem się oskarżać i krytykować1 – ale w dużej mierze wciąż rosnąca popularność
Jezusa. Lud, który dotychczas podziwiał faryzeuszów, nad którym owi „pobożni”
mieli władzę, zaczął odwracać się od swoich duchowych przywódców, a zwrócił się
ku Jezusowi i zdecydował się kroczyć 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 prowokował
swoich adwersarzy, niemalże nękał faryzeuszów, aby nic innego nie mogło się
w przyszłości wydarzyć, jak tylko sąd, skazanie, cierpienie i śmierć.
Niewątpliwie początkowo był to konflikt wyłącznie z faryzeuszami. Jeśli w Ewangelii Mateusza w konflikcie Jezusa z faryzeuszami także pewną rolę odgrywają
saduceusze, to jest to raczej pewna nieścisłość historyczna2, do stronnictwa saduceuszów bowiem należeli znaczniejsi kapłani, którzy swą działalność głównie ograniczali do Jerozolimy i jej najbliższej okolicy.
Od samego początku było oczywiste, że podstawą konfliktu Jezusa z faryzeuszami było zachowanie Jezusa, Jego czyny, za które groziły surowe kary, włącznie
z karą śmierci. Przed Piłatem oskarżyciele Jezusa, 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 sprowadzenia Izraela na złą drogę3.
1

W czasach Jezusa funkcjonowały dwie szkoły: Hillela i Szammaia, które czasem wzajemnie się
zwalczały (Praktyczny Słownik Biblijny, 1994, ss. 423. 1262). Pogląd, że Jezus także należał do
jakiegoś radykalnego ugrupowania faryzeuszów, należy uznać za nieprawdziwy.

2

W Ewangelii Mateusza faryzeusze występują razem z sauceuszami na terenie Galilei, co z historycznego punktu widzenia wydaje się nieprawdopodobne. Zob. Gnilka J. Jezus z Nazaretu,
s. 322.

3

Bab, traktat Sanhedryn V, 2,43A.
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Stosunek Jezusa do sabatu był zdecydowanie sprzeczny z obowiązującymi przepisami Tory ustnej, dotyczącymi odpoczynku sabatowego1. W Ewangelii Marka
dostrzegamy wzrastające napięcie wokół Jezusa 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 czynić
nie wolno?” (Mk 2,24). Ale już w 3. rozdziale ewangelista Marek, relacjonując
uzdrowienia człowieka z uschłą ręką, komentuje postawę faryzeuszów: „I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć” (Mk 3,2). Według Marka,
Jezus nie był obojętny wobec coraz bardziej mu wrogiej postawy faryzeuszów.
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, arcykapłana, 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 sabat dobrze czynić,
czy źle czynić, życie zachować czy zabić?” (Mk 3,4; por. w. 5).
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 świadkami uzdrowienia człowieka sparaliżowanego. Jezus, uzdrawiając paralityka, powiedział do
niego: „Synu, odpuszczone są grzechy twoje” (Mk 2,5). Reakcja „stróżów prawowiernej pobożności” była natychmiastowa: „Czemuż ten tak mówi? On bluźni” (Mk 2,
7). Oczywiste było dla nich, że nikt nie może odpuszczać grzechów, tylko sam Bóg.
Słowa Jezusa do sparaliżowanego – według faryzeuszów – były bluźnierstwem,
bluźnierstwo zaś winno być ukarane2.
Faryzeusze, widząc wiele cudów Jezusa, oskarżyli Go o posługiwanie 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 magii3, która w Starym Testamencie pod groźbą kary śmierci została zakazana4. Jezus
1

Na temat przepisów sabatu – zob. Mussner F., Traktat o Żydach, 1993, s. 173nn.

2

3 Mż 24,10-16; Bremer P. L., Bluźnierstwo, SWB, s. 71. Do faryzeuszów przemawiał jedynie
dowód z Pisma, nic zaś nie znaczyło samo uzdrowienie sparaliżowanego. Jezus, stosując dowodzenie a minore ad maius, wskazuje na swoje uprawnienia do odpuszczania grzechów (Lohmeyer E., Das Evangelium des Marcus, KEK, 141959, s. 54).

3

Jeremias J., Neutestamentliche Theologie, I, s. 265

4

3 Mż 19,26; Kee H. C., Magia i wróżbiarstwo, SWB, s. 495n.
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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 wyganiają? 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 faryzeuszów grobami pobielanymi:
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, 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 faryzeuszów 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 było niewinne
przezwisko. Zakon przewidywał dla ludzi siejących zgorszenie, nie chcących się
podporządkować napomnieniom, np. rodziców, bardzo surową karę, nawet karę
śmierci (por. 1 Mż 21,20nn)1.
Jezus nie mógł nie brać pod uwagę pozycji faryzeuszów w społeczeństwie 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. Ale powstaje pytanie: Czy w Ewangeliach znajdują się logia, które niezależnie oraz inaczej aniżeli trzy zapowiedzi cierpienia i śmierci Syna Człowieczego
zapowiadają tragiczny koniec Jezusa? Niewątpliwie do nich zaliczyć należy logion
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)2, 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 los3. W logionie zaś o znaku Jonasza niekoniecznie należy widzieć tylko rozwinięcie chrześcijańskiej wiary na temat zstąpienia Jezusa do sze-

1

Jeremias J., Neutestamentliche Theologie, I, 265.

2

Bornkamm G. (Jesus von Nazareth, s. 136) uznaje logion z Łk 13,32.33 za autentyczne słowo
Jezusa.

3

Stuhlmacher P., Biblische Theologie des Neuen Testaments, B. I, s. 127; Kasper W., Jezus Chrystus, s. 116.
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olu1, lecz po prostu zapowiedź śmierci. Według wierzeń żydowskich bowiem we
wnętrzu ziemi znajduje się kraina zmarłych (gr. a/@dh", hebr. loav=)2. Złożenie do
grobu, wejście w łono ziemi, znaczyło tyle, co umrzeć. Nie mogło Jezusowi w tym
logionie chodzić o śmierć naturalną, 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. Wagę logionu o znaku Jonasza osłabia fakt, że ewangeliści znacznie różnią się w interpretacji żądania i odpowiedzi Jezusa, jednakże należy
podkreślić, że znak Jonasza byłby pusty bez uwagi o wstąpieniu w otchłań śmierci.
Należy wziąć pod uwagę również logion funkcjonujący 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 nowo 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. Dyskusyjne
jest Jezusowe rozumienie owego końca. Nie może jednak być on odległy, nastąpi
niebawem. Uczta, podczas której Jezus wypowiedział 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 Bożego. Zwiastowanie rychłego nadejścia rządów Bożych, nowego eonu, zawiera w sobie oczekiwanie na ostateczną próbę3, zerwanie z teraźniejszością. Może mu towarzyszyć prześladowanie, ucisk, a nawet męczeńska śmierć. Śmierć Jezusa jest więc
konsekwencją głoszenia Królestwa Bożego. Jezus, jako herold Królestwa Bożego,
był jej świadomy4.
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 znany jako Prorok i Nauczyciel. Jednakże nie można też twierdzić, że był bardzo popularny. O popularności Jezusa w stolicy Izraela
nie świadczy Jego tryumfalny wjazd, gdyż to nie mieszkańcy Jerozolimy przygotowali Jezusowi owacyjne przywitanie, lecz towarzyszący Jezusowi Galilejczycy
zorganizowali swojemu Prorokowi prawdziwie królewski wjazd, stylizowany pod
1

Bartnicki R., Ewangeliczne zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania w świetle kryteriów
autentyczności logiów Jezusa, CollTh 51 (1981) fasc. II, s. 62.

2

Jeremias J., a/@dh", ThWNT I, s. 146-150; Ratzinger J., Eschatologia, 1985, s. 139nn.

3

Mt 24,3-28; Mk 13,3-23; Łk 21,7-24.

4

Kasper W., Jezus Chrystus, s. 118.
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wpływem proroctwa z Księgi Zachariasza (Za 9,9)1. Przyjąć należy, że istniał kontakt pomiędzy faryzeuszami z Galilei i z Jerozolimy. O poczynaniach i wystąpieniach Jezusa w Galilei wiedzieli także w Jerozolimie saduceusze, zanim bowiem
rozpoczął się formalny proces Jezusa, był pytany przez Annasza, faktycznego
przywódcę saduceuszów, o naukę i uczniów.
Wystąpienia Jezusa w samej Jerozolimie spowodowało poszerzenie granic konfliktu. Dotychczas był to konflikt pomiędzy Jezusem a faryzeuszami, tu zaś w Jerozolimie stał się również konfliktem z saduceuszami, głównie ze znaczniejszymi
kapłanami. Miał on nieco inny charakter aniżeli konflikt w Galilei z faryzeuszami.
Po tryumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, przede wszystkim po oczyszczeniu
świątyni2, stało się oczywiste, że musi nastąpić pojmanie i sąd nad Jezusem. Naiwne jest twierdzenie, że Jezus w ogóle nie myślał o tym, że grozi Mu niebezpieczeństwo. Jezus wiedział, że śmierć jest blisko, a wręcz był pewien, że jest ona nieunikniona i konieczna. Nie bronił się (Łk 23,49-51; por paral.), na zarzuty nie odpowiadał (Mk 14,60.61; por paral.), kiedy zaś arcykapłan Kajfasz zapytał Go, czy jest
Synem błogosławionego, odpowiedział: „Jam jest” (Mk 14,62), jakby chciał przyspieszyć proces i wydanie wyroku. F. Hahn, analizując tradycję ewangeliczną, pisze, że Jezus nie tylko szedł na śmierć, lecz od początku do końca był gotowy przyjąć ją na siebie. Gotowość ta zaś wynikała ze stosunku Jezusa do Boga3.
W świetle powyższego niezasadne jest dalsze podtrzymywanie tezy podważającej przekonanie, że Jezus nie był świadomy zbliżającego się niebezpieczeństwa,
gwałtownej śmierci. Zgodnie z tym, co powiedziane też zostało wcześniej, a mianowicie w podrozdziale o naśladowaniu, świadomy był, że może Go spotkać śmierć
najokrutniejsza z możliwych4.
Wiele uwagi poświęcono w ostatnich latach ewangelicznym relacjom cierpienia
i śmierci Jezusa. Prowadzono badania historyczne, literackie i teologiczne, a więc
usiłowano dokonać oceny procesu Jezusa5, podejmowano wysiłek mający na celu
1

Dlaczego Jezus pozwolił pielgrzymom na zorganizowanie manifestacji? Dotychczas zabraniał
mówić, kim jest. Czy chodziło o kolejną „prowokację”? Zdaje się to świadczyć o pewnym zniecierpliwieniu Jezusa i chęci przyspieszenia biegu zdarzeń.

2

Wojciechowski M., Czynności symboliczne Jezusa, w: Studia z biblistyki VI, 1991, s. 152nn.

3

Hahn F., Methodische Überlegungen zur Rückfrage nach Jesus, w: Rückfrage nach Jesus, s. 51

4

Zob. na temat kary krzyża: Sławiński H., Przepowiadanie Chrystusowego krzyża, s. 26.

5

Litzmann H., Der Prozess Jesu, w: Sitzungsbericht der Berliner Akademie der Wissenschaftten,
14 (1931), s. 313-322; Schmidt K. L., Der Todesprozeß des Messias Jesus, Judaica 1 (1945), s.
1-40; Lohse E., Der Prozess Jesu Christi, w: Ecclesia und Res Publica, 1962; s. 24-39; Dąbrowski E., Proces Chrystusa w świetle historyczno-krytycznym, 31965; Blinzler J., Der Prozess Jesu, 1969.
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dotarcie do najpierwotniejszej literackiej formy opisu pasji Jezusa1 oraz podejmowano próby odpowiedzi na pytania o sens i rozumienie swojej śmierci przez samego Jezusa. Dotychczasowe wyniki badań są niejednoznaczne.
Dla tematu, który w swoich zamierzeniach sięga teologicznych treści zwiastowania i życia Jezusa, istotne są teologiczne ustalenia, które mają znaczenie dla rozumienia krzyża Golgoty, oczywiście również badania literackie, gdyż dotarcie do
Jezusa historii jest możliwe jedynie poprzez ewangeliczne świadectwa mające swoją historię.
Ewangeliczne relacje męki i śmierci Jezusa nie są jednolite, a ich obecną formę
i kształt zawdzięczają zainteresowaniom i pasji badawczej oraz redakcyjnym zdolnościom i teologicznym zainteresowaniom ewangelistów. Niewątpliwie najstarszą
relacją męki i śmierci Jezusa jest opis sporządzony przez Marka, który nie należał
do grona Dwunastu, ani też nie był świadkiem ukrzyżowania2. Marek skorzystał
przy redakcji swojego opisu z jednej ze starszych relacji funkcjonujących w pierwotnym chrześcijaństwie. Porównanie opisu najstarszego ewangelisty synoptycznego z pozostałymi relacjami wskazują, że właśnie takich opisów musiało być więcej3. Niemożliwe jest dzisiaj ustalenie, czy te przedredakcyjne opisy męki i śmierci
Jezusa posiadały już elementy teologiczne, czy też były ich całkowicie pozbawione.
Mając jednak na uwadze charakter zainteresowania prazboru 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. Wspólne dobro w ogólnych zarysach

1

Schreiber J., Die Markuspassion. Wege zur Erforschung der Leidensgeschichte Jesu, 1969; Linnemann E., Studien zur Passionsgeschichte, 1970; Schneider G., Das Problem einer vormarkischen Passionserzählung, BZ 16 (1972) s. 222-244; Dauer A., Die Passionsgeschichte im Johannesevanegelium. Eine traditionsgeschichtliche und theologische Untersuchung zu Jo 18,119,30, 1972; Schneider G., Die Passion Jesu nach drei älteren Evangelien, 1973; Langkammer
H., Passio Domini nostri Jesu Christi. Nowy Testament o męce i śmierci Jezusa, 1994; Bartnicki
R., Przesłanie Ewangelii, 1996, s. 253-396.

2

Istnieje wśród starszych egzegetów przekonanie, że młodzieńcem, o którym mówi Mk 14,51,
jest Marek, autor drugiej Ewangelii synoptycznej. Zob. Zahn Th., Einleitung in das Neuen Testament, II, s. 250.

3

Nie wiemy, w jakiej funkcjonowały formie: pisanej czy ustnej. Za każdym z poglądów przemawiają pewne dane. Istniał jednak ustalony schemat dotyczący cierpienia i śmierci Jezusa, którym się posługiwano w przemówieniach misyjnych (Dz 2,22nn; 3,13n; por Mk 10,33) – Goppelt L., Theologie des Neuen Testaments, I, s. 273.
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pokrywa się z relacją najstarszego ewangelisty synoptycznego1. Z dość dużym
prawdopodobieństwem można twierdzić, że spod pióra ewangelisty Marka po raz
pierwszy wyszedł zwarty literacki opis męki i śmierci Jezusa2. Opis śmierci Jezusa
drugiego ewangelisty synoptycznego został wykorzystany przez pozostałych ewangelistów synoptycznych3. Wzbogacili go oni o własny materiał. Jeśli Markowy opis
jest podporządkowany tematowi –Jezus jest Synem Bożym, a cała kompozycja
Ewangelii – historii pasji i śmierci Jezusa, to Mateuszowa relacja również służy
uwypukleniu koncepcji teologicznej pierwszego ewangelisty. Zatem w Ewangelii
Mateusza historia śmierci Jezusa pojmowana jest jako przełom, sąd nad Izraelem
oraz początek eschatologicznego ludu, Kościoła, którego fundamentem jest wiara w
skazanego na śmierć Mesjasza, Kościoła realizującego swoje zadania przez wierne
naśladowanie Ukrzyżowanego i przez kontynuowanie Jego dzieła. Łukasz przedstawia zaś w swojej Ewangelii Jezusa – głównie na drodze na Golgotę i na Golgocie – jako Zbawiciela, obejmującego w swej miłości wszystkich, nawet łotra z krzyża (Łk 23,43) i oprawców nieświadomych swojego dzieła (Łk 23,34), a więc tych,
których głównie powinna spotkać kara. Czwarty ewangelista zaś w ramach swoich
chrystologicznych założeń konsekwentnie wskazuje stopnie wywyższenia Syna
posłanego przez Ojca. Na krzyżu zostaje Syn wywyższony ponad ziemię i z triumfem woła: „Wykonało się!” (J 19,30).
Różnice koncepcyjne pomiędzy opisami historii śmierci Jezusa, zarówno literackie, jak i teologiczne, świadczą o bogatej refleksji chrystologiczno-soteriologicznej w pierwotnym chrześcijaństwie, tak owocnej, że dostarcza ona nieustannie materiału do przemyślenia.
Najstarszy opis męki i śmierci Jezusa koncentruje się wokół siedmiu grup tematycznych:
− namaszczenie Jezusa w Betanii,
− ostatnia Wieczerza,
− modlitewny bój w Ogrodzie Oliwnym,
− proces przed Sanhedrynem,
− proces przed Piłatem,
− ukrzyżowanie,
1

Czerski J., Męka Pańska w Ewangeliach synoptycznych w świetle krytyki historyczno- literackiej, CollTh 46 (1976), f. IV, s. 31.

2

Dobro własne Mateusza (26,52-54; 27,3-10,19.24.25.51b-53.62-66), Łukasza (23,6-12.2732.40-430 i Jana (18,4-9.12.13.28-32.34-38a; 19,4-15.21.22. 25-28.30.32-37.39), zdaje się
głównie wskazywać na istnienie, oprócz Markowego, innych opisów męki Pańskiej.

3

Mateusz i Łukasz nie skorzystali z całego materiału zebranego przez Marka. Zob. Bartnicki R.,
Przesłanie Ewangelii, s. 257n.
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−

złożenie do grobu1.

R. Bultmann był przekonany, że poza tym, iż Jezus został ukrzyżowany, nic
więcej pewnego nie wiemy. Nie wiemy, jak rozumiał On swoją śmierć2. W. Marxen
uważał, iż można przyjąć, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że Jezus nie rozumiał
swojej śmierci jako wydarzenia zbawczego3. To stanowisko niegdyś czołowych
biblistów nie jest dzisiaj podtrzymywane. Badania wykazały, że można z ewangelicznych relacji wydobyć takie elementy, które nie prowadzą nas jedynie do prazboru, ale znacznie dalej, do historycznego Jezusa, i które świadczą, że Jezus nie tylko
wiedział, jaki będzie Jego koniec, ale również rozumiał swoją śmierć soteriologicznie. Najprościej byłoby wskazać na znany logion, w którym Jezus wyraźnie mówi
o ekspiacyjnym sensie swojego życia i śmierci: Syn Człowieczy 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). Jednakże: po pierwsze – w Ewangelii Łukasza logion ten
brzmi zgoła inaczej, po drugie – słowo okup (luvtron) raczej pochodzi z późniejszego okresu refleksji chrystologiczno-soteriologicznej pierwotnego chrześcijaństwa4. Należy podjąć poszukiwania takich logiów, które nie zawierają dwuznaczności i które, przede wszystkim, bez większych wątpliwości można zaliczyć do ipsissima verba Jesu. Innymi słowy, chodzi też o uprawomocnienie wiary prazboru
w zbawczy sens śmierci Jezusa. Jeśli przyjmiemy, że Jezus nie rozumiał swojej
śmierci jako wydarzenia zbawczego, to wtedy chrześcijańska wiara w zbawczą moc
krzyża jest mitem, którego utrzymywanie w mocy we współczesnym świecie nie
ma sensu. Wobec tego śmiało należy postawić pytanie, które zachęca do dalszych
poszukiwań: Dlaczego dopiero prazbór miałby rozpoznać w śmierci Jezusa zbawczy czyn Boga, a Jezus nie był w stanie rozumieć swojej śmierci jako zbawcze
wydarzenie?
Powróćmy do cytowanego już logionu 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). Logion ten należy interpretować
w tym sensie, że przyjście Królestwa Bożego będzie zbawczym wydarzeniem5.
1

Langkammer H., Passio Domini nostri Jesu Christi. Nowy Testament o męce i śmierci Jezusa,
s. 15.

2

Bultmann R., Das Verhältnis der urchristliche Christusbotschaft zum historischen Jesus,
w: Exegetica, s. 452.

3

Marxen W., Erwägungen zum Problem des verkündigten Kreuzes, w: Der Exeget als Theologie.
Vortäge zum Neuen Testament, s. 165.

4

Schweizer E., Erniederung und Erhöhung bei Jesus und senen Nachfolgern, s. 81n; Stuhlmacher P., Biblische Theologie des Neuen Testaments, I, s. 130.

5

Schürmann H., Gottes Reich – Jesu Geschict, 1985. s. 37nn.
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Z perspektywy Jezusa zbawienie jest związane z realizacją Królestwa, 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 w Nim przyszło Królestwo, to też w Nim
dane zostało zbawienie.
Spróbujmy zbadać uprawomocnienie wiary prazboru w zbawczy sens śmierci
Jezusa, sięgając do najstarszych formuł soteriologicznych znajdujących się w Nowym Testamencie.
Uważa się powszechnie, że najstarszą formułą, wskazującą na zbawczy sens
śmierci Jezusa, są wypowiedzi z u&pevr.
Co nas upoważnia do prezentowania stanowiska, że przyimek u&pevr z zaimkiem
osobowym w drugim przypadku wyraża myśl o zastępczej śmierci Chrystusa? Zarówno w literaturze hellenistycznej, jak też w apokryficznych pismach Starego
Testamentu zaimek u&pevr ma znaczenie: za kogoś, dla dobra kogoś, na czyjąś korzyść. Takie znaczenie przyimka u&pevr spotykamy już u Homera w Iliadzie (I,444).
Wielce charakterystyczne jego użycie w znaczeniu za, w intencji występuje w Księgach Machabejskich, a mianowicie w 1 Mch 7,33 oraz 2 Mch 1,26 i 3,32. W 1 Mch 7,
33 jest mowa o ofierze, jaką chciano złożyć w intencji króla Nikanora (u&peVr tou'
basilevwς). Słowa z 26. wiersza 1. rozdziału 2. Księgi Machabejskiej są częścią
modlitwy skierowanej do Boga podczas składania ofiary: „przyjmij ofiarę za cały
naród Twój izraelski” (u&peVr pantoVς tou' laou'). W 32. wierszu 2. rozdziału
2. Księgi Machabejskiej autor mówi o ofierze złożonej przez arcykapłana za zdrowie Heliodora (u&peVr th'ς tou' a*ndrovς)1.
W Księgach Machabejskich, a także i w innych greckich apokryfach judaizmu
(2 Ezd 6,10 oraz Syb 29,20) przyimek u&pevr w połączeniu z rzeczownikiem
w 2. przypadku wskazuje na ekspiacyjny charakter składanej ofiary. Odgrywa on
pewną rolę przy opisie kultu i praktyk ofiarniczych w świątyni jerozolimskiej. Daje
to wiele do myślenia w trakcie egzegezy wypowiedzi z jego użyciem w pismach
Nowego Testamentu. To jego usytuowanie nie jest bez znaczenia dla interpretacji
nowotestamentowych formuł soteriologicznych z u&pevr, mających związek z krzyżową ofiarą Jezusa.
Najbardziej interesujące wypowiedzi soteriologiczne z u&pevr znajdują się w Corpus Paulinum (Rz 8,3.32; 1 Kor 15,32; Ga 1,3.4; 2,20; Ef 5,2; 1 Tm 2,6; Tt 2,14).
Formuła soteriologiczna z u&pevr w wypowiedziach apostoła Pawła jest uzupełniana
1

Septuaginta (Edidit A. Rahlfs), 1953, V. I, s. 1065, 1101, 1106.

2

Formuła z u&pevr należy tu do przedpawłowego wyznania.
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o elementy rozszerzające jej znaczenie. W wypowiedziach tych następuje także
zmiana podmiotu. Jeśli w Rz 8,3.32 podmiotem był Bóg, który wydał swojego Syna
za nas, to w Ga 1,3.4 podmiotem jest Chrystus. On sam dał siebie (dovntoς – part.
aor. od divdomi). To, co uczynił Chrystus, jest jednak wyrazem woli Boga. Użycie
aorystu wskazuje na historyczny wymiar zbawczego czynu Jezusa. Zbawienie dokonało się nie poza historią, lecz w historii.
Wypowiedzi z u&pevr w listach pasterskich (1 Tm 2,6 oraz Tt 2,14). zawierają
typową ofiarniczą frazeologię: a*ntivlutron u&peVr pavntwn oraz lutrwvshtai h&ma`ς
a*poV pavshς a*nomivaς. A więc młodsza literatura nowotestamentowa, posługując się
starą ekspiacyjną formułą z u&pevr, coraz wyraźniej i śmielej nazywa krzyżową
śmierć Jezusa ofiarą1.
Jaka jest geneza ekspiacyjnej formuły u&peVr h&mw'n? Kiedy weszła ona do soteriologicznego słownika apostolskiego chrześcijaństwa? Czy była już używana przed
śmiercią Jezusa?
Należy zaznaczyć, że jej formę, utrwaloną na piśmie w towarzystwie bliższych
określeń, w Corpus Paulinum poprzedziło ustne nauczanie Jezusa i apostołów.
Trzeba więc przebadać jej grunt religijno-teologiczny i funkcję, jaką spełniała
w tradycji.
Niejednokrotnie za najstarsze świadectwo katechezy prazboru uważa się mowy
apostoła Piotra, umieszczone w Dziejach Apostolskich. Pogląd ten jest słusznie
kwestionowany, ale nie ulega wątpliwości, że chociaż mowy te nie są stenogramami, to jednak zawierają archaiczną chrystologię. Wpływ teologii apostoła Pawła na
redakcję pierwszych rozdziałów Dziejów Apostolskich jest znikomy. Należy wziąć
pod uwagę głównie słowa apostoła Piotra z kazania zielonoświątkowego: „według
powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany2, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili” (Dz 2,23). Brakuje tu nie tylko formuły z u&pevr,
lecz w ogóle jasnej myśli soteriologicznej. Tak jest również w innych wypowiedziach, w których została zawarta bezpośrednia lub pośrednia aluzja do śmierci
Jezusa. Jednakże w pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich aż czterokrotnie
Jezus został nazwany sługą (pai'ς – Dz 3,13.26; 4,27.3). W pierwszych latach po
zmartwychwstaniu Jezusa tytuł ten odgrywał ważną rolę. Później ustąpił miejsca
innym, bardziej przemawiającym do ludzi z kręgu kultury hellenistycznej. Chociaż
w wypowiedziach, w których użyty został tytuł pai'ς, brakuje formuły ekspiacyjnej

1

Z tej też przyczyny uważa się, że logion „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz
aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu” został przeredagowany w duchu późniejszej
soteriologii.

2

e!kdoton od divdomi.
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z u&pevr, to jednak kontekstem dla tych wypowiedzi jest 53. rozdział Księgi Izajasza
o hwhy db#u#. Czy sama aluzja do 53. rozdziału Księgi Izajasza kojarzyła się z ekspiacyjnym charakterem śmierci Jezusa? Sformułowanie jednoznacznej odpowiedzi
jest bardzo trudne1.
Brak w Dziejach Apostolskich formuły ekspiacyjnej z u&pevr nie świadczy, że
powstała ona w okresie późniejszym lub pochodzi od apostoła Pawła. Nie występuje przecież ta formuła nawet w mowach Pawła, umieszczonych w Dziejach Apostolskich. Brak ten należy raczej tłumaczyć specyfiką stylu autora trzeciej Ewangelii synoptycznej oraz Dziejów Apostolskich. Ale już samo obdarowanie Jezusa tytułem pai`ς i używanie go w kontekście śmierci Jezusa zdaje się przekonywać, że od
samego początku myślano o śmierci Jezusa jako o czynie zbawczym.
Kontynuując nasze rozważania, należy postawić ważne pytanie. Czy powstanie
i używanie formuły soteriologicznej z u&pevr było wynikiem refleksji teologicznej
w prazborze, pomijającej nauczanie Jezusa, czy też apostolskie chrześcijaństwo
podjęło tę refleksję pod wpływem przemyśleń słów i czynów Jezusa? Jaka jest geneza formuły z u&pevr?
W Ewangeliach znajdujemy logia, które świadczą, że Jezus wskazywał wyraźnie
na ekspiacyjny charakter swojej śmierci. Ale – jak już powiedzieliśmy – odkrywamy w nich wyraźny wpływ późniejszej refleksji soteriologicznej. Nie współbrzmią
też one z zapowiedziami Jezusa o śmierci, która miała Go spotkać z rąk starszych
w Jerozolimie (por. Mt 16,21-23; Mk 8,31-33; Łk 9,22 i inne), gdyż brakuje w nich
jakichkolwiek aluzji do ekspiacyjnego charakteru śmierci Jezusa.
Jednakże są w Ewangeliach słowa Jezusa, które zawierają formułę z u&pevr. 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 ipsissima verba Jesu. Chodzi mianowicie 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 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 liturgicznych2. Być może, do tradycji
palestyńskiej należy relacja Marka i Mateusza, a do antiocheńskiej relacja ewange-

1

Na temat roli Iz 53 w refleksji teologicznej pierwotnego chrześcijaństwa zob. Wolff H. W.,
Jesaja 53 im Urchritentum 1950. Hahn F., Christologische Hoheitstitel, 1974.

2

Jeremias J., Die Abendmahlsworte Jesu, 1963, s. 100nn; Tenże, Neuthestamentiliche Theologie,
1973, s. 274.
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listy Łukasza i apostoła Pawła. Obie odwołują się do tego samego wydarzenia
z życia Jezusa, ale różnią się od siebie w kilku szczegółach. Obie tradycje są zgodne w istotnych treściach przekazu.
Poddajmy przynajmniej pobieżnej analizie te zdania z relacji ustanowienia Wieczerzy Pańskiej1, w których występuje słowo u&pevr.
Według ewangelisty Marka, Jezus podczas błogosławieństwa kielicha powiedział: toV e*kcunnovmenon u&peVr pollw'n. Podobne brzmienie mają słowa Jezusa
według, zależnego od Marka, pierwszego ewangelisty synoptycznego: toV periV
pollw'n e*kcunnovmenon. Według ewangelisty Łukasza, Jezus już przy łamaniu chleba powiedział, że swoje ciało wydaje za uczniów (u&peVr u&mw'n didovmenon). Oczywiście w trzeciej Ewangelii synoptycznej ekspiacyjna formuła z u&pevr występuje
także w słowach Pana, wypowiedzianych podczas błogosławienia kielicha (toV u&peVr
u&mw'n e*kcunnovmenon). W 1. Liście do Koryntian u&pevr występuje jedynie w słowach wypowiedzianych podczas łamania chleba. Pozostawmy na uboczu pozostałe
różnice w relacjach ustanowienia Wieczerzy Pańskiej, nie mają one bowiem większego wpływu na sformułowanie ostatecznego wniosku dotyczącego genezy formuły ekspiacyjnej z u&pevr w Nowym Testamencie.
Zdanie niektórych egzegetów, jakoby Jezus nie wyjaśnił znaczenia swoich gestów podczas łamania chleba i błogosławienia kielicha, nie może w naszych rozważaniach być brane pod uwagę, Jezus bowiem – 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. Dlaczego Jezus
nie miałby tego uczynić podczas ostatniej wieczerzy, ustanawiając nową ucztę,
która w przyszłości miała być wspominaniem Jego śmierci? Gdyby przyjąć pogląd
owych egzegetów, to wówczas autorem ekspiacyjnej formuły z u&pevr byłby prazbór
lub apostoł Paweł. Ale wtedy nasza wiara opierałaby się wyłącznie na wierze prazboru, która nie posiada żadnego zakotwiczenia w samozrozumieniu Jezusa z Nazaretu.

1

Dotychczas nie rozstrzygnięto problemu: Czy uczta, podczas której ustanowiona została Wieczerza Pańska, była wieczerzą paschalną, jak chcą ewangeliści synoptyczni, czy też ucztą pożegnalną, jak chce Jan. Czwarty ewangelista podaje, że Jezus umarł w czasie zabijania baranków
paschalnych w świątyni, a więc w przeddzień Paschy, synoptycy zaś, że umarł w uroczysty
dzień Paschy żydowskiej. Wiele danych przemawia za chronologią ewangelisty Jana. Różnice
pomiędzy Janem a ewangelistami synoptycznymi wynikają z teologicznych założeń ewangelistów. Wszystkim autorom Ewangelii chodzi o wykazanie, że ukrzyżowany Jezus jest nowym,
prawdziwym Barankiem paschalnym. Zob. Karrer M., Jesus Christus im Neuen Testament,
s. 103nn.
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Apostoł Paweł jest głęboko przekonany, że przekazana przez niego tradycja (paravdosiς), dotycząca Wieczerzy Pańskiej, jest zakorzeniona w osobie Jezusa i od niego
pochodzi1. „Ja przejąłem (parevlabon) od Pana to, co wam przekazałem (parevdwka), że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy,
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 (u&peVr tw'n a&martiw'n) należy do przejętej przez niego tradycji (1 Kor 15,3).
Gesty i słowa Jezusa podczas ostatniej wieczerzy są głęboko zakorzenione
w tradycji judaizmu, ale też wnoszą nowe elementy, co zgodnie z zasadą kryterium
nieciągłości przemawia za ich autentycznością2. Kwestią pozostaje jedynie pytanie:
Jak dokładnie brzmiały słowa Jezusa? Markowe u&peVr pollw'n zdradza wyraźnie
semickiego ducha w greckiej wersji słów Jezusa, pollw'n, jest bowiem ekwiwalentem hebrajskiego terminu <yb!r^, który w ostatniej pieśni o słudze Pana (hwhy db#u#
występuje kilkakrotnie3.
Jezus wyraźnie mówił o swojej śmierci, począwszy od wyznania uczniów pod
Cezareą Filipową (por. Mt 16,21). Podczas ostatniej wieczerzy paschalnej z uczniami wyjaśnił, że będzie ona miała wartość zbawczą i dzięki niej wielu zostaną
odpuszczone grzechy. Uczynił to, nawiązując do Izajaszowej pieśni o hwhy db#u#.
Jako sługa Pana wziął na siebie niemoce nasze i za nie umarł. Dając swoje ciało
i przelewając swoją krew, stał się Zbawicielem wielu4.
Powyżej stwierdziliśmy, że w pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich
Jezus czterokrotnie został nazwany sługą (pai`ς). Gdzie indziej w Nowym Testamencie Jezus nie został obdarowany tym tytułem. Czy więc pierwsi chrześcijanie
widzieli w Jezusie sługę Pana, bo za sługę uważał się ich Pan i wielokrotnie dał
temu wyraz, czy też dlatego że widzieli oni w Jezusie Izajaszowego sługę, zinterpretowali w świetle 53. rozdziału Księgi Izajasza gesty Jezusa podczas ostatniej
wieczerzy i śmierć Jezusa? Odpowiedź na to pytanie jest zarazem odpowiedzią na
wcześniejsze: Jaka jest geneza ekspiacyjnej formuły z u&pevr.
1

Więcej na temat znaczenia słowa paravdosiς zob. Jeremias J., Die Abentmahlsworte Jesu,
s. 179nn; Drozd J., Ostatnia Wieczerza nową paschą, s. 132.

2

Na temat kryteriów autentyczności wypowiedzi i słów Jezusa zob. Bartnicki R., Ewangelie
synoptyczne, s. 141nn.

3

Więcej na temat semityzmów wersji Markowej zob. Jeremias J., Die Abendmahlsworte Jesu,
s. 165nn.

4

W Iz 53 nie ma mowy o przelaniu krwi sługi Pana, lecz o wylaniu duszy (w. 12). Według Starego Testamentu przelać krew znaczy zabić, dusza bowiem jest we krwi. Położyć życie swoje za
kogoś, znaczy wylać duszę swoją.
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W najstarszej warstwie Nowego Testamentu – Listach apostoła Pawła – spotykamy się z rozwiniętą chrystologią popaschalną. Z Dziejów Apostolskich, młodszych od Listów Apostoła Narodów, dowiadujemy się, że w prazborze w Jezusie
widziano Izajaszowego sługę Pana. Przypisywania tego tytułu Jezusowi – jak już
powiedzieliśmy – zaniechano. Ewangelie, młodsze od Listów Pawłowych, zawierają, z oczywistych względów, wiele elementów chrystologii popaschalnej. Jednakże
z dokładnej analizy Ewangelii wynika również, że są one przepojone duchem autentycznego samozrozumienia Jezusa1. Także świadczą, że Jezus całe swoje życie
widział w świetle służby Izajaszowego sługi Pana. Wprowadzony został w swój
urząd podczas teofanii nad Jordanem przy pomocy formuły występującej w pierwszej pieśni o hwhy db#u#. Przypomnijmy, że Ewangelie i Dzieje Apostolskie powstały
w okresie już rozwiniętej chrystologii. Jednakże nie usunięto z nich elementów
chrystologii pierwotnej tzw. paidologii. Dlaczego? Odpowiedź jest tylko jedna.
Ewangeliści chcieli być wierni historii i swojej popaschalnej wierze. Jezus naprawdę widział w sobie sługę Pana.
Czy możliwe jest wsparcie takiego przekonania innymi ewangelicznymi dowodami?
Gest łamania chleba i picie wina z kielicha po wieczerzy (Łk 22,2) były czymś
oczywistym podczas wieczerzy paschalnej. Sens tych gestów zakotwiczony był
głęboko w tradycji. Jezus, łamiąc chleb i dając uczniom, błogosławiąc kielich
i dzieląc między nimi jego zawartość, tłumaczy ten gest zgoła inaczej aniżeli nakazywała tradycja. Nadaje tym gestom zupełnie nowe znaczenie. Gdyby Jezus nie
uczynił tego, 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 interpretacja gestów jest rysem historycznym. Jezus, łamiąc
chleb, powiedział: „To jest ciało moje”, a błogosławiąc kielich: „Ten kielich to nowe
przymierze we krwi mojej”. Ale gdyby rzeczywiście do tych słów dopiero prazbór
dodał formułę z u&pevr, to czy w słowach: „To jest ciało moje”, „Ten kielich to nowe
przymierze we krwi mojej, nie znajduje się zbawcza interpretacja śmierci Jezusa?
Słowa „To jest ciało moje” znaczą zgodnie z ówczesnym rozumieniem znaku: to
jestem Ja2. Chleb wszystkich posiłków zostaje zastąpiony ciałem Jezusa, a więc

1

Uglorz M., Chrystologia implicite, w: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, s. 111nn.

2

Kümmel W. G., Die Theologie des Neuen Testaments nach seinen Hauptzeugen, Jezus – Paulus
– Johannes, s. 83.
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Nim samym1. Występuje więc tu 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 Jeremiasza: „Oto idą dni – mówi
Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze” (Jr 31,
31)2. W przelaniu krwi historycznego Jezusa wypełni się obietnica nowego przymierza. Jak więc w słowach Jezusa implicite zawarte są roszczenia do godności
przewyższających godność nauczyciela i proroka (zob. r. 7), tak w gestach Jezusa
implicite zawarte jest zbawcze rozumienie Jego śmierci na Golgocie.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że kontekstem dla słów wypowiedzianych
w Wieczerniku: „To jest ciało moje” oraz „Ten kielich to nowe przymierze we krwi
mojej” jest logion: „Ja jestem wśród was jako ten, który usługuje”, a którego mutacją są słowa z Mk 10,5 o życiu, które Jezus daje na okup. Jezus więc u końca swych
dni widzi swoje życie jako służbę, siebie zaś jako sługę3. Staje przed uczniami swoimi jako Izajaszowy Sługa Pana, o którym powiedziane jest, że „Panu upodobało
się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie
żył długo i przez niego wola Pana się spełni” (Iz 53,10). W Iz 53,10 występuje słowo <v*a*, a więc zobowiązanie dłużne, ofiara za winy i grzechy4. W polu widzenia
Jezusa w Wieczerniku znajdowało się więc słowo ofiara. Nie można więc wykluczyć, że Jezus, łamiąc przed oczyma uczniów chleb i błogosławiąc kielich, rozumiał
swoją śmierć jako ofiarę za grzechy. Tak dochodzimy do ciągle dyskutowanego znaczenia logionu: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu” (Mk 10,45). Z powyższego wynika, że nie znajduje
się w nim nic, o czym Jezus nie mógłby myśleć podczas ostatniej wieczerzy.

1

Gnilka J., Jezus z Nazaretu, s. 344.

2

Na temat interpretacji Jr 31.31n zob. Rudolph W., Jeremia, HAT 12, 21958, s. 184nn; Stachowiak L., Księga Jeremiasza, PśST X,1, s. 357nn, 526-532.

3

Roloff J., Anfänge der soteriologischen Deutung des Todes Jesu (MK. X.45 und LK. XXII.27),
w: Exegetische Verantwortung in der Kirche, s. 135.

4

Knierin R., <v*a*, THAT I, s. 252-257. (Por. LXX – periV a&mativa").
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7. Elementy chrystologii implicite
7.1. Samoświadomość Jezusa
Bibliografia (wybór)
Balthasar H. U. von, Samoświadomość Jezusa, Com 3 (1983), s. 53-64. • Bartnicki Cz.,
Chrystus jako sens historii, 1987. • Bornkamm G., Jesus von Nazareth, 141988, s. 149-157 •
Bultmann R., Das Frage nach dem messianischen Bewußtsein Jesu und das PetrusBekenntnis, ZNW 19 (1919), s. 165-174. Bultmann R., Theologie des Neuen Testaments,
3
1959, s. 26-34. • Langkammer H., Oczekiwanie przyjścia „Pana” i „Syna Człowieczego”
w najstarszych gminach chrześcijańskich, AK 376(1971), s. 92-104. • Langkammer H.,
Początki chrystologii Nowego Testamentu, 1977 • Pokornyv P., Die Enstehung der Christologie. Voraussetzungen einer Theologie des Neuen Testaments, 1985. • Riesenfelt H., Bemerkungen zur Frage des Selbstbewußtsein Jesu, w: • Der historische Jezus und der kerygmatische Christus, 1962, s. 331-341. • Szlaga J., Jezus – Mesjasz czy uzurpator, w: Studio
lectionem facere, 1978, s. 150-152. • Uglorz M., Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana, 1988 • Kasper W., Jezus Chrystus, 1983, s. 96-111. • Zob. także bibl.
do tematu Syn Człowieczy oraz Mesjasz.

Integralnym elementem ludzkiej natury jest „bycie świadomym”1. Głównym
przedmiotem samoświadomości jest ludzkie „ja”. Świadomość wartości i godności,
posiadanej wiedzy i umiejętności wpływa na postępowanie i zachowanie człowieka.
W słowach i czynach, jak w lustrze, odbija się ludzka samoświadomość. Ewangelista Łukasz pisał na zakończenie historii dzieciństwa Jezusa: „Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi” (Łk 2,52), a to oznacza, że
Jezus był poddany tym samym prawidłom rozwoju psychofizycznego, co każdy
inny zdrowy, rozwijający się człowiek.
Analizując słowa i gesty Jezusa z Nazaretu, możemy w ogólnym zarysie przedstawić i ocenić stan samoświadomości Jezusa2 i odpowiedzieć na pytania: Za kogo
uważał się Jezus? Jakie rościł sobie prawa? Dlaczego jednak nie rozpoczynamy od
tytułów godnościowych Jezusa? J. Jeremias uważa, że wszystkie tytuły godnościowe Jezusa są sprawą wtórną i drugorzędną3. Bazują one na poznaniu świadomości
Jezusa, którą możemy poznać tylko w znikomym stopniu, analizując Jego wypowiedzi i zachowanie.

1

Ingarden R., Spór o istnienie świata, 1961, 1, s. 476.

2

Zob. przypis 3. s. 212.

3

Jeremias J., Neutestamentliche Theologie, I, s. 269nn.
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Tragedia Golgoty spowodowała głęboką przemianę w życiu uczniów Jezusa
z Nazaretu. Po Wielkim Piątku rozwiały się oczekiwania pokładane w Nauczycielu
z Galilei. Wraz ze złożeniem Ukrzyżowanego do grobu Józefa z Arymatei i nastaniem Wielkiej Soboty pierzchły marzenia, iż Jezus, mąż „mocarny w czynie i słowie” (Łk 24,19), odbuduje królestwo Izraelowi (por. Dz 1,6). Nadzieja uczniów na
nastanie królestwa szczęśliwości i pokoju została „przybita” do krzyża i „skonała”
razem z Jezusem. Jednakże po bolesnym Wielkim Piątku nadeszła Wielkanoc.
Sprawy Jezusa nie udało się zamknąć na wieki w skalnym grobie i pominąć milczeniem. Bóg kontynuował swoje dzieło. W poranek wielkanocny pogrążeni w smutku
uczniowie Mistrza z Galilei zostali postawieni wobec nowej sytuacji. Z odrętwienia
obudziła ich niespodziewana wieść: Pan i Nauczyciel żyje. Początkowo wątpili, ale
pokonani w swojej niewierze przez samego Jezusa, przeżyli głębokie przeobrażenie
i bez reszty oddali się sprawie Ukrzyżowanego.
Zmartwychwstanie Jezusa1 było momentem zwrotnym w życiu wiary uczniów
Pańskich. Chociaż zmartwychwstanie Mistrza samo w sobie stanowiło trudny problem do rozwiązania i wyjaśnienia, spowodowało tak wielki przełom w ich życiu
aby można było usunąć je i wymazać z chrześcijańskiej wiary. Bez wydarzeń wielkanocnych interpretacja krzyża Golgoty nastręczałaby wiele trudności2. Co prawda,
w tamtych czasach istniała możliwość wyjaśnienia krzyżowej śmierci Jezusa jako
zastępczej śmierci sprawiedliwego, niemniej bez Wielkanocy niewytłumaczalne
i niepojęte byłyby dalsze losy uczniów Jezusa, zwiastowanie Ewangelii zbawienia
oraz teologiczne myślenie o Jezusie. Z trudem rodząca się wiara w zmartwychwstanie Jezusa przeobraziła myślenie i pobudziła refleksje nad osobą i sprawą Nazaretańczyka. Zadziałała zapładniająco. Towarzyszyło jej odrodzenie nadziei. Wbrew
sprzeciwom przywódców judaizmu, domagała się werbalizacji. Istotną treścią zwiastowania pierwszych uczniów Pańskich było zmartwychwstanie Jezusa. W kazaniu
zielonoświątkowym apostoł Piotr powiedział: „Bóg go [Chrystusa] wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany”
(Dz 2,24; por. 3,15).
1

Lündemann G., Die Auferstehung Jesu. Historie – Erfahrung – Thelogie, 1994; Marxen W., Die
Auferstehung Jesu von Nazareth, 1968; Marxen W., Wilckens U., Delling G., Geyer H. G., Die
Bedeutung der Auferstehungsbotschaft für den Glauben an Jesus Christus, 1966; Rengstorf H.,
H., Die Auferstehung Jesu. Form Art unt Sinn der urchristlichen Osterbotschaft, 1955; Wilckens U., Aufrestehung. Das biblische Auferstehungszeugnis historisch untersucht und erklärt,
4
1988.

2

Popaschalny zbór nie tylko zajął się wyjaśnianiem krzyża, ale na nowo przemyślał ziemską
działalność Jezusa – Marxen W., Die Auferstehung Jesu als historisches und theologisches Problem, w: Die Bedeutung der Auferstehungsbotschaft für den Glauben an Jesus Christus, 1966, s.
26n.
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W świetle wielkanocnej wiary stawiano pytanie: Kim właściwie był Jezus
z Nazaretu?1 Pytanie to wymagało rzetelnej odpowiedzi. Zdawano sobie sprawę, że
dotyczy centrum rodzącej się wiary, a Ten, przez którego ta wiara powstała i którego dotyczyła, przekroczył granicę człowieczej rzeczywistości. Szukano odpowiedzi; refleksje sięgały głęboko w życie Jezusa oraz w teologiczną tradycję Starego
Testamentu.
W księgach Nowego Przymierza spotykamy liczne próby werbalizacji refleksji
o Jezusie. Podejmowany trud zawsze jednak okazywał się mało efektywny, gdyż
funkcjonujące w religijnym słownictwie tytuły miały zbyt ciasne ramy, niewystarczające dla godności Jezusa. I dlatego w pierwotnym chrześcijaństwie nadano Jezusowi wiele tytułów. Niektóre z nich nie były w powszechnym użyciu, nie wyjaśniały bowiem w dostateczny sposób godności Jezusa. Jednak każdy z tych tytułów
wiązał się z jakimś kierunkiem chrystologicznym w Nowym Testamencie2. Przemyślenia treści wiary powielkanocnej były w pełnym tego słowa znaczeniu refleksją
chrystologiczną.
Refleksję apostolskiego chrześcijaństwa na temat osoby Jezusa z Nazaretu przyjęło się nazywać chrystologią popaschalną lub chrystologią explicite3. Właśnie
w świetle tej chrystologii należy odczytywać Ewangelie, gdyż zostały one napisane
po wydarzeniach wielkanocnych, i na ich treść i ducha miała wpływ popaschalna
wiara uczniów Pańskich.
Współczesna refleksja teologiczna stawia pytanie: czy w Ewangeliach znajdują
się treści będące zapowiedzią chrystologii powielkanocnej? Czy słowa i czyny Jezusa z Nazaretu nie zawierają treści ukrytej, wskazującej, iż nie można Go zaliczyć
li tylko do nauczycieli żydowskich? Czy w ewangelicznym zwiastowaniu Jezusa
oprócz teologii, antropologii i eschatologii, nie znajdują się elementy chrystologiczne? Czy można mówić o samoświadomości Jezusa?
Dzięki krytycznemu odczytaniu Ewangelii, na te pytania uzyskujemy odpowiedź pozytywną. W słowach i gestach Jezusa są zawarte elementy chrystologii,
które przyjęło się nazywać chrystologią implicite. Chrystologia implicite zajmuje

1

Stawiano je już podczas ziemskiego życia Jezusa. Na początku Jego działalności zawarte jest
już ono w pytaniu faryzeuszów: „Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga?” (Mk 2,7). Tu jednak ma ono wydźwięk negatywny. Cuda Jezusa
prowokowały do takiego pytania (np. Mk 4,41 i par. ). A że je stawiano, świadczy o tym również pytanie Jezusa: „Za kogo mnie ludzie uważają?” (Mk 8,27 i paral.).

2

Langkammer H., Początki chrystologii Nowego Testamentu, s. 22.

3

Pojęcie wprowadził Bultmann R., Theologie des Neuen Testaments, s. 45.
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się samoświadomością Jezusa i roszczeniami, które wykraczają poza roszczenia
i samozrozumienie żydowskich uczonych w Piśmie ich profesji.
Według relacji ewangelisty Marka, swą publiczną działalność Jezus rozpoczął
od słów: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,15). Czy rzeczywiście Jezus rozpoczął ewangeliczną działalność od powyższych słów, czy też słowa: „A potem, gdy Jan został uwięziony,
przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą, i mówiąc: Wypełnił się czas
i przybliżyło się Królestwo Boże ...” są efektem redakcyjnego zabiegu, to i tak nie
ulega wątpliwości, że treścią Jego zwiastowania było Królestwo Boże. Jezus, zwiastując nadejście Królestwa Bożego, wyszedł na przeciw tęsknocie i wierze spadkobierców obietnic danych patriarchom izraelskim. Jezus nie zwiastował niczego, co
nie było związane z treścią judaizmu. Nadzieja na przyjście Królestwa Bożego była
głęboko zakorzeniona w Starym Testamencie i wypływała z przekonania o panowaniu Jahwe nad Izraelem i całym światem. Wywodziła się więc z konkretnego doświadczenia historycznego potomków Jakuba i ze starotestamentowego rozumienia
historii. Myśl o panowaniu Boga w ciągu dziejów ludu Bożego przechodziła szereg
przeobrażeń. Związana była z powstaniem, rozkwitem i upadkiem monarchii
w Izraelu. Jeśli początkowo w każdym królu z dynastii Dawidowej, zasiadającym
na tronie, widziano urzeczywistnienie panowania Boga (por. Ps 2), to po upadku
monarchii, jak zwiastowali wielcy prorocy izraelscy, panowanie Jahwe nad Izraelem i światem miało urzeczywistnić się w przyszłości. Chociaż w Starym Testamencie wszechobecne jest przekonanie, że Bóg, Pan historii, kieruje losami swojego ludu, to jednak oczekiwano na bardziej radykalną interwencję Boga w dzieje
świata, dzięki której zapanuje pokój i sprawiedliwość. Królestwo Boże miało być
wielkością transcendentną i eschatologiczną, nie związaną z żadnym terytorium.
Myśl o Królestwie Bożym łączy się z przekonaniem o panowaniu Jahwe i o konieczności bezwzględnego poddania się woli Najwyższego1.
Transcendentny i eschatologiczny wymiar Królestwa Bożego został przedstawiony w apokaliptycznej wizji w Księdze Daniela o czterech królestwach ziemskich, kolejno upadających i rozsypujących się w proch „bez udziału rąk” (Dn 2,
34.45). Wraz z upadkiem ziemskich królestw nastać miało królestwo stworzone
przez Boga niebios. Będzie to królestwo wieczne i niezniszczalne (Dn 2,44).
W czasach Jezusa z przyczyn politycznych w kręgu rabinów mówiono raczej
o przyszłym eonie (aB*h^ <l*ou). Jego nadejście wiązano z interwencją Boga. Żywiono nadzieję, że Bóg wkroczy w immanentny świat, przeobrazi go radykalnie,
zniszczy wrogów Izraela i odbuduje mu królestwo. Ślady owych oczekiwań spotykamy nawet w kręgu uczniów Jezusa (Dz 1,6; por. Łk 1,68-75). Nie były one bez1

Zob. 1.2.
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podstawne, gdyż opierały się na obietnicach prorockich, interpretowanych jednak
w sposób ciasny, odpowiadający nacjonalistycznym mrzonkom o wielkości Izraela.
Jezus, rozpoczynając swoją działalność od proklamacji Królestwa Bożego, dotknął żywotnych treści wiary i nadziei judaizmu. Wystąpienie Jezusa wywołało
żywą reakcję. Jego słowa, wypowiedziane w nazaretańskiej synagodze po odczytaniu fragmentu z Księgi Izajasza, zelektryzowały słuchaczy. Oczy wszystkich zwróciły się na Niego. Izajaszowa przepowiednia o ogłoszeniu jeńcom końca niewoli,
a ślepym przejrzenia, według Jezusa spełni się w Nim (Łk 4,21). Niebawem też
słowa: „Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych”, potwierdził Jezus konkretnymi czynami.
Jezus wołał: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże”. Wypełnienie
się czasu i nadejście Królestwa Bożego stało się w Jezusie. Królestwo Boże przyszło dzięki Jezusowi i w Jezusie. Realizowało się w słowach i czynach Jezusa. Dlatego Jezus mówił do swoich uczniów: „Błogosławione oczy, które widzą, co wy
widzicie. Powiadam wam bowiem, iż wielu proroków i królów chciało widzieć, co
wy widzicie, a nie ujrzeli, i słyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli” (Łk 10,23.24).
Prowadząc dialog z Żydami, zarzucającymi Mu współpracę z Belzebubem, powiedział: „Jeśli (...) Ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was
Królestwo Boże” (Łk 11,20). Zwiastowane przez Jezusa Królestwo Boże było więc
czymś obecnym. Oczywiście, Jezusowe Królestwo Boże posiadało także wymiar
eschatologiczny. Królestwo przyszło w Nim, ale w pełni dopiero przyjdzie i się
zrealizuje. Na przyszły charakter Królestwa Bożego wskazują między innymi następujące słowa Jezusa: „Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż
nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym” (Łk 22,16). Jednakże, jeśli Jezus mówił o
Królestwie Bożym jako o wielkości już obecnej, Jego słowa wywołać musiały zrozumiałe sprzeciwy. Wraz z przyjściem Królestwa Bożego miała nastąpić radykalna
przemiana życia. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Co prawda, Jezus uzdrawiał
chorych i ułomnych, jednak cierpienie nie zniknęło. Nędza i niedogodności życia
pozostały. Przede wszystkim nic się nie zmieniło w sferze życia politycznego.
Rzymska okupacja trwała nadal. Rozbieżność pomiędzy przekonaniami na temat
nadejścia nowego eonu (aB*h^ <l*ou) a słowami Jezusa doprowadziła do kryzysu
wiary wśród tych, którzy zgromadzili się wokół Niego i żywili nadzieję uczestniczenia w chwale przyszłego Królestwa. Jezus przeto przy pomocy podobieństw
tłumaczył swoim uczniom tajemnicę Królestwa Bożego. Mówił, że ono przychodzi
niepostrzeżenie, i zmiany następują powoli. Należy szukać Królestwa Bożego,
a znalazłszy, wszystko poświęcić, by je posiąść.
W porównaniu z tradycyjnymi poglądami na przyjście Królestwa Bożego,
w zwiastowaniu Jezusa odnajdujemy nowe elementy i treści, które musiały być
zauważone przez prazbór. W przeciwnym razie, w Ewangeliach nie zostałoby tak
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jasno i wyraźnie przedstawione napięcie pomiędzy obecnym a przyszłym aspektem
Królestwa Bożego w zwiastowaniu Jezusa, a także nie byłby podkreślony konflikt
pomiędzy Jezusem a Żydami, wywołany rozbieżnością w rozumieniu istoty i treści
oczekiwanego przyszłego eonu. W prazborze musiano sobie postawić pytania: Kto
miał prawo dokonać rewolucyjnej zmiany w pojmowaniu Królestwa Bożego? Kim
był Ten, który ośmielił się powiedzieć: „Jeśli (...) Ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże”? Z jakiego upoważnienia Jezus
miał prawo ogłosić wypełnienie czasu i proklamowanie Królestwa Bożego?
W Jezusowym zwiastowaniu Królestwa Bożego zawarte jest roszczenie do godności przewyższającej godność największych nauczycieli w Izraelu. W zrozumieniu
uczonych w Piśmie Jezus uzurpował sobie dokonywanie takich zmian w biegu
historii, jakie wyłącznie przysługiwały Bogu. Ale czy Jezus był świadomy, że
w Jego zwiastowaniu Królestwa Bożego znajdują się zgoła nowe elementy? Czy
zdawał sobie sprawę, co znaczy zmiana perspektywy w zwiastowaniu Królestwa
Bożego? Ewangelie zgodnie świadczą, że Jezus zwiastował tajemnicę Królestwa
Bożego przez przypowieści, które w porównaniu do starotestamentowych i judaistycznych przypowieści (<ylvm) są czymś zupełnie nowym. Jezus był świadomy,
że tajemnica Królestwa Bożego została Mu przekazana przez Ojca i że posiada
prawo dysponowania nią, a więc przekazania jej tym, którzy odpowiedzieli na Jego
wezwanie: „Pójdź za mną!” (Mk 4,11.12).
Jezus bardzo często mówił o Bogu, nazywając Go Ojcem1. Z analizy Ewangelii
wynika, że z biegiem czasu wzrastała tendencja wkładania w usta Jezusa słowa
„Ojciec”, ponieważ Bóg nazwany jest Ojcem najczęściej w tzw. dobru własnym
Ewangelii św. Mateusza i przede wszystkim w Ewangelii św. Jana. Jednakże to nie
prazbór pierwszy począł nazywać Boga Ojcem. Naśladował w tym swojego Mistrza
i Pana. Ewangeliści świadczą zgodnie, że Jezus zwracał się zawsze w modlitwie do
Boga, jako do swojego Ojca. I nie ulega też wątpliwości, że używał wtedy słowa
„Abba”. Jezus przed śmiercią modlił się: „Abba, Ojcze! Ty wszystko możesz, oddal
ten kielich ode mnie; wszak nie co Ja chcę, ale co Ty” (Mk 14,36). Słowo abba
pochodzi z języka aramejskiego. W greckiej wersji logiów Jezusa, gdzie występuje
słowo pathvr (ojciec), zarówno z rodzajnikiem o& jak i też bez rodzajnika w funkcji
wołacza, a co jest w języku greckim gramatycznie niepoprawne, w ojczystym języku Jezusa użyte zostało słowo Abba (Mt 11,26; Łk 10,21; J 17,5.11.21.24.25).
W języku aramejskim słowo abba służyło jako wokacja (ojcze), ale także znaczyło
ten ojciec (status emphaticus).
Słowo abba wywodzi się ze słownika dziecięcego. Chociaż poźniej w potocznej
mowie znaczyło: mój ojciec lub ojciec, to jednak pierwotnie znaczyło tatuś.
1

Zob. 1.1.2.
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W najstarszych warstwach tradycji ewangelicznej najczęściej Jezus z Nazaretu
mówił o Bogu jako o Ojcu uczniów. Logia ze zwrotem „Ojciec wasz” mówią
o Bożej opatrzności, wszechwiedzy dobroci i miłości (por. Mt 5,45; 6,32 = Łk 12,
30; Mk 11,25; Łk 6,36; 12,32). Jednakże szczególne znaczenia dla naszych rozważań mają te logia, w których Jezus mówi o Bogu jako o swoim Ojcu, a wśród nich
słowa: „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;
por. Łk 10,22). Jezus rozróżniał pomiędzy synostwem Bożym uczniów a swoją
relacją do Boga. Na tę różnicę jednoznacznie wskazuje zmartwychwstały Chrystus:
„Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i do Boga waszego”
(J 20,17). Jezus, nazywając Boga swoim Ojcem, rościł sobie prawo do wyjątkowej
pozycji w relacji człowiek–Bóg. Był kimś więcej aniżeli otaczający Go ludzie
i dlatego mógł Boga nazwać tak, jak nikt dotąd. Uczeni w Piśmie i faryzeusze właściwie odczytali intencje Jezusa, gdy mówił o Bogu jako o swoim Ojcu (J 10,32nn).
Według ewangelisty Jana, Żydzi żądali dla Jezusa śmierci, ponieważ nazywał siebie
Synem Bożym (J 19,7)1.
Jezus pozwolił nazywać się nauczycielem (por. Mk 9,5; 10,51; 14,45 i paral.).
Prawo do tego mieli przede wszystkim Jego uczniowie. Stanowili oni jeszcze jedną
społeczność, jakich w czasach Jezusa wiele było skupionych wokół wybranego
przez siebie mistrza i znawcy Zakonu. Jednak społeczność uczniów Pańskich została ukonstytuowana na odmiennych zasadach niż wszystkie inne szkoły rabinackie
działające w Palestynie. Uczniowie wybierali sobie uczonego w Piśmie i za nim
chodzili. Natomiast Jezus sam powołał sobie grono uczniów. Wybór ten był absolutnie suwerenny. Ewangelista Jan wspomina słowa, jakie Jezus skierował do
uczniów: „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem” (J 15,16). Nikt nie stawał się uczniem Jezusa z własnej decyzji. Ewangelista Marek pisze, że Jezus „wezwał tych, których sam chciał” (Mk 3,13). W Jezusowym: „Pójdź za mną”, była
zawarta moc kreująca uczniów. Jezus zajmował więc wyjątkową pozycję wobec
tych, których powołał. I chociaż Jezus nauczał, posługując się metodami i środkami
przekazu stosowanymi w owym czasie w szkołach rabinackich, to jednak było
oczywiste dla Jego uczniów, że ich Mistrz naucza nie jak uczeni w Piśmie, lecz jak
Ten, który posiada moc (Mk 1,22.27; 2,10)2.
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 prze1

Uglorz M., Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana, s. 135n.

2

Zob. 6.3.
216

7. Elementy chrystologii implicite

kazem woli Bożej. Jezus nie wykładał Zakonu jak uczeni w Piśmie. Uważał siebie
za suwerennego Pana Zakonu. Wykład przykazań rozpoczynał formułą: „Słyszeliście, iż powiedziano przodkom” (np. Mt 5,21). Mówiąc o przekazaniu przepisów
Zakonu przodkom, miał na myśli prawodawcę, a więc Mojżesza, oraz interpretatorów Zakonu. Jezus, nie znosząc woli wyrażonej w przykazaniach, staje jednak ponad autorytetem Mojżesza1. W Jezusowym: „A Ja wam powiadam” (np. Mt 5,22),
zawarte jest niesłychane roszczenie. Jezus rościł sobie prawo do wyrażania ostatecznej woli, autorytatywnego przekonania i zdania. Roszczenia Jezusa w tym
względzie sięgały bardzo daleko. Jezus nie czynił różnicy pomiędzy Słowem Boga
a swoim. Prorocy Starego Testamentu poprzedzali słowa Boże zwrotem: hwhy <a%n=
(wypowiedź Jahwe) bądź hwhy rm^a* hK{ (tak mówi Jahwe), Jezus zaś mówił: e*gwV
deV levgw u&mi'n (Ja zaś mówię wam). Dawał też niedwuznacznie do zrozumienia, że
kto będzie się wstydził Jego Słów, tego wstydzić się będzie Syn Człowieczy w dniu
swojego przyjścia w chwale (por. Mk 8,38). Co prawda, uczeni w Piśmie także
stosowali formułę: „Ja wam powiadam”, jednakże w ich ustach miała ona zgoła
inne znaczenie. Przy jej pomocy zdecydowanie odgradzali się od nie aprobowanych
przez nich poglądów innych uczonych w Piśmie. Jezus aprobował przykazania,
gdyż nie przyszedł, aby znieść Zakon, lecz go wypełnić (Mt 5,17). Uważał siebie
jednak za suwerennego Pana tradycji przekazanej przodkom, wobec której przysługuje Mu ostateczne słowo. Chciał być i był nauczycielem par excellence. Uczniów
swoich przestrzegał: „Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest
– Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi” (Mt 23,8). Jeśli formuła: „A Ja wam powiadam” w ustach uczonych w Piśmie często była zwrotem retorycznym, to przy jej pomocy Jezus mocą swojego autorytetu stanął naprzeciw całej
tradycji i przeciwstawił jej radykalne, nowe rozumienie woli świętego Boga. Dlatego właśnie pytano: „Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą!” (Mk 1,27).
Suwerenność Jezusa wobec przepisów Zakonu oraz instytucji religijnych
w judaizmie szczególnie wyraźnie zaznacza się w kontrowersji Jezusa z zakonoznawcami na temat sabatu, postu i zachowania przepisów czystości2.
W tradycji profetycznej Izraela występuje bardzo charakterystyczna cecha, którą
możemy nazwać jednością słowa i gestu. Słowa i czynu nie można było od siebie
oddzielić, wszak Słowo Jahwe, którego zwiastunem był prorok, wiązało się z konkretną mocą. W Słowie tkwiła moc zbawcza (por. Iz 55,10.11)3. Gest także był for1

Zob. 3.3. oraz 3.4.

2

Uglorz M., Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana, s. 133.

3

Schmidt W. H., Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, s. 296nn; Rad G. von, Teologia
Starego Testamentu, s. 435, 549 i inne. Szwarc U., Słowo Jahwe w wyrocznich o narodzie wybranym, 1985.
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mą proklamacji woli Bożej. Również to, co czynił Jezus, było zwiastowaniem,
wniesieniem w egzystencję ludzkiej społeczności nowych wartości i jakości. Przeto
także w czynach, gestach i zachowaniu Jezusa są widoczne roszczenia, na które nie
zdobyłby się żaden uczony w Piśmie. Ale również żaden uczony w Piśmie nie zasiadłby przy wspólnym stole z celnikami i grzesznikami, ludźmi nieczystymi
w sensie kultowym1. Jezus to uczynił i dlatego spotkał się z zarzutem, że obcuje
z grzesznikami, że jest pijakiem i żarłokiem, przyjacielem celników i grzeszników
(Mt 11,19). To zachowanie Jezusa, z punktu widzenia faryzeuszów i uczonych
w Piśmie naganne, nabiera szczególnej wymowy w kontekście zwiastowanego
przez Jezusa Królestwa Bożego. W czasach Jezusa na Bliskim Wschodzie zasiadanie do stołu w określonym gronie ludzi miało znaczenie symboliczne i były z nim
związane określone treści2. Wspólnota stołu była znakiem pokoju między biesiadującymi, wyrazem więzów przyjaźni i miłości, okazaniem sobie zaufania, gotowością przebaczenia. Dlatego przy stole faryzeusza Szymona dyskutowano na temat
odpuszczenia grzechów (Łk 7,36-50).
Wspólnota stołu jest wspólnotą życia ludzi, którzy zostali doń dopuszczeni.
W Izraelu była również antycypacją Królestwa Bożego, znakiem zapowiadającym
nadejście nowej rzeczywistości. Przekonanie to znajduje się u podstawy znanych
słów Jezusa, brzmiących jak ostrzeżenie: „Wielu przybędzie ze wschodu i zachodu,
8,11). Ojciec rodziny żydowskiej łamał chleb i błogosławił go przed obliczem Boga. Dlatego nie każdy był dopuszczany do wspólnoty stołu w porządnej żydowskiej
rodzinie, nie mówiąc już o stole w domu faryzeusza. Według uczonych w Piśmie
celnicy należeli do kategorii ludzi porównywalnych jedynie z poganami. Jezus,
zasiadając do stołu z celnikami i grzesznikami, nie tylko dał wyraz swojej miłości
do wszystkich ludzi, szczególnie do tych pogardzanych i wyszydzanych, ale włączył ich do wspólnoty, w której wszystkim należy się obietnica zbawienia i życia
w Królestwie Bożym. Kto miał prawo dopuścić do wspólnoty zbawienia ludzi
grzesznych, nie przestrzegających przepisów Zakonu i starszych? Kto miał prawo
dokonać takiej rewolucji, nie w sferze obyczajów, lecz w religijnym obcowaniu z
sobą przy stole? Kto miał prawo odpuszczać grzechy? Jezus, odpuszczając grzechy
paralitykowi, spotkał się z zarzutem: „On bluźni” (Mk 2,7). Jedynie Bóg ma prawo
przebaczać grzechy i jedynie Bóg mógł decydować o dopuszczeniu grzeszników
i celników do społeczności stołu. Jezus burzył religijny sposób myślenia przedstawicieli urzędowego judaizmu. Rościł sobie prawo do czegoś, co było zastrzeżone
dla Boga. Zrozumiała więc jest zawziętość, z jaką zwalczano Jezusa. Stawiane Mu
przez Sanhedryn zarzuty, z punktu widzenia przywódców judaizmu i stróżów pra-

1

Herrenbrück F., Jesus und die Zöllner, s. 269n.

2

Kasper W., Jezus Chrystus, s. 97n.
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wowierności były uzasadnione. Sanhedryn jednak nie wziął pod uwagę możliwości,
że Jezus rzeczywiście miał prawo do takiego postępowania. Dopiero prazbór przemyślał roszczenia Jezusa i wyciągnął z nich odpowiednie wnioski, ważne dla wiary,
jej treści i wyrazu.
Czy Jezus, obcując z celnikami, zdawał sobie sprawę z tego, co czyni? Czy
dostrzegał, że występuje przeciw głęboko zakorzenionej tradycji? Przypowieści,
które Łukasz umieścił w 15. rozdziale swojej Ewangelii (o odnalezionym groszu,
o odnalezionej owcy, o dobrym ojcu), świadczą, że Jezus kierował się nie tylko
miłosierdziem wobec tych, którymi gardzili faryzeusze i uczeni w Piśmie, ale że
Jego postępowanie wynika z posłuszeństwa, jakie był winien swojemu Ojcu, na co
też wskazują logia o radości w niebie nad każdym nawróconym grzesznikiem. Jezus jest więc reprezentantem Boga. Nie kieruje się obowiązującą ludzką skalą wartości, przy pomocy której ocenia się ludzi, ale wynikającym z Bożego miłosierdzia
pragnieniem niesienia pomocy potrzebującym.
Wiele do przemyślenia na temat chrystologicznej refleksji apostolskiego chrześcijaństwa daje nam ewangelista Jan (J 2,13-22; 12,12-19). Czwarty Ewangelista
opisuje sytuacje, których sens stał się jasny dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa.
Przykładem wydarzenia chrystologicznie zinterpretowanego przez pierwszych
uczniów Pańskich jest ów epizod w świątyni jerozolimskiej, tętniącej gwarem wekslarzy i handlarzy zwierzętami ofiarnymi (J 2,12-22; por Mt 21,1-11; Mk 11,1-11;
Łk 19,28-40)1. Świątynia była darem Boga dla Izraela i znakiem Jego obecności
wśród ludu przymierza. Jezus, wypędzając handlarzy i wekslarzy, daje do zrozumienia, że gdy On wkracza do świątyni, wtedy jest u siebie, i że posiada do niej
niezaprzeczalne prawo (J 2,17). Żydzi, zaniepokojeni postawą Jezusa, pytali: „Jaki
znak pokażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić?” (J 2,18). W odpowiedzi usłyszeli: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję” (J 2,19). To wskazanie
Jezusa na siebie, jako na znak uwierzytelniający Jego działanie, było już dostatecznie czytelne, by rozmówcy Jezusa mogli zorientować się, jakie rości On sobie prawo do świątyni, chociaż mówiąc: „Zburzcie tę świątynię”, miał na myśli świątynię
swojego ciała. Jezus uważał siebie za Pana świątyni. W rozmowie z Samarytanką
wyraził opinię na temat przyszłości kultu w jej murach (J 4,21-24). Jezus jest czymś
więcej niż świątynią (por. Mt 12,41.42). Uważał siebie za suwerena wszystkich
instytucji w judaizmie.
Jezus swoim postępowaniem nie tylko burzył porządek myśli i wartości duchowych judaizmu, ale miał odwagę postawić siebie za wzór do naśladowania. Powie1

Ewangeliści synoptyczni piszą, że wydarzenie to miało miejsce przed śmiercią Jezusa, ewangelista Jan zaś, że na początku publicznej działalności Jezusa. Umiejscowienie tego wydarzenia na
początku działalności Jezusa jest wynikiem teologicznych założeń czwartego ewangelisty.
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dział: „Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca” (Mt 11,29). Wzywał
uczniów do noszenia własnego krzyża i wstępowania w swoje ślady jako Chrystusa
i Syna Bożego (Mt 16,24 i paral.). Było w tym zawarte niesłychane roszczenie,
gdyż według Starego Testamentu wzorem do naśladowania jest Bóg. Jezus, nawiązując do starotestamentowego wezwania: „Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty”
(3 Mż 19,2), powiedział: „Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski
doskonały jest” (Mt 5,48). Pomimo to Jezus uważał, że dążenie do doskonałości
i naśladowanie Boga jest możliwe jedynie poprzez wstępowanie w Jego, Jezusowe,
ślady1. Życie bowiem utraci ten, kto nie naśladuje Go i kto nie jest gotowy poświęcić dla Niego swojej duszy (Mt 16,25).
Jezus uważał siebie również za rzecznika tych, którzy byli gotowi wszystko dla
Niego poświęcić i Go naśladować. Obiecał przyznać się przed Bogiem do tych,
którzy wyznawać Go będą przed ludźmi (Mt 10,32.33). Jezus jest więc większy
i godniejszy aniżeli nauczyciele w Izraelu, a także prorocy, rzecznicy woli świętego
Boga. Prorocy mówili: „Tak mówi Pan”. Jezus mówił: „A Ja wam powiadam”.
Swojej wyjątkowej pozycji i godności, przewyższającej godność proroków i nauczycieli, dał wyraz w słowach: „Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym
pokoleniem i spowodują 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 słuchać mądrości
Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon” (Mt 12,41.42).
Naśladowanie Boga konkretyzuje się w naśladowaniu Jezusa, tego z Nazaretu,
uwielbianego i wzgardzonego. Stąd już niedaleko do kategorycznych stwierdzeń,
jakie znajdujemy na kartach Ewangelii św. Jana: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”
(J 10,30); „Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał” (J 7,16); „Kto
mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał” (J 12,45).
Nie ulega wątpliwości, że w roszczeniach Jezusa znajduje się więcej, niż mogła
to wyrazić późniejsza chrystologia popaschalna. Oznacza to, że tytuły chrystologiczne nie oddają w pełni egzystencji i proegzystencji Jezusa, tajemnicy Jego bytu
i życia. Tytuły, które funkcjonowały w judaizmie, były za ciasne dla Jezusa. Prazbór
przypisywał je Jezusowi. Niektóre z nich nie odegrały większej roli w dalszej refleksji chrystologicznej. Przestano ich używać, a wiemy o nich jedynie z kart Nowego Testamentu. W Dziejach Apostolskich Jezus nazwany jest Sługą (pai'ς – Dz 3,
26; 4,27), Świętym i Sprawiedliwym (Dz 3,14). W rzeczy samej, raz przypisane
Jezusowi przylgnęły do Niego, ale nie są one tak wymowne jak: Syn Boży, Chrystus, Zbawiciel. Werbalizacja tych roszczeń opisuje jedynie w części samoświadomość Jezusa. Osoba Mistrza z Nazaretu wymyka się spod kontroli naszych zmy1

Zob. 6.2.
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słów i każdego procesu badawczego. Dopóki oglądamy sprawy Boże jak w zwierciadle, Chrystus, Jego godność i wielkość Jego zbawczego dzieła, pozostanie dla
nas tajemnicą, przed którą wszelka mądrość jest bezsilna.

7.2. Syn Człowieczy
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Czy Jezus używał tytułów, jakie Mu później przypisywano?
Odpowiedź na to pytanie nie jest ani łatwa, ani też prosta. Ewangelie bowiem –
jak zostało już wcześniej powiedziane – nie są biografiami Jezusa z Nazaretu, lecz
świadectwami wiary pierwszych chrześcijan w Jezusa jako Syna Bożego i Chrystusa. Nie oznacza to, że nie mają one wartości historycznej i że każde zdanie
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w Ewangeliach jest chrystologiczną wypowiedzią, tezą teologiczną i świadectwem
wiary. Z kart Ewangelii nie spogląda na czytelnika jedynie Chrystus zmartwychwstały, a więc Chrystus wiary, ale przez lekturę Ewangelii czytelnik spotyka się
także z Jezusem z pół Galilejskich, a więc Jezusem historii. Krytyczna analiza relacji ewangelistów i zebranych przez nich logiów Jezusa pozwala na sformułowanie
poglądu, że Ewangelie składają także świadectwo o słowach i czynach historycznego Jezusa i pozwalają wyrobić sobie ogólne wyobrażenie o samoświadomości Jezusa.
Jezus zapewne nie używał tytułu Syn Boży (ui&ov" tou' Qeou')1, ale z pewnością
nazywał Boga swoim Ojcem. Zwracał się w modlitwie do Niego, jako do swojego
Ojca (Abba) i mówił swoim uczniom, że jest On także ich Ojcem, który wie najlepiej, czego potrzebują. Nie nazywał siebie także Chrystusem, 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 jedynym tytułem, który Jezus odnosił do siebie – chociaż
nie wszyscy się z tym zgadzają – był dość tajemniczy i niejednoznaczny tytuł, występujący na kartach Starego Testamentu i w literaturze apokaliptycznej judaizmu:
Syn Człowieczy (<d*a* iB# [hebr.], vn*a# rb^, av*n* rb^ [aram.], ui&ov" tou' a*nqrwvpou
[grec.]).
Występujący zarówno na kartach Starego, jak i Nowego Testamentu tytuł Syn
Człowieczy, w ostatnim stuleciu stał się przedmiotem intensywnych badań naukowych, podejmowanych przez biblistów. Chodzi o genezę proroctwa z Księgi Daniela (7,13.14), związanych z nim tekstami z literatury apokaliptycznej judaizmu,
przede wszystkim zaś logiów Jezusa, występujących w Ewangeliach kanonicznych.
Wszelkie badania na temat treści tytułu ui&ov" tou' a*nqrwvpou należy rozpocząć
od proroctwa Daniela: „I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego
i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły
wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego
królestwo – niezniszczalne” (7,13.14). Problem stanowi wszystko, co z tym proroc-

1

Tak uważa większość egzegetów. Niektórzy egzegeci np. G. Bornkamm, E. Käsemann, E. Lohse
uważają, że Jezus nie używał żadnego tytułu, który mógłby świadczyć o Jego godności mesjańskiej. Zob. Stuhlmacher P., Biblische Theologie des Neuen Testaments. Grundlegung von Jesus
zu Paulus, 1, s. 111.
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twem jest związane, a więc między innymi jego egzegeza. Badania nad Dn 7,13.14
dotyczyły pochodzenia1 proroctwa oraz samej jego interpretacji.
Kim jest Syn Człowieczy w Księdze Daniela? Ukształtowały się zasadniczo dwa
poglądy. Według wielu egzegetów Syn Człowieczy jest symbolem większej zbiorowości (interpretacja kolektywna). Synem Człowieczym miałby więc być wtedy
naród izraelski. Za taką interpretacją przemawia kontekst. Jeśli cztery bestie (podobne do lwa, niedźwiedzia i pantery; czwarta bestia posiadała dziesięć rogów)
symbolizują królów i królestwa pogańskie2, to analogicznie Syn Człowieczy (av*n*
rb^) winien być symbolem ludzkiej zbiorowości. Za interpretacją kolektywną przemawiają wiersze: 14.18.273. Ostatnio coraz częściej do głosu dochodzi interpretacja, według której Syn Człowieczy jest konkretną osobą (interpretacja indywidualna)4. Przemawiają za nią badania, według których wiersze: 9.10.13.14a z 7. rozdziału Księgi Daniela stanowiły odrębną jednostkę literacką. Syn Człowieczy był w niej
indywiduum, ale przez włączenie jej do Księgi Daniela, po wizji czterech bestii,

1

Gunkel H. (Schöppfung und Chaos in Urzeit und Entzeit, 21921, s. 313-335) szukał wyjaśnienia
genezy Dn 7,13.14) w mitologii babilońskiej. Greßmann H. (Der Messias, 1929, s. 401-403)
dostrzega związek pomiędzy Synem Człowieczym z Dn 7,13 a mitologią egipską, dotyczącą
bóstw solarnych. Albright W. F. (Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa, 1967, s. 304n)
dostrzega analogię pomiędzy Synem Człowieczym z Dn 7,13 a chaldejskim bożkiem mądrości
Ea-Oanesem. Reitzenstein R. (Poimandres. Studium zur griechisch-ägyptischen Literatur, 1904,
s. 81n) dostrzega związek Dz 7,13 z greckim mitem bóstwa !Anqrwpo". Funkcjonują także poglądy, według których genezy Dn 7,13 należy szukać w mitologii babilońskiej, irańskiej
i aramejskiej. Młodsi bibliści usiłują wyprowadzić genezę tytułu Syn Człowieczy z tradycji izraelskiej. Np.: Bentzen A. (Messias – Moses redivivus – Menschensohn, s. 73) usiłuje dowieść,
że Syn Człowieczy z Dn 7,13 pozostaje w związku z świętem intronizacji Jahwe; Dąbrowski E.
(Geneza tytułu Chrystusa: ho hios tou theou, w: Nasza Myśl Teologiczna, II, 1935, s 102)
wskazuje na związek Dn 7,13 z Dawidowym mesjanizmem – por. Jakubiec Cz., Stare i Nowe
Przymierze. Biblia i Ewangelia, s. 141. Zob. Müller U. B., Messias und Menschensohn in jüdischen Apokalypsen und in der Offenbarung des Johannes, s. 30-36; Homerski J., Syn
Człowieczy w wizji prororka Daniela (Dn 7,13-14), RTK XXXII (1985), z. 1, s. 50n.

2

Plöger O., Das Buch Daniel, 1969, s. 105-110.

3

Za kolektywną interpretacją Dn 7,13 opowiedział się między innymi: Gunkel H., Schöpfung und
Chaos in Urzeit und Entzeit, s. 323nn.

4

Nie można pominąć milczeniem faktu, że niektórzy bibliści, opowiadając się za interpretacją
indywidualną, podkreślają, że król jest reprezentantem ludu, i odwrotnie, opowiadając się za
interpretacją kolektywną, uważają także, iż władca reprezentuje kolektyw. Por. np. Greßmann
H., Der Messias, s. 366; Synowiec J. St., Oto twój Król przychodzi. Mesjasz w pismach Starego
Testamentu, s. 200n; Homerski J., Syn Człowieczy w wizji prororka Daniela (Dn 7,13-14), RTK
XXXII (1985), z. 1, s. 47-61.
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Syn Człowieczy stał się symbolem większej zbiorowości1. Przede wszystkim za
aramejski termin vn*a*, którego ekwiwalentem jest w języku hebrajskim <d*a*, kryje
się ogólne pojęcie człowieka (rodzaj). Przez słowo iB# lub rb^ zostaje ono zindywidualizowane2. Ponadto w literaturze apokaliptycznej judaizmu (Hen; IV Ezdr)3 Syn
Człowieczy posiada wyraźnie rysy indywidualne i jest oczekiwaną osobą. Chociaż
av*n* rb^ może oznaczać człowiek – a o czym będzie jeszcze mowa – to jednak
w starotestamentowych proroctwach nie występuje wyłącznie jeden poziom wypowiedzi i znaczenia. av*n* rb^ w znaczeniu emfatycznym może oznaczać konkretną
osobę, której przysługują szczególne prerogatywy. Wtedy av*n* rb^ funkcjonuje jako
tytuł.
W tzw. przypowieściach Księgi Henocha występuje wielokrotnie Syn Człowieczy. Tekst z Hen 46,14 jest apokaliptyczną interpretacją Dn 7,9.135. Autor Księgi
Henocha wprowadza jednak nowe rysy. Syn Człowieczy z księgi Henocha, jako
wybrany i namaszczony przez Boga, posiada wyraźnie cechy indywidualne6. Przede
wszystkim jest postacią o wyraźnie transcendentnych cechach. Jeśli av*n* rb^ z Dn
7,13 dzierży władzę królewską7, to według autora Księgi Henocha posiada władzę

1

Sieg F., Omoios hyos anthropou (Ap 1,13). Chrystologia Syna Człowieczego (Ap 1,9 - 3,21),
s. 40.

2

Colpe C., o& ui*ov" tou' a*nqrwpou', ThWNT VIII, s. 404

3

Na temat Hen oraz IV Ezdr. zob. Rubinkiewicz R., Wprowadzenie do apokryfów Starego Testamentu, 1987, s. 82-85; 99-102; Mędala S., Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej,
1994, s. 132-137; 147-198.

4

„I oto zobaczyłem kogoś, który był Starowiecznym, a głowa jego była biała jak wełna, i znim
był ktoś drugi, którego postać była podobna do człowieka, a oblicze jego pełne łaskawości, podobne do oblicza świętego anioła” – za Sieg F., Omoios hyos anthropou (Ap 1,13). Chrystologia
Syna Człowieczego (Ap 1,9 - 3,21), s. 44.

5

Müller U. B., Messias und Menschensohn in jüdischen Apokalypsen und in der Offenbarung
des Johannes, s. 41. Zob. także Hampel V., Menschensohn und historischer Jesus. Ein Rätselwort als Schlüssel zum messianistischen Selbstverständnis Jesu, s. 41nn.

6

Tamże, s. 43n.

7

Homerski J., Syn Człowieczy w wizji prororka Daniela (Dn 7,13-14), RTK XXXII (1985), z. 1,
s. 53nn. Hampel V. (Menschensohn und historischer Jesus. Ein Rätselwort als Schlüssel zum
messianistischen Selbstverständnis Jesu, s. 30n) wspomina o istnieniu innej próby interpretacji,
a mianowicie, że Danielowy Syn Człowieczy posiada władzę sędziowską. Świadczyć ma o tym
hebrajskie słowo iw*s*r=k* (trony). Sam za nią się nie opowiada, przytaczając powody.
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sądowniczą1. Preegzystujący Syn Człowieczy Henocha, a więc nie pochodzący
z ziemi jak Mesjasz judaizmu, będzie sędzią sprawiedliwym (Hen 46,3n)2.
W 4. Księdze Ezdrasza nie występuje av*n* rb^, lecz po prostu człowiek. Jednakże sceneria, w jakiej się on ukazuje, chociaż nie całkowicie odpowiadająca opisowi
przyjścia Danielowego Syna Człowieczego, wskazuje na to, że należy w nim upatrywać Syna Człowieczego. Postać z IV Ezdr posiada także rysy indywidualne i jest
zapowiedzianym Mesjaszem. Mesjanizm 4. Księgi Ezdrasza wykazuje wyraźne
rysy nacjonalistyczne3.
Występujący w Ewangeliach tytuł ui&ov" tou' a*nqrwvpou4 jest arameizmem, używanym w formie określonej, nieokreślonej i zamiast zaimka nieokreślonego (pewien, ktoś, jakiś). Nadal pozostaje kwestią otwartą, czy wyrażenie ui&ov" tou'
a*nqrwvpou występowało w znaczeniu zaimka osobowego (ja)5. Za greckim ui&ov"
tou' a*nqrwvpou należy upatrywać aramejskiego zwrotu av*n* rb^. Jednakże Księga
Henocha oraz inne apokalipsy judaistyczne nie wskazują na jednoliniowy rozwój
myśli teologicznej związanej z tytułem Syn Człowieczy. Z tej też przyczyny trudno
ustalić dokładny związek logiów z Ewangelii, w których występuje tytuł ui&ov" tou'
a*nqrwvpou, z judaistyczną spekulacją na temat Syna Człowieczego.
Zagadnienie Syna Człowieczego w Ewangeliach kanonicznych6 nie zostało –
mimo wielu wysiłków – dotąd w zadowalający sposób rozwiązane7. W literaturze

1

Tamże, s. 36nn.

2

Lohse E., Grundriß der neutestamentlichen Theologie, s. 46.

3

Tamże, s. 83nn.

4

ui&ov" tou' a*nqrwvpou występuje 69 razy w Ewangeliach synoptycznych, 13 razy w Ewangelii
św. Jana. Uwzględniając miejsca paralelne, termin ui&ov" tou' a*nqrwvpou występuje znacznie
rzadziej.

5

Sieg F., Omoios hyos anthropou (Ap 1,13). Chrystologia Syna Człowieczego (Ap 1,9 - 3,21),
s. 54n w skrócie podaje przebieg dyskusji. Większość egzegetów, i to o uznanym autorytecie,
przyjmuje, że zwrot ui&ov" tou' a*nqrwvpou oznacza człowieka.

6

W Ewangeliach synoptycznych da się odróżnić cztery strumienie tradycji o Synu Człowieczym:
Marka: Mk 2,10; 8,31; 9,31; 10,33; 13,26; 14,62;
źródła Q: Mt 8,20 = Łk 9,58; Mt 11,19 = Łk 7,34; Mt 12,32 = Łk 12,10; Mt 24,27 = Łk
17,24; Mt 24,37 = Łk 17,26; Mt 24,44 = Łk 12,40;
Łukasza (dobro własne) – Łk 2,22; 18,8; 19,10; 22,22.48;
Mateusza (dobro własne) – Mt10,23.

7

Kümmel W. G., Die Theologie des Neuen Testaments nach seinen Hauptzeugen, s. 48; Kasper
W., Jezus Chrystus, s. 105. Wiele nowych, bardziej stabilnych poglądów wprowadziła praca:
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teologicznej spotykamy się z poglądami sprzecznymi, wzajemnie się wykluczającymi. Sytuacja ta wynika z zastosowania różnych metod. Jeśli od metody zależą
wyniki, to należy się zastanowić, czy błąd nie leży już w samych metodach badawczych. Co te metody cechuje? Przede wszystkim w wielu przypadkach zauważa się
zdyskredytowanie a priori zaufania do relacji ewangelistów. Przyjęcie z góry rozwiązania, że logia, w których występuje tytuł Syna Człowieczego, są autentycznymi
wypowiedziami Jezusa, lub że są produktem chrystologicznej refleksji prazboru, do
niczego nie prowadzi. Zarówno pierwsze, jak i drugie stanowisko, jako przeciwstawne i skrajne, zawsze będą spotykały się z uzasadnioną krytyką. Również nie ma
zgody między biblistami na temat odpowiedzi na pytanie: Czy logia z tytułem Syn
Człowieczy nawiązują do Dn 7,13, czy też nie mają mocniejszego związku z proroctwem Daniela? Jeszcze trudniej odpowiedzieć na pytanie: Czy interesujące nas
logia nawiązują do Księgi Henocha i 4. Księgi Ezdrasza?
Mając na uwadze odpowiedź na pytanie o samoświadomość Jezusa, należy objąć badaniami głównie Ewangelie synoptyczne1. Ewangelia św. Jana jest owocem
późniejszej refleksji teologicznej. Nie oznacza to, że nie ma w niej związku z pierwotną tradycją o Jezusie. Autor, czy też redaktor czwartej Ewangelii2, nawiązuje do
pierwotnej tradycji i rozwija ją, a jego przemyślenia wynikają z treści zawartych
w słowach i czynach Jezusa3.
R. Bultmann w pierwszej części swojej Theologie des Neuen Testaments podzielił logia, w których występuje Syn Człowieczy, na trzy grupy. Do pierwszej zaliczył
te, które dotyczą Jego przyjścia w chwale. Do drugiej grupy zaliczył logia mówiące
o Jego działalności aktualnej, a wśród nich również wypowiedzi Jezusa o cierpieniu
Syna Człowieczego. Do trzeciej grupy zaliczył wypowiedzi, które zawdzięczają
swoje istnienie nieporozumieniu w przekładzie zwrotu aramejskiego na język grecki (np.: Mk 2,10.28). W tych logiach zwrot ui&ov" tou' a*nqrwvpou: znaczy: człowiek
lub ja4.

Hampel V., Menschensohn und historischer Jesus. Ein Rätselwort als Schlüssel zum messianistischen Selbstverständnis Jesu.
1

Ogólne omówienie poglądów biblistów do roku 1983 na temat tytułu Syna Człowieczego
w Ewangeliach synoptycznych – zob. Chmiel J., Współczesna interpretacja logiów o Synu
Człowieczym, AC XVII (1985), s. 205-210.

2

Na temat autorstwa czwartej Ewangelii zob. np.: Vielhauer Ph., Geschichte der urchristlichen
Literatur, s. 410-460; Gryglewicz F., Mędala S., Ewangelia według św. Jana, w: Wstęp do Nowego Testamentu, s. 459-508; Uglorz M., Introdukcja do Nowego Testamentu, cz. 1. s. 135-166.

3

Uglorz M., Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana, 1988, s. 12; Mędala S., Chrystologia Ewangelii św. Jana, s. 19nn.

4

Bultmann R., Theologie des Neuen Testaments, s. 31n.
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Z podobnym podziałem logiów, w których występuje termin Syn Człowieczy,
spotykamy się u wielu autorów, między innymi u E. Lohsego1, W. G. Kümmela2,
F czym na cztery grupy:
− o przyszłej chwale Syna Człowieczego,
− o teraźniejszej chwale Syna Człowieczego,
− o teraźniejszym poniżeniu Syna Człowieczego,
− o cierpieniu i zmartwychwstaniu Syna Człowieczego3.
F. Hahn przejął pogląd R. Bultmanna, że w wielu logiach zwrot ui&ov" tou'
a*nqrwvpou nie jest tytułem i należy go przekładać: człowiek. Ale trzeba wziąć pod
rozwagę sytuację, z jaką spotykamy się w Ewangeliach. Otóż znajdujemy w nich
logia, w których Jezus, mówiąc o sobie, używa zaimka osobowego ja bądź formy
osobowej czasowników określających Jego działalność. Przede wszystkim należy
przypomnieć charakterystyczny dla Jezusa zwrot: „Słyszeliście, iż powiedziano
przodkom, a Ja wam powiadam” (Mt 5 21.23) i in.). Na zarzuty faryzeuszów, że
siedzi przy stole razem z celnikami, powiedział: „Idźcie i nauczcie się, co to znaczy:
Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych,
lecz grzeszników” (Mt 9,13). Zauważmy, że tekst paralelny u Marka (2,17) brzmi
podobnie. Zwróćmy także uwagę na logia, w których Jezus, mówiąc bezosobowo,
ma na myśli siebie. Charakterystyczne są słowa: „Nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie i w swoim domu” (Mt 13,57)4. Jezus mówił więc
o sobie i o swojej działalności w sposób zróżnicowany. Nie można więc sądzić, że
logia z drugiej Ewangelii synoptycznej (2,10.28) są wynikiem złego przekładu
z ojczystej mowy Jezusa na język grecki. Dlaczego jednak, mając na myśli siebie,
używał aramejskiego ekwiwalentu terminu ui&ov" tou' a*nqrwvpou? Jeśli Jezus nie
używał terminu Syn Człowieczy, a został on włożony – jak chcą niektórzy – w usta
Jezusa przez prazbór, to dlaczego prazbór nie uczynił tego w każdym przypadku?
Odpowiedzi na te pytania nie są proste i nie prowadzą jeszcze do wniosku, że Jezus
czasem nazywał siebie Synem Człowieczym. Ale pogląd nasz zaczyna się w tej
kwestii konkretyzować i powyższy wniosek nabiera cech nie tylko prawdopodobieństwa, lecz przekonania, gdy uświadomimy sobie fakty, zaistniałe w Nowym

Zwrot <d*a* iB# w Starym Testamencie na pewno jest synonimem słowa <d*a*. Wynika to z
paralelizmu członów, występującego w Ps 8,5. Dalman G., Worte Jesu, I, s. 192. 204 uważa, że
nie dotyczy to ekwiwalentu aramejskiego.
1

Lohse E., Grundriß der neutestamentlichen Theologie, s. 46.

2

Kümmel W. G., Die Theologie des Neuen Testaments nach seinen Hauptzeugen, s. 70nn.

3

Hampel V., Menschensohn und historischer Jesus. Ein Rätselwort als Schlüssel zum messianistischen Selbstverständnis Jesu, s. X-XIII. 187.

4

Zob. także: Mt 9,15; 12,41.42.
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Testamencie, a mianowice, że spotykamy w nim wyznania, w których występują
tytuły chrystologiczne: Pan, Chrystus, Syn Boży, Logos. Jeśli samookreślenie Jezusa terminem Syn Człowieczy w ewangelicznych logiach nie ma cech autentycznych, lecz jest wynikiem wiary prazboru i redakcyjnego zabiegu ewangelistów, to
niezrozumiałe staje się, że w Ewangeliach, a także w innych pismach Nowego Testamentu, nie spotykamy się z wyznaniem, w którym występuje tytuł ui&ov" tou'
a*nqrwvpou1. Taką sytuację obserwujemy w przypadku innych tytułów chrystologicznych. Ale z tego też wynika, że w czasach Jezusa termin ui&ov" tou' a*nqrwvpou
nie należał do słownika mesjanologicznego. Należy także zwrócić uwagę na brak
zwrotu ui&ov" tou' a*nqrwvpou wśród chrystologicznej tytulatury używanej przez
apostoła Pawła. Co prawda, literatura Pawłowa jest starsza od Ewangelii i mogłoby
to przemawiać za poglądem, iż tytuł Syn Człowieczy włożono w usta Jezusa dopiero po śmierci apostoła Pawła. Prawda jednak jest inna. W czasach Jezusa zwrot av*n*
rb^ (ui&ov" tou' a*nqrwvpou) par excellence nie był tytułem Mesjasza – chociaż
w naszych rozważaniach dotychczas termin ui&ov" tou' a*nqrwvpou nazywamy często
tytułem. Jako taki nie nadawał się – według Apostoła Narodów – do opisania godności mesjańskiej Jezusa z Nazaretu. W pewnej części logia z Synem Człowieczym
pochodzą ze źródła Q. Powstało ono w latach, w których działał apostoł Paweł. Dla
apostoła Pawła – a także dla innych autorów nowotestamentowych – najbardziej
przydatny był tytuł Chrystus (Cristov"). Jeśli źródło Q jest świadectwem stanu
świadomości Kościoła, że Jezus z Nazaretu jest Synem Człowieczym, to dlaczego
świadomość ta nie odzwierciedla się w innych dokumentach nowotestamentowych?
Jednakże zmiany świadomości w pierwotnym Kościele nie można całkowicie wykluczyć, na co zdają się wskazywać logia, w których jest mowa o cierpieniu Syna
Człowieczego.
Najbardziej przydatny do badań nad terminem Syn Człowieczy w Ewangeliach
synoptycznych jest podział, występujący w pierwszej części Theologie des Neuen
Testaments R. Bultmanna2 oraz V. Hampel’a w jego pracy pt. Menschensohn und
historischer Jesus. Ein Rätselwort als Schlüssel zum messianistischen Selbstverständnis Jesu.
Z układu materiału opracowanego przez ewangelistów wynika, że Jezus od samego początku swojej publicznej działalności używał terminu Syn Człowieczy.
Logia z ui&ov" tou' a*nqrwvpou z początkowej działalności Jezusa mówią o aktualnej
1

W wyznaniach Rz 1,3 oraz 1 Kor 15,3.4 nie można dopatrywać się aluzji do tytułu ui&ov" tou'
a*nqrwvpou, lecz jedynie do ludzkiej natury Jezusa. Zob. Pokornyv P., Die Enstehung der Christologie. Voraussetzungen einer Theologie des Neuen Testaments, s. 47.

2

Sieg F. (Omoios hyos anthropou (Ap 1,13). Chrystologia Syna Człowieczego (Ap 1,9 - 3,21),
s. 50) opowiada się za podziałem zaproponowanym przez G. Vermes’a.
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działalności Syna Człowieczego1. Należy do nich zaliczyć słowo o prawie odpuszczania na ziemi grzechów, przysługujące Synowi Człowieczemu (Mk 2,10). Syn
Człowieczy posiada także władzę nad sabatem (Mk 2,28). Użyty także został termin
Syn Człowieczy w odpowiedzi Jezusa na zarzut faryzeuszów, że jest żarłokiem i pijakiem (Mt 11,19). Termin ten spotykamy również w skardze Jezusa, który powiada, 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). Wielce
jest prawdopodobne, że ui&ov" tou' a*nqrwvpou oznacza tu człowiek, ja2. Gdyby
w logiach tych nie chodziło o Jezusa, nie szokowałyby one faryzeuszów. Nie byłyby one także zrozumiałe dla słuchaczy. Ich treść odnosiłaby się do kogoś, kto jest
nieobecny. Czy Jezus miał prawo czynić cokolwiek w imieniu tego nieobecnego?
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 człowieczym. Został on napełniony Duchem
Pana (Ez 2,2), powołano go, aby przekazywał słowo Jahwe (Ez 2,3n). Polecono mu
wieszczyć przeciwko Jerozolimie (Ez 4,7) itp. K. Walter wysnuł z tego teologiczny
wniosek, który uzasadnia postępowanie Jezusa: „Skoro Jezus mówi o sobie pośrednio jako o Synu Człowieczym, to określa się jako ten, który typologicznie doświadcza losu ludzkiej egzystencji, ale jednocześnie posłany przez Boga i wyposażony
przez Ducha Bożego, jest eschatologicznym znakiem Boga, który jednak, mimo
wszystko, został odrzucony przez ludzi”3. Nie można tu zapomnieć, że Syn Człowieczy z Księgi Daniela jest właśnie znakiem władzy i królowania Jahwe. Daniel
przecież ujrzał w nocnym widzeniu kogoś podobnego do Syna Człowieczego (vn*a#
rb^K=). Z tym znakiem identyfikuje się Jezus. W Nim więc urzeczywistnia się władza
Boga i wszechogarniające panowanie Najwyższego jako Królestwo Boże wkraczające na arenę dziejów. Jezus z Nazaretu uważał się za jednego z ludzi, do których
został posłany jako człowiek reprezentujący Boga wśród ludzi4.
Jezus zrazu działał ostrożnie. Nie mówił wprost5 o swojej władzy i prerogatywach. W miarę rozwoju sytuacji, wyraźnie nawiązywał doproroctwa Daniela
1

Hampel V. (Menschensohn und historischer Jesus. Ein Rätselwort als Schlüssel zum messianistischen Selbstverständnis Jesu) nazywa je logiami o teraźniejszym wywyższeniu Syna
Człowieczego.

2

Tak interpretuje te logia Bultmann R., Theologie des Neuen Testaments, s. 31; Colpe C., o& ui*ov"
tou' a*nqrwpou', ThWNT VIII, s. 433n; Jeremias J., Neutestamentliche Theologie, I, s. 247n.

3

Kasper W., Jezus Chrystus, s. 106.

4

Stuhlmacher P., Biblische Theologie des Neuen Testaments. Grundlegung von Jesus zu Paulus,
1, s. 119.

5

Goppelt L., Theologie des Neuen Testaments, I, s. 231nn.
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o Synu Człowieczym. Jego wypowiedzi miały charakter apokaliptyczny. W mowie
do uczniów powiedział: „A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego; zaprawdę powiadam wam: Zanim zdążycie obejść miasta Izraela,
Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt 10,23). Logia, mówiące o potrzebie modlitwy,
ewangelista Łukasz zakończył pytaniem Jezusa: „czy Syn Człowieczy 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).
Czy Jezus utożsamiał się w tych słowach z Synem Człowieczym? Spotykamy
się z interpretacją tych wypowiedzi, według której Jezus mówi o przyszłości, wypełnieniu czasu, ale nie utożsamia się z Synem Człowieczym. W logiach tych więc
Syn Człowieczy jest kimś innym, oczekiwanym. Jezus miałby więc być tylko heroldem Syna Człowieczego1. Jako dowód, że Jezus nie uważał się za Syna Człowieczego, rozumianego w sensie proroctwa Daniela, wskazuje się słowa: „Kto wstydzi
się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi” (Mk 8,38; por. Łk 9,26). „Ja” przeciwstawione jest tutaj tytułowi Syn Człowieczy. Łączy te dwa człony słowo wstydzić się. Ale to nie jest ta jedynie możliwa
interpretacja2. „Ja” nie musi być przeciwstawione Synowi Człowieczemu. W relacji
Mateusza słowa te zostały zinterpretowane w tym sensie, że to Jezus zaprze się
tych, którzy się teraz Go wstydzą („Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja
wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; ale tego, kto by się mnie zaparł
przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie” – Mt 10,32.33)3.
Można przyjąć, że Jezus wypowiadając słowa: „Kto wstydzi się mnie i słów moich
przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi” przekroczył właśnie

1

Bultmann R., Theologie des Neuen Testaments, s. 30nn; Uczeń R. Bultmanna, Conzelmann H.,
Grundriß der Theologie des Neuen Testaments, s. 155n uważa, że Jezus formalnie nie jest tutaj
identyczny z Synem Człowieczym, ale w refleksji teologicznej prazboru doszło do identyfikacji
Jezusa z Synem Człowieczym.

2

Schniewind J., Das Evangelium nach Markus, NTD I, 81959, s. 86.

3

W relacji Łukasza występuje Syn Człowieczy (Łk 9,26). Nie można tego logionu uważać za
świadectwo funkcjonowania w prazborze tzw. chrystologii dwustopniowej, to znaczy, że Jezus
Chrystus na ziemi był wyłącznie człowiekiem, ale po zmartwychwstaniu został ogłoszony Synem Człowieczym, Mesjaszem.
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próg pomiędzy działaniem w teraźniejszości a przyszłością. Dokonał tego niepostrzeżenie, w sposób tajemniczy, tak jak o istocie Królestwa Bożego mówił w przypowieściach, aby nie wszyscy poznali, kim jest i jaka przysługuje Mu władza. Jest
to historiozbawczy sposób mówienia. Występuje tu także wyraźnie perspektywa
profetyczna, przemawiająca też za autentycznością tego logionu. Nie można więc
odmówić Jezusowi umiejętności dostrzegania swojej egzystencji w wymiarze czasu
i poza czasem, a przypisać ją wyłącznie prazborowi.
Logia o wywyższonym Synu Człowieczym pochodzą ze źródła Q, a więc należą
do bardzo starej tradycji, rozwijającej się w czasach działalności apostoła Pawła.
Wizja powszechnego zmartwychwstania i władania Chrystusa zdaje się nawiązywać do Jezusowych słów o przyjściu w chwale Syna Człowieczego (1 Kor 15,2428). 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 wszystkim we wszystkim”.
Słowa te nabierają wyrazistości na tle Dn 7,13.
Wspomniane źródło Q powstało prawdopodobnie w kręgach wyznawców Jezusa, oczekujących na rychły koniec czasu i ludzkiej historii. Zainteresowani więc
byli oni głównie tymi wypowiedziami Jezusa, w których była mowa o Synu Człowieczym, przychodzącym w chwale na sąd ostateczny. W hipotetycznym źródle Q
brak jest zainteresowania życiem Jezusa, Jego cierpieniem i śmiercią. Gdyby Jezus
nie mówił o przyjściu Syna Człowieczego i gdyby Jego słuchacze nie odnieśli wrażenia, że to właśnie w ten sposób mówi o sobie Jesus, wtedy – pamiętając, że w Q
nie spotykamy się z żadną inną chrystologią – źródło Q nigdy by nie powstało. Brak
byłoby motywacji do jego powstania. Niektórzy uczeni w Piśmie w tym czasie
także mówili o Synu Człowieczym. Idea Syna Człowieczego funkcjonowała przede
wszystkim w judaistycznej apokaliptyce, a przecież nie powstało żadne inne dzieło
podobne do źródła Q z „teologią” Syna Człowieczego, a w następstwie dalsze refleksje o wyraźnym zabarwieniu judaistycznym, które by wykazywały chociażby
tylko powierzchowne podobieństwo do Listów apostoła Pawła i Ewangelii. Źródło
Q mogło więc powstać dlatego, że sam Jezus nazwał się Synem Człowieczym.
Kontrowersję budzą także te wypowiedzi Jezusa, według których Syn Człowieczy będzie cierpiał, znosił prześladowania i ucisk i potem zmartwychwstanie1.
W Ewangeliach synoptycznych w wielu miejscach znajdują się noty redakcyjne,
1

Hampel V., Menschensohn und historischer Jesus. Ein Rätselwort als Schlüssel zum messianistischen Selbstverständnis Jesu, dostrzega różnicę między logiami o poniżeniu a logiami
o poniżeniu i zmartwychwstaniu Syna Człowieczego.
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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 przyszłym
losie: „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 zmartwychwstanie”
(Mk 10,33.34)1.
Motyw cierpienia i wywyższenia występuje również w logionie, w którym Jezus
odpowiada na prośbę faryzeuszów 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 Jezusa wynika, że pośrednio, w sposób tajemniczy –
jak w przypadku logionu 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 Człowieczego uległy
modyfikacji redakcyjnej, należy przyjąć, że uczniowie wiedzieli, co spotka ich
Nauczyciela w Jerozolimie. Ewangeliczne opisy ostatniej podróży Jezusa i uczniów
do Jerozolimy tchną atmosferą wyczekiwania, napięcia i tragedii. Zapewne o przyszłym losie Mistrza uczniowie dowiedzieli się od Niego samego. Nie zgadzali się
z tym, co mówił Jezus o swym cierpieniu. Wydawało się im ono niemożliwe (por.
Mt 16,22 i paral.). I właśnie opór uczniów wobec zapowiedzi cierpienia najlepiej
świadczy o tym, że Jezus był świadomy tego, co Go czeka w Jerozolimie, i że mówił o tym swoim uczniom. Czy w ogóle uczniowie mogli wymyślić słowa Jezusa
i swój stosunek do tego, co one zapowiadały, a więc do Jego cierpienia? Co mieliby
1

Bultmann R., Theologie des Neuen Testaments, s. 32 przyjmuje, że wszystkie logia o cierpieniu
Syna Człowieczego są produktem popaschalnej refleksji uczniów Jezusa (ex eventu). Jednakże
nie można nie zauważyć, że logia o cierpieniu Jezusa nie są zaczerpnięte z tradycji Q (Lohse E.,
Grundriß der neutestamentlichen Theologie, s. 46.), lecz pochodzą z tradycji Markowej (Mk 8,
31 i par.; 9, 9 i par; 9,12 i par; 9,31 i par; 10,33 i par; 10,45 i par; 14,21 i par; 14,41 i par.). Jeśli
jednak przyjmiemy, że dopiero prazbór lub Marek włożył w usta Jezusa słowa o Jego cierpieniu
i połączył je z tradycją o Synu Człowieczym, to powstaje wiele pytań, na które nie zawsze da
się sensownie odpowiedzieć. Pogląd o nieautentyczności tych logiów stwarza znacznie więcej
problemów, aniżeli zaufanie relacji ewangelisty Marka, że Jezus mówił o swojej gwałtownej
śmierci. Ewangelia Marka jest młodsza od Listów apostoła Pawła. Dlaczego Marek nie zaufał
intuicji Pawła, który nie łączył z tytułem Syn Człowieczy krzyża Jezusa, wręcz nie zajmował
się tym tytułem? Czy Marek poszedł własną drogą, czy też chciał być wierny historii? Bardziej
przekonująca jest odpowiedź, że chciał być wierny historii. Jeśli brak tych logiów w Q, to
głównie dlatego, że źródło to nie interesowało się pasją Jezusa.
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przez to osiągnąć? O czym ta wymyślona historia miałaby świadczyć? Śmierć Jezusa ich zaskoczyła, bo przekonania i poglądy mesjanistyczne uczniów, jako wyznawców judaizmu, zasłoniły im obraz najbliższej przyszłości nakreślony przez
Jezusa.
Ponadto należy postawić pytanie: Dlaczego prazbór najpierw miałby włożyć
w usta Jezusa tytuł Syn Człowieczy, aby potem wycofać się z używania tego tytułu
w stosunku do Jezusa? Gdyby Listy apostoła Pawła zostały napisane później aniżeli
Ewangelia Marka, wtedy można by było zrozumieć to, że prazbór, zorientowawszy
się, że kroczy błędną drogą, wycofał się z niej. W rzeczy samej nie rozwijał tradycji
o Synu Człowieczym, o czym świadczą Listy apostoła Pawła oraz pozostała literatura Nowego Testamentu (ale nie Ewangelie). Dlaczego jednak ewangelista Marek,
pisząc swoją Ewangelię (po 60. roku po Ch.), nie usunął z logiów Jezusa tytułu Syn
Człowieczy? Sensowna odpowiedź jest tylko jedna: ewangelista chciał być wierny
historii.
Problem logiów o cierpieniu Syna Człowieczego komplikuje jednak źródło Q.
Źródło Q nie interesowało się śmiercią Jezusa. Także apostoł Paweł przed powstaniem pierwszej Ewangelii pisał: „…jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to
teraz już nie znamy” (2 Kor 5,16). Po wyciszeniu się entuzjazmu eschatologicznego
u pierwszych wyznawców Jezusa Chrystusa, przyszedł czas na refleksję, która bardziej interesowała się danymi z historii Jezusa. Zajęto się historią Jezusa, Jego
śmiercią i zapowiedziami pasji, ale nie zachodziła w młodym chrześcijaństwie potrzeba wiązania tych zapowiedzi z tytułem Syn Człowieczy. Właściwie powiązanie
pasji z jakąkolwiek myślą na temat Syna Człowieczego, która zawsze w jakiś sposób musiała prowadzić do Dn 7,13 lub spekulacji autora Henocha na temat Syna
Człowieczego, stawiała czytelnika lub słuchacza przed czymś niezwykłym, wszak
nawet w myśli nie do przyjęcia było powiązanie cierpienia z ideą Syna Człowieczego, który był znakiem Bożego panowania. Jednakże w Ewangeliach spotykamy
się z takim związkiem, a więc w czasach, w których tytuł Syn Człowieczy nie był
nawet drugoplanowym tytułem chrystologicznym. Marek nie mógł więc być autorem logiów mówiących o cierpieniu Syna Człowieczego. Należą więc one tym
samym do tradycji sięgającej samego Jezusa.
W badaniach nad logiami o Synu Człowieczym wskazano także problem, który
ma znaczenie dla rozumienia całości zwiastowania Jezusa. Według Ewangelii Jezus
był zwiastunem Królestwa Bożego. W ewangelicznych logiach o Synu Człowieczym nie ma – jak twierdzą niektórzy bibliści – jakiejkolwiek myśli o przyjściu
Królestwa Bożego. Czy te dwie ewangeliczne tradycje, o Królestwie Bożym i o Synu Człowieczym, wykluczają się, czy też wzajemnie uzupełniają? Jeśli się wykluczają, to wtedy naprawdę wątpliwe staje się, czy Jezus kiedykolwiek nazwał siebie
Synem Człowieczym.
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Czym Jest Królestwo Boże? Królestwo Boże jest panowaniem Boga. W Dn 7,
13nn właśnie panowanie Najwyższego realizuje się w przyjściu Syna Człowieczego. Logia Jezusa o przyszłym panowaniu Syna Człowieczego 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 Królestwo Boże już się urzeczywistnia i w Nim wkracza w ludzką historię. Jeśli ma zaś na myśli swoje przyszłe przyjście, a więc przyjście wywyższonego
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 zapowiedzią przyjścia w chwale Syna Człowieczego dostrzegamy
nie tylko w sferze myśli, ale także na poziomie skrypturystycznym. Istnieją
w Ewangelii Marka logia, w których ten rzeczowy związek da się zauważyć. Chodzi o logion, w którym Jezus mówi o tym, że Syn Człowieczy zaprze się przed
Bogiem tych, którzy się teraz Jego wstydzą (Mk 8,38). Następują po nim przecież
słowa Jezusa: „Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają
śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego, nadchodzącego w mocy” (Mk 9,1). Nie
da się ustalić, czy słowa te Jezus wypowiedział bezpośrednio po logionie występującym w Mk 8,38. Ale oba wiersze (Mk 8,38; 9,1) łączą słowa: w chwale (e*n th/'
dovxh/), w mocy (e*n dunavmei). Także należy zauważyć, że w zwiastowaniu Jezusa
przyjście Syna Człowieczego kończy historię. Ponadto w obu grupach wypowiedzi
Jezusa, o Królestwie Bożym i przyjściu Syna Człowieczego, występują te same
tematy: nawrócenie, wiara, sąd.

7.3. Chrystus
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Tytuł Syn Człowieczy (ui&ov" tou' a*nqrwvpou) w czasach Jezusa nie był par exellence tytułem Mesjasza. Na jego rozumienie przed Jezusem niewielki wpływ miała
apokaliptyczna wizja Księgi Henocha. To Jezus nadał temu tytułowi treści, które
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miały pewien związek z oczekiwaniami na Mesjasza w judaizmie. Nie stało się to
nagle, ale powoli, przez rozważne i ostrożne działanie. Tytuł Syn Człowieczy nie
był tak obciążony nacjonalistycznymi mrzonkami, jak tytuł Mesjasz. Syn Człowieczy był – jak wskazywało na to proroctwo Dn 7,13 – postacią nie z tego świata,
symbolizującą władanie Boga.
Słowo mesjasz w oryginalnym brzmieniu występuje w Nowym Testamencie jedynie
w Ewangelii św. Jana 1,41, gdzie zostało też wyjaśnione: „Ten [Andrzej] spotkał
najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza (to znaczy:
Chrystusa)” oraz w 4,24. Nowy Testament używa ekwiwalentu hebrajskiego słowa
(j^yv!m* = namaszczony [pochodzi od jvm = namaścić]) cristov"1. Słowo cristov"
w Nowym Testamencie jest tytułem Jezusa i pochodzi od czasownika crivw (namaścić)2.
Z tytułem Chrystus nierozerwalnie związana jest starotestamentowa tęsknota za
przyjściem obiecanego Mesjasza. Nie sposób też pojąć nowotestamentowej chrystologii bez starotestamentowej mesjanologii. J. Wellhausen sądził, że mesjanizm Starego Testamentu zrodził się dopiero w tym okresie niewoli babilońskiej, w którym
można już było przewidzieć jej bliski koniec. Według H. Greßmanna mesjanizm ma
swoje źródło w izraelskiej instytucji króla. Pod wpływem proroków oczekiwania
mesjanistyczne zostały przeniesione ze sfery historycznej w sferę eschatologiczną.
Z. Mowinckel upatrywał źródło mesjanizmu w liturgii izraelskiego święta intronizacji Jahwe, które obchodzono w Nowy Rok3. Stary Testament widzi genezę mesjanizmu w interwencji Boga w czasach króla Dawida. Z 2 Sm 7,1-10 dowiadujemy
się, że król Dawid otrzymał za pośrednictwem proroka Natana obietnicę, iż jego
potomstwo będzie zasiadać na tronie wiecznie4. Sytuacja polityczna, profetyczna
perspektywa widzenia przyszłości oraz nieustanne doświadczanie pomocy Bożej,
mające związek z ideą wybraństwa Izraela, wpłynęły na przekształcenie zapowiedzi
Natana w konkretną ideę mesjańską, wyrażającą się w oczekiwaniu na przyjście

1

Grundamn W., crivw, ThWNT IX, s. 482-495.

2

Z biegiem czasu tytuł Chrystus stał się imieniem własnym Jezusa. Zob. Hahn F., Christologische Hoheitstitel. Ihre Geschichte im frühen Christentum, s. 223n; Romaniuk K., Soteriologia
św. Pawła, 1983, s. 59n.

3

Na potwierdzenie obchodów takiego święta w Izraelu Z. Mowinckel wskazał istnienie w Mezopotamii święta Akidu oraz funkcjonowanie w liturgii świątynnej w Jerozolimie psalmów
o królowaniu Jahwe na Syjonie (Ps 47; 93; 97; 98; 99).

4

Zob. Synowiec J. St., Oto twój Król przychodzi. Mesjasz w pismach Starego Testamentu, s. 1223.
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Mesjasza, który wybawi lud Izraela1. O przyjściu Mesjasza wielokrotnie była mowa
w literaturze judaistycznej, powstałej przed przyjściem Jezusa, a mianowicie
w PsSal 17,32; 18,5.9; 4 Ezdr 7,28; 12,32; syr. Bar. 29,3.
Powyżej zostało powiedziane, że Jezus raczej nigdy nie używał w stosunku do
siebie tytułu Mesjasz (Chrystus). Przyczyna jest oczywista. 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 jednak logia, z których wynika, że 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 maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę
powiadam wam, nie straci zapłaty swojej” (Mt 10,42). Formę wcześniejszą ma
logion występujący w Ewangelii św. Mateusza2. Marek przeredagował słowa Jezusa
z perspektywy popaschalnej: istniejąca wspólnota uczniów Jezusa wierzyła, że
Jezus jest Chrystusem. Podobnie rzecz ma się ze słowami znajdującymi się w grupie logiów, przeredagowanych dla użytku wspólnoty Kościoła Mateuszowego:
„Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz,
Ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest
przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą
waszym, a kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony” (Mt 23,9-12).
Uczniowie, jeszcze w czasie ziemskiego życia Jezusa, oczekiwali realizacji mesjanistycznego królestwa Izraela. Rozumieli je podobnie jak ogół Żydów, których
1

Obraz mesjanizmu izraelskiego nie jest jednolity. Na kartach Starego Testamentu występuje
mesjanizm typu bezosobowego i osobowego. W nurcie myśli mesjanizmu osobowego oczekiwano na Mesjasza

− króla (Iz 2,2-5; 7,10-17; 8,23-29; 9,1-6; 11,1-9; Mi 5,1-4; Za 9,9; PsSal 17,32-43; 18,5-8; 1 QS
IX,10; 1 QSa II,19n)
− proroka (5 Mż 18,15-18; Iz 42,1-4; 49,1-6; 50,4-9; 52, 13-53,12; TestLew 8,15)
− kapłana (Za 4,1-6. 10-14; 6,9-14; Test Lew 18,1; Test Rub 6,8; 1 Q IX, 11; 1 Qsa II,12-21;
4 Qtest 14).
Z biegiem czasu oczekiwano więc na dwóch Mesjaszów. I tak np. w Qumran oczekiwano na
Mesjasza z Izraela (Mesjasz typu królewskiego) i Mesjasza z Aarona (Mesjasz typu kapłańskiego) – 1 QS 9,11.
2

Bultmann R., Die Geschichte der synoptischen Tradition, s.159; Grundmann W., Das Evangelium nach Markus, ThHNT 2, s. 198.
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poglądy były kształtowane przez faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Synowie Zebedeusza, Jakub i Jan (według Mateusza matka synów Zebedeusza 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 powiedzieli, smucąc się z powodu rozwiania ich nadziei: „…myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela” (Łk 24,21). Grono uczniów przed wniebowstąpieniem Jezusa pytało z niecierpliwością: „Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?” (Dz 1,6).
W kategoriach mesjanistycznych postrzegana też była działalność Jezusa. Tłumy
witające Jezusa w Jerozolimie widziały w nim spełnienie 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 rozruchy. Członkowie Sanhedrynu bardzo się starali, by Jezusa przedstawić Piłatowi jako politycznego Mesjasza,
co zresztą im się udało (Mk 15,1-15 i paral.).
Ważne miejsce w teologicznej refleksji nad mesjańską świadomością 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
Marka1. Mateusz rozwija wyznanie Piotra, Łukasz zaś je komentuje2.
F. Hahn wydarzeniu pod Cezareą Filipową poświęcił w swojej książce pt.: Christologische Hoheitstitel. Ihre Geschichte im frühen Christentum ponad cztery strony3. Według niego wiersz 31. ósmego rozdziału: „I zaczął ich pouczać o tym, że Syn
Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów
oraz uczonych w Piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać ”,
pierwotnie był związany z wierszem 29. Obecnie pełni funkcję interpretującą innej
zgoła tradycji i nie może decydować o tym, czy Jezus przyjął wyznanie Piotra: „Tyś
jest Chrystus”. Z wiersza 33. wynika, że Jezus odrzucił polityczno-nacjonalistyczne
rozumienie Mesjasza.
Ale czy Jezus zgodził się z wyznaniem Piotra? Można wysnuć wniosek, że Jezus nie zgadzał się z poglądem Piotra, że jest Mesjaszem, wiersz 30. bowiem należy

1

Hahn F., Christologische Hoheitstitel. Ihre Geschichte im frühen Christentum, s. 276.

2

Zob. 0.5.1.

3

Hahn F., Christologische Hoheitstitel. Ihre Geschichte im frühen Christentum, s. 276-230..
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– jak wyżej zostało powiedziane – do innej tradycji (tradycji tajemnicy mesjańskiej)
i nie może być traktowany jako potwierdzenie wyznania Piotra pod warunkiem, że
schemat tajemnicy jest elementem wtórnym, redakcyjnym. Na odrzucenie tytułu
Mesjasza przez Jezusa może także wskazywać Jego dezaprobata, gdy Piotr starał
się odwieść Jezusa od myśli, że musi cierpieć. Ale 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). Jeśli przyjmiemy, że tekst ten pochodzi z okresu refleksji prazboru
nad godnością mesjańską Jezusa, lub też od samego Mateusza, to dlaczego prazbór
czy ewangelista głosił coś przeciwnego temu, co sądził o sobie Jezus? Czym kierowano się, aby zmienić zapatrywania samego Jezusa na temat Jego godności? Na
takie pytanie nie ma odpowiedzi. Dlatego nie można przyjąć, że Jezus nie zgadzał
się z poglądem Piotra, że jest Mesjaszem. Obecnie Mk 8,31 jest wynikiem redakcji
– to nie ulega wątpliwości1 – ale nie możemy słów: „I zaczął ich pouczać o tym, że
Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać” uważać za interpretament prazboru i wyrażoną przez Jezusa dezaprobatę
wobec wyznania Piotra. Napięcia, jakie powstają między różnymi poglądami, których elementem jest sceptycyzm wobec przeświadczenia o mesjańskiej świadomości Jezusa, skłania do zaufania tekstowi Ewangelii, a to znaczy, że sam Jezus, będąc
świadomy swojej mesjańskiej godności, systematycznie korygował poglądy
uczniów na temat istoty swojego posłannictwa.
Niemniej ważne miejsce w teologicznej refleksji nad mesjańską świadomością
Jezusa, jak perykopa zawierająca wyznanie apostoła Piotra, zajmuje relacja ewangelisty Marka, dotycząca przesłuchania Jezusa przed Sanhedrynem (Mk 14,61n)2.
Arcykapłan Kajfasz widząc, że świadectwa przeciwko Jezusowi nie są zgodne,
zapytał wprost Jezusa, wymuszając 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 przychodzącego z obłokami niebieskimi” (Mk 14,62). Ważność dla naszej refleksji dialogu między Kajfaszem a Jezusem osłabia fakt, że nikt z uczniów Jezusa nie był świadkiem przesłuchania. Nie jest to jednak pewne, wszak do Sanhedrynu należał Józef z Arymatei,
który – jak świadczy Nowy Testament (J 19,38) – potajemnie był uczniem Jeusa.
Zarówno pytanie Kajfasza, jak i odpowiedź Jezusa wymagają wyjaśnienia.
W egzegezie nie spotykamy jednoznaczego wykładu Mk 14,61.62. Co znaczą sło1

Tamże, s. 230.

2

Perykopy paralelne: Mt 26,57-68; Łk 22,54-55.63-71 są zależne od Marka. W Łukaszowej
perykopie dostrzegamy jednak dobro własne.
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wa: „Czy Ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego?” Pierwsza część pytania arcykapłana nie nastręcza egzegetycznych trudności. Ale co rozumiał arcykapłan przez
słowa Syn Błogosławionego? Jaką wkładał w nie treść? Chociaż znaczą te słowa
tyle, co Syn Boży1, to jednak pozostaje kwestią otwartą, w jakim sensie zostało
użyte słowo Syn. Zdania są podzielone. Jeśli – jak zauważa H. Langkammer – Żydzi nie karali śmiercią samozwańczych mesjaszy, a nawet ich często popierali, jak
to było w przypadku Barkochby, i jeśli tytuł Syn Boży nie był w judaizmie synonimem Mesjasza, to jednak w oparciu o 2 Sm 7,17 takie sformułowanie, jakie wysępuje w pytaniu Kajfasza, było możliwe. Jezus został więc skazany na śmierć, dlatego że uważał siebie za Syna. Ale wtedy też godność Syna Błogosławionego nie
mogła tu być potraktowana w sensie adopcjańskim2. Taka interpretacja stwarza
jednak wiele trudności. Czy można przyjąć, że arcykapłan uważał Jezusa za Syna
Bożego w sensie późniejszej wiary prazboru3. Jezus przecież nie przypisywał sobie
tytułu Syn Boży. Być może, Syn Błogosławionego jest późnieszym dodatkiem.
Możliwe też, że pytanie Kajfasza brzmiało: Czy ty jesteś Chrystusem? Tak brzmi
ono u ewangelisty Łukasza (Łk 22,67).
Jezus został więc skazany na śmierć, ponieważ przyznał, że jest Chrystusem.
Ale czy był to wystarczający powód dla sądu? Jeśli wyrok zapada z góry (por. Mk 14,
1.2 i paral.), to każdy powód jest dobry.
Znacznie więcej trudności przysparza egzegetom odpowiedź Jezusa. Według
Marka, Jezus odpowiedział: e*gwv ei*mi (Ja jestem), według zaś Mateusza – suV ei^pa"
(tyś powiedział). Sens tych dwóch wariantów odpowiedzi jest identyczny. SuV ei^pa"
jest przekładem aramejskiego j^r=m^a* (tak jest, jak powiedziałeś)4. *Egwv ei*mi jest
ekwiwalentem aWh yn]a& i zawiera samookreślenie w sensie pozytywnym5. Ewangelista Łukasz pisze, że Jezus nie dał bezpośredniej odpowiedzi (Łk 22,67.68). Druga
część odpowiedzi według ewangelisty Marka jest przez Łukasza także zmodyfikowana. Odpowiedź Jezusa – według Marka – jest kompilacją tekstów starotestamentowych: Ps 110,1; Dn 7,136.
Porównanie z sobą trzech ewangelicznych wersji dialogu Kajfasza z Jezusem
przed Sanhedrynem wskazuje, że rozmowa ta została opracowana na potrzeby czy-

1

Tak rozumiał słowa Syn Błogosławionego ewangelista Mateusz (27,63).

2

Lankammer H., Ewangelia według św. Marka, PśNT III,2, s. 334.

3

Grundmann W., Das Evangelium nach Markus, ThHNT 3, s. 301n.

4

Strack H. L., Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmut und Midrasch, I, s.
990.

5

Stauffer E., Jesus, Gestalt und Geschichte, 1957, s. 130nn.

6

Lohmeyer E., Das Evangelium des Markus, KEK 2, 151959, s. 328.
239

7. Elementy chrystologii implicite

telników. Pierwotną jej formę zawiera Ewangelia św. Marka. Oddaje doskonale nie
tylko nastrój panujący w Sanhedrynie, ale też odzwierciedla judaistyczne poglądy
na temat Mesjasza. Odpowiedź Jezusa jest sformułowana w duchu innych Jego
słów na temat Syna Człowieczego. Jeśli Kajfasz, stawiając pytanie: „Czy Ty jesteś
Chrystus, Syn Błogosławionego?”, ma na myśli Mesjasza typu królewskiego, to
Jezus znów, jak to uczynił pod Cezareą Filipową, koryguje jego pogląd. Zarówno
z perykopy mówiącej o wyznaniu Piotra, jak też z dialogu Kajfasza z Jezusem
przed Sanhedrynem wynika, że Jezusowy Syn Człowieczy jest szyfrem Mesjasza.
Działalność Jezusa prowokowała pytanie: Kim jest Jezus? Nie wskazywała na
to, że Jezus uważał się za Mesjasza-króla. Ale ludzie odpowiadali na nie różnie.
Uczniowie, zapytani przez Jezusa, za kogo ludzie Go uważają, odpowiedzieli:
„Jedni za Jana Chrzciciela, 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)1.
Niezależnie od interpretacji odpowiedzi Jezusa, to i inne pytania dotyczące Jego
osoby, wskazują na aurę, jaką był otoczony, i że postrzegano Go zgoła inaczej, aniżeli innych nauczycieli w Izraelu. Nie można więc zgodzić się z poglądem, że dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa uczniowie i członkowie pierwszych zborów
zaczęli się zastanawiać, czy czasem Jezus nie jest Chrystusem? Niedorzeczny wydaje się też pogląd, że prazbór dopiero pod wpływem napisu na krzyżu przyjął pogląd, że Jezus jest Mesjaszem. Czyżby uczniowie nie myśleli samodzielnie? Ponadto według swych sędziów Jezus był politycznym Mesjaszem. Jeśli Ewangelie są
wyrazem poglądów pierwszych chrześcijan, a z Ewangelii wynika, że Jezus nie
chciał być politycznym Chrystusem, znaczy to, że wierni przejęli podsuniętą myśl,
ale całkowicie ją zmodyfikowali. Dlaczego ją zmodyfikowali? Czy było to konieczne? Zbyt dużo tu pytań i sprzeczności. Rozsądniejsze jest stanowisko, że
ewangeliści już w tradycji o Jezusie znaleźli elementy, które świadczyły, że Jezus
nie chciał być politycznym Mesjaszem i że w Jego postępowaniu było coś, co
uprawniało sądzić, że był On świadom swojej mesjańskiej godności, jednakże nie
według mesjanologii urzędowego judaizmu. Jezus wniósł w mesjanizm nowe elementy i treści.

1

Nie jest pewne, czy o& e*rcovmeno" (hebr. ekwiwalent – hlyv) to Mesjasz, czy też prorok czasów
ostatecznych (por. Cullmann O., Die Christologie des Neuen Testaments, s. 25.35), czy też
eschatologiczny sędzia. Na temat nowszych poglądów zob. Hampel V., Menschensohn und historischer Jesus. Ein Rätselwort als Schlüssel zum messianistischen Selbstverständnis Jesu,
s. 222nn. Przeważa zdecydowanie pogląd, że za terminem o& e*rcovmeno" kryje się Mesjasz.
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Zagadnienie świadomości mesjańskiej Jezusa komplikuje także występujący
w Ewangelii Marka tzw. schemat, na który składają się dwa elementy: odkrycie
godności Jezusa i zakaz rozgłaszania tego odkrycia. W Ewangelii św. Marka Jezus
pragnął zachować w tajemnicy swoją mesjańską godność, wręcz zabraniał mówić
o tym, że jest Mesjaszem. Jezus jednak stopniowo odsłaniał rąbka tej tajemnicy. Na
schemat ten, zwany schematem tajemnicy mesjańskiej, nie tyle po raz pierwszy
zwrócił uwagę, ile wyciągnął zeń odpowiednie wnioski, Wiliam Wrede w swoim
dziele pt. Das Messiasgeheimnis in der Evangelien. W. Wrede utrzymywał, że
schemat tajemnicy mesjańskiej nie odzwierciedla rzeczywistych wydarzeń, lecz jest
schematatem literackim, według którego ewangelista Marek pragnął przedstawić
historię Jezusa. Schemat tzw. tajemnicy mesjańskiej – według Wredego – jest wynikiem ścierających się w prazborze dwóch stanowisk. Według jednych Jezus nie
był Mesjaszem i nie chciał nim być, według drugich zaś Jezus nim był i utrzymywał, że jest od Boga danym Chrystusem.
Najnowsze badania nad Ewangeliami kanonicznymi wskazują, że logia należące
do schematu tajemnicy mesjańskiej literacko nie są jednolite1. Na schemat ten składają się logia, w których Jezus zakazuje mówić, kim jest
− demonom (Mk 1,25; por. 5,7);
− uzdrowionym (Mk 1,44; 5,43; 7,36 por. 6,53-56);
− uczniom (Mk 8,30; 9,9).
Czy schemat tajemnicy mesjańskiej jest odzwierciedleniem wydarzeń historycznych? Czy Jezus uważał się za Chrystusa, czy też nie? Czy pragnął zachować w tajemnicy swoją mesjańską godność? Czy relacja Marka przedstawia historyczne
fakty? Czy Jezus ewangelisty Marka jest wyłącznie Chrystusem wiary?
Przy ocenie poglądów W. Wredego oraz biblistów przyjmujących bez zastrzeżeń
ten pogląd, należy najpierw zauważyć, że to nie w prazborze – chociaż w pewnym
stopniu także – lecz głównie pomiędzy prazborem a Synagogą toczył się spór o Jezusa. Przedstawiciele urzędowego judaizmu zdecydowanie byli przeciwni uznaniu
Jezusa Mesjaszem. Uczniowie zaś twierdzili, że ukrzyżowanego Nauczyciela
z Galileli Bóg zmartwych wzbudził i uczynił Panem i Chrystusem (por. Dz 2,36).
Prazbór zarzucał Żydom niewiarę w Jezusa jako Mesjasza. Nie był więc zainteresowany w rozpowszechnianiu wiadomości, że Jezus ukrywał swoją godność i nie
chciał, aby mówiono o Nim, że jest Chrystusem. Schemat tzw. tajemnicy mesjańskiej usprawiedliwiał niewiarę Żydów i w każdej chwili mógł być wykorzystany
przeciwko świadectwu uczniów Pańskich. Wysoce wątpliwe jest przekonanie, że

1

Roloff J., Das Markusevangelium als Geschichtsdarstelung, EvTh 29 (1969), s. 84-92.
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wola Jezusa, aby nie mówiono o Nim jako o Chrystusie, nie jest rysem historycznym, lecz wytworem myśli prazboru.
Czy schemat tajemnicy mesjańskiej jest wytworem literackiej inwencji ewaneglisty Marka? Posądzenie ewangelisty Marka o sfałszowanie historii i wprowadzenie do tekstu Ewangelii licznych nakazów milczenia o godności mesjańskiej Jezusa,
również nie jest uzasadnione. Ewangelista Marek, pisząc swoją Ewangelię, postawił
sobie jasny i wyraźny cel. Został on sformułowany w tytule Ewangelii: *ArchV tou'
eu*aggelivon *Ihsou' Cristou' ui&ou' Qeou' (Mk 1,1). Niewątpliwie Marek nie zamierzał napisać dzieła historycznego. Jego celem było przekazanie świadectwa o Jezusie jako o Chrystusie i Synu Bożym1. Ewangelista konsekwentnie dążył do wykazania swoim czytelnikom, że Prorok i Nauczyciel z Galilei był Synem Bożym. Zgromadzony przez siebie materiał ewangeliczny tak zredagował, aby czytelnik nie miał
wątpliwości, że Jezus jest posłanym przez Boga Chrystusem i Synem Bożym. Choć
w pierwszej części swojej Ewangelii, jak już wykazaliśmy, często pisze o Jezusowym zakazie rozgłaszania czynów wskazujących na Jego mesjańską godność, jednak przy każdej nadarzającej się okazji podkreśla, że przecież Prorok z Galilei jest
Mesjaszem i Synem Bożym (Mk 1,24; 2,10.28; 3,11; 8,29). Marek przede wszystkim z upodobaniem opisywał cuda, jakie czynił Jezus. Właśnie one najlepiej świadczyły o Jezusie, że jest Synem Bożym. Tzw. schemat tajemnicy mesjańskiej przeszkadzał ewangeliście w realizowaniu powziętego przez siebie celu. Nie mógł więc
Marek być jego autorem. Jeśli spotykamy go w drugiej Ewangelii w kanonie Nowego Testamentu, nie jest to zatem zabieg literacki, lecz rys historyczny. Zastanawiające jest, dlaczego ewangeliści Mateusz i Łukasz, którzy wielokrotnie adaptowali dla potrzeb katechetycznych pewne logia Jezusa, zaczerpnięte z Ewangelii
Marka, nie usunęli jednak całkowicie schematu tajemnicy mesjańskiej ze swoich
Ewangelii. Pewne elementy tego schematu znajdujemy w pierwszej i trzeciej
Ewangelii synoptycznej (np. Mt 4,16; 8,4; Łk 4,35; 8,56). Ich autorom także przeszkadzał w pewnym stopniu w realizowaniu założeń teologicznych.
Odpowiedź na istotne pytanie, dlaczego Jezus początkowo zakazywał rozgłaszania, kim był i kogo w Nim widziano, została już fragmentarycznie sformułowana. Na zakończenie należy ją jeszcze raz powtórzyć. Zakaz rozgłaszania tego, kim
jest Jezus i jaką godnością został obdarowany przez Boga, staje się zrozumiały, jeśli
weźmiemy pod uwagę reprezentowane przez urzędowych przedstawicieli judaizmu
poglądy 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
1

Najnowsza dyskusja na temat motywu tajemnicy mesjańskiej – zob. Robinson J. M., Messiasgeheimnis und Geschichtvestädnis. Zur Gatungsgeschichte des Markus-Evangelium, 1989.
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Pana z zapowiedziami przyjścia Mesjasza z rodu króla Dawida. Jezus oczywiście
nie chciał być i nie był Mesjaszem typu politycznego. Zdecydowanie sprzeciwiał
się mesjanistycznym mrzonkom i utopijnym ideom uczonych w Piśmie, faryzeuszów 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 Mesjasza1.
Czy utrzymywanie w tajemnicy godności Jezusa było sprawą wyjątkową? Judaistyczna apokaliptyka tchnie aurą tajemniczości. Boży plan utrzymywany jest
w sekrecie. Autor Księgi Henocha, pisząc o Synu Człowieczym, utrzymuje czytelników w napięciu, nie ujawniając, kim jest Syn Człowieczy. Dopiero w końcowej
części księgi czytelnicy i sam Henoch dowiadują się, że jest on Synem Człowieczym. Również literatura qumrańska tchnie ezoteryzmem2. W przypowieściach
Jezusa, których autentyczności nikt nie kwestionuje, znajdujemy ten sam klimat
tajemniczości. Jezus powiedział do uczniów: „Powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego; tym zaś, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach,
aby patrząc, widzieli, a nie ujrzeli; i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się
czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia” (Mk 4,11). Judaizm prawowierny nauczał o Mesjaszu ukrytym w niebie. W Qumran również podzielano podobny
pogląd (4QMess)3. Miał się on objawić przy końcu czasu. Jezus, głosząc Królestwo
Boże, mówił, że czas się wypełnił. Czas Królestwa jest czasem objawienia Mesjasza. Przez pewien okres pozostaje On jeszcze w ukryciu i nie powinien być od razu
rozpoznany. Jego poznanie rozwija się wraz z rozwojem Królestwa Bożego, które
przyszło w Jezusie. To, że Jezus utrzymywał początkowo w tajemnicy swoją godność, współbrzmi zarówno z poglądami Żydów na temat Mesjasza i Jego przyjścia,
jak też z Jezusową Ewangelią o Królestwie Bożym.
Jezus był świadomy swojej mesjańskiej godności. Gdyby ogłosił się Chrystusem
lub pozwolił uznać się Mesjaszem, wtedy by się sprzeniewierzył swojemu rzeczywistemu powołaniu i pchnął umiłowany lud w następną wojnę i tragedię narodową.
Jezus poprzez swoją działalność i zwiastowanie Boga miłości i łaski chciał przede
wszystkim przekształcić wyobrażenia Żydów o Mesjaszu. Nie było łatwo dokonać
radykalnego przewrotu w myśleniu na temat Chrystusa. Nawet uczniowie wierzyli
do końca, że ich Nauczyciel ostatecznie okaże się takim Mesjaszem, jakiego oczekiwano (por. Mt 16,22; Łk 24,21; Dz 1,6). Po zmartwychwstaniu Jezusa zrozumieli
1

Na temat mesjanizmu żydowskiego zob. Mussner F., Traktat o Żydach, 1993, s. 132-139 (zob.
na s. 132n literaturę do tematu).

2

Goppelt L., Theologie des Neuen Testaments, I, s. 221.

3

Hampel V., Menschensohn und historischer Jesus. Ein Rätselwort als Schlüssel zum messianistischen Selbstverständnis Jesu, s. 70nn.
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jednak, że ich Mistrz nie był Mesjaszem politycznym, i nie odbuduje królestwa
Izraelowi. Był Mesjaszem, lecz według myśli Bożej, a nie ludzkiej.
Nie można odmówić Jezusowi świadomości mesjańskiej. Gdyby Jezus nie uważał się za obiecanego Pomazańca, to po tragedii Wielkiego Piątku uczniowie
i pierwsi chrześcijanie nie mogliby Jezusa nazywać Chrystusem. Tragedia Golgoty
zniweczyła bowiem wszelkie nadzieje związane z osobą Jezusa. Bez wspominania
Mistrza, który był Mesjaszem, chociaż zakazywał o tym mówić, nie była możliwa
wiara w mesjańską godność ukrzyżowanego Skazańca. Żywe wspomnienie i przeżycia wielkanocnego poranka prowadziły do wyznania: Jezus jest Chrystusem.
Na pewno logia występujące w Ewangeliach, świadczące pośrednio i bezpośrednio o mesjańskiej świadomości Jezusa, uległy pewnym modyfikacjom podczas
pracy redakcyjnej. Ale nie można uznać za pewne, że pierwotnie nie zawierały
takich czy innych tytułów godnościowych Jezusa i nie świadczyły o mesjańskiej
świadomości Nauczyciela z Galilei. Badania zachęcają nas do zaufania ewangelistom. Należy utrzymać pogląd ewangelistów, iż Jezus był świadomy swojej godności, ale nie chciał, aby został rozpoznany jako Mesjasz, wszak utrudniłoby to przygotowanie uczniów do wielkiego dzieła ewangelizacji. Dawne poglądy odmawiające Jezusowi świadomości mesjańskiej – jak stwierdza V. Hampel – zostały przezwyciężone1. Za pewne i ugruntowane możemy uznać przekonanie, że av*n*a( rB^
jest szyfrem, jakim się posługiwał Jezus2, aby, uważając się za Mesjasza, oczywiście nie typu królewskiego, powoli wyprowadzać swoich słuchaczy z mgły niewiedzy i tymczasowej niemożności poznania prawdy i rozbudzać w nich wiarę, że jest
tym, który miał przyjść (o& e*rcovmeno"). Na innego już czekać nie należy.

1

2

Hampel V., Menschensohn und historischer Jesus. Ein Rätselwort als Schlüssel zum messianistischen Selbstverständnis Jesu, s. 371.
Tamże, 98nn.
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