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str. 1

Ewangelia według Mateusza
Rodowód Jezusa

1

1Zwój1 o pochodzeniu Jezusa Chrystusa,2 syna Dawida,
syna Abrahama.3
2Abraham

był ojcem4 Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub
ojcem Judy oraz jego braci. 3Juda poprzez Tamar był ojcem
Faresa i Zary, Fares był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama.
4Aram był ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona. 5Salmon poprzez Rahab był ojcem Boesa, Boes poprzez Rut ojcem Jobeda, a Jobed był ojcem Jesaja.
6Jessaj był ojcem Dawida, króla, Dawid poprzez Ŝonę Uriasza5
był ojcem Salomona. 7Salomon był ojcem Roboama, Roboam
ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asafa.6 8Asaf był ojcem Jozafata,
Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza. 9Ozjasz był ojcem
Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza.
10Ezechiasz był ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amona,
Amon ojcem Josjasza. 11Josjasz był ojcem Jechoniasza i braci
jego w czasie przesiedlenia do Babilonu. 12A po przesiedleniu

1

Słowo zwój występuje bez rodzajnika, ale tłumaczy się je jako określone,
zgodnie z zasadą Apolloniusza pisania tytułów w grece (NET 17).

2

Chrystus to pomazaniec. Terminu tego LXX uŜywa w odniesieniu do
kapłanów (1 Krl 2,10; por. J 1,41).

3

Genealogia ta jest inna niŜ w Łk 3,23-38 (zob. przypis). Łukasz, poniewaŜ
pisze do poganina, podaje genealogię Marii. Mateusz natomiast, piszący
do śydów, genealogię Józefa. Imiona podane są w trzech grupach: Od
Abrahama do Dawida (2-6), Od Dawida do uprowadzenia do Babilonu (611), od Jechoniasza do Jezusa (12-16). Genealogia podaje imiona czterech
kobiet: Tamar, Rachab, Rut, Batszeby. Genealogia ta jest selektywna. Potwierdza to 1 Krn 3,15-16 oraz niektóre średniowieczne manuskrypty, które przed imieniem Jechoniasz dodają imię Jehojakim, co zaburza liczbę
14.
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do Babilonu Jechoniasz został ojcem Salatiela,7 Salatiel zaś
ojcem Zorobabela. 13Zorobabel był ojcem Abiuda, Abiud ojcem
Eliakima, Eliakim ojcem Azora. 14Azor był ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda. 15Eliud był ojcem
Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba. 16Jakub
był ojcem Józefa, męŜa Marii, z której narodził się Jezus, zwany
Chrystusem.
17Co

do wszystkich więc pokoleń: od Abrahama do Dawida jest
pokoleń czternaście; od Dawida do uprowadzenia do Babilonu
— pokoleń czternaście; od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa — pokoleń czternaście.

Historia narodzenia Jezusa
18Z

pochodzeniem Jezusa Chrystusa było natomiast tak: Po
zaręczeniu8 Jego Matki Marii Józefowi, przed ich zejściem się,
została znaleziona w ciąŜy9 z Ducha Świętego.10 19Józef natomiast, jej mąŜ, jako [człowiek] prawy,11 nie zamierzał jej zniesławiać,12 lecz chciał się z nią bez rozgłosu rozwieść.13 20Gdy to

7

Ezd 3,2.

8

Zaręczyny były u śydów instytucją bardzo powaŜną. MęŜczyzna zaręczony z kobietą był prawnie jej męŜem (1 MjŜ 29,21; 5 MjŜ 22,23). Niewierność stron była karana śmiercią. Zerwanie zaręczyn następowało na drodze rozwodu, a w przypadku rozwodu odumarła strona uwaŜana była za
wdoca lub wdowę (m. Ketub. 1:2; m. Sota 1:5; m. Git. passim..., za NET
18). Dlatego moŜna powiedzieć, Ŝe odpowiadały one dzisiejszym zaślubinom (zob w. 20).

9

W grece mamy tu do czynienia z idiomem: w brzuchu mająca, czyli będąca w ciąŜy. Z konstrukcji greckiej wynika, Ŝe Maria nie powiedziała o tym
Józefowi od razu. Być moŜe to odkrycie było zaskoczeniem nie tylko dla
niego, ale i dla niej samej. Wiedziała wprawdzie, Ŝe moc NajwyŜszego ma
ją zacienić, ale nie wiedziała, jak to ma się stać w praktyce. Miała podstawy, aby myśleć, Ŝe tak lub inaczej, stanie się podobnie jak było w przypadku Zachariasza i ElŜbiety.

4

Był ojcem: śydzi określają w ten sposób nie tylko pochodzenie bezpośrednie, ale i pośrednie.

10

Fragment ten wyraźnie uczy, Ŝe poczęcie Jezusa nie dokonało się w sposób normalny. Zob. J 1,14; 17,5; 2 Kor 8,9; Flp 2,5-11; Kol 1,15-19)

5

Chodzi o Batszebę (2 Sm

11

6

Alternatywna pisownia imienia Asa, potwierdzona przez najstarsze manutskrypty.

Lub: sprawiedliwy. Tak samo określeni zostali Zachariasz i ElŜbieta (Łk
1,6) oraz Symeon (Łk 2,25).

12

Lub: wytaczać jej procesu.
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rozwaŜał, oto we śnie ukazał mu się anioł Pana14 i powiedział:
Józefie, synu Dawida, nie bój się15 przygarnąć Marii, twojej
Ŝony, gdyŜ to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.
21Urodzi Syna i nadasz mu imię Jezus;16 On bowiem zbawi
swój lud swój od jego grzechów. 22A to wszystko się stało, aby
się wypełniło to, co zostało wypowiedziane przez Pana17 za
pośrednictwem proroka:
23
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co się wykłada: Bóg z nami. 24Gdy zaś Józef obudził się ze snu,
zrobił tak, jak mu rozkazał anioł Pana i przygarnął20 swoją Ŝonę.
25Nie obcował z nią jednak,21 dopóki nie urodziła syna — i
nadał Mu imię Jezus.

Oto panna18 pocznie i urodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel,19

13

Zob. 5 MjŜ 22,23. Prawość Józefa polegała na tym, Ŝe wiedząc o fakcie
dziewiczego poczęcia nie chciał, aby było ono traktowane jako niewierność małŜeńska. Z drugiej strony wyraźnie nie chciał uczestniczyć w planie BoŜym. Powodował nim strach (w. 20). Jego cichy rozwód mógł się
dokonać na podstawie 5 MjŜ 24,1

19

Zapowiedź będąca treścią w. 23 skierowana została pierwotnie przez
Izajasza do Achaza, króla judzkiego w latach 732-715 p. Chr., obawiającego się agresji ze strony sprzymierzonych sił Aramu (Syrii) i Efraima
(Izraela) (Iz 7,14; 2 Krn 13,12). Imię Immanuel to aluzja do Iz 8,8.10
(LXX).

14

Lingwistycznie Anioła Pana w Starym i Nowym Testamencie oznaczają to
samo (NET 18).

20

Lub: przyjął swoją Ŝonę do siebie.

21

Idiom: nie poznał jej jednak.

15

Drogi BoŜe są często zaskakujące — jak w tym przypadku. Kroczeniu
drogami BoŜymi nierzadko towarzyszy lęk.

16

Słowo Jezus znaczy Jahwe jest zbawieniem (Łk 1,47; 2,11; J 4,42) Odpowiada ono imieniowi Joszua lub Jehoszua (4 MjŜ 13,16; 1 Krn 7,27), a zatem imię Jezus to grecka forma imienia Joszua (Jozue; Hbr 4,8). Wśród
śydów palestyńskich I w. było to dość popularne imię (NET 18).

17

Aby się wypełniło to, co zostało wypowiedziane przez Pana — to charakterystyczne dla Mt wyraŜenie pojawia się w niej 9 razy. Ma na celu dowieść
czytelnikom, Ŝe Jezus jest długo zapowiadanym Mesjaszem. (1) 1,22-23:
na 740 lat wcześniej, przez Izajasza, zapowiada narodziny z dziewicy; (2)
2,15: na 750 lat wcześniej, przez Ozeasza, zapowiada ucieczkę do Egiptu;
(3) 2,17: na ok. 600 lat wcześnej, przez Jeresmiasza, zapowiada śmierć
niemowląt; (4) 2,23; na 740 lat wczeniej, przez Izajasza, zapowiada zamieszkanie w Nazarecie; (5) 4,14-16: na 740 lat wcześniej zapowiada narodziny w Betlejem; (6) 8,17: na 740 lat wcześniej, przez Izajasza, zapowiada uzdrowieńczy charakter posługi Jezusa; (7) 12,17-21: na 740 lat
wcześniej, przez Izjasza zapowiada charakter Jezusa; (8) 13,35: na 750 lat
wcześniej, przez Asafa, zapowiada formę zwiastowania Jezusa; (9) 27,910: na 600 lat wcześniej, przez Jeremiasza, zapowiada zdradzenie Jezusa
za cenę 30 srebrników. KaŜda zapowiedź Pańska staje się kiedyś porządkiem określonego dnia. W przypadku narodzin Jezusa czekała ona na swój
dzień około 740 lat.

18

Hbr. almah odnosi się do kobiety mającej wstąpić w związek małŜeński (1
MjŜ 24,43; Prz 30,19).
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Hołd magów
1Gdy

Judei22

Jezus urodził się w Betlejem w
za dni króla
Heroda,23 oto przybyli do Jerozolimy magowie24 ze
Wschodu25 2z zapytaniem: Gdzie jest ten narodzony Król
śydów? Zobaczyliśmy bowiem wschód26 Jego gwiazdy i
przyszliśmy złoŜyć Mu pokłon.27 3Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima.28 4Zgromadził zatem

2
22

Było teŜ Betlejem w Galilei (Józef, Dzieje, XIX. 15). W Betlejem (słowo
to znaczy dom chleba), Ŝyli Rut i Boaz (Rt 1,1nn), a takŜe Dawid (1 Sm
17,12). Betlejem nazywano potem Miastem Dawida (Łk 2,11).

23

Chodzi o Heroda Wielkiego. Według Józefa zmarł on w 4 r. po Chr. Był
pierwszym namiestnikiem Judei, a od 40 r. przed Chrystusem (za panowania Antoniusza i Oktawiusza) równieŜ jej królem. Znany jest ze swoich
projektów budowlanych oraz z okrucieństwa.

24

Magowie, gr. ma,goj (magos) od perskiego magus (wielki). Etymologia
słowa niepewna. Być moŜe wywodzi się z tego samego korzenia słownego, co megas (magnus), chociaŜ niektórzy dopatrują się jego babilońskich
korzeni. Herodot pisze o plemieniu Magi naleŜącym do Medianitów.
Wśród Persów istniała kasta najwyŜszych kapłanów zwanych Magami, tak
jak Chaldejczycy wśród Babilończyków (Dn 1,4), naleŜał do nich równieŜ
Daniel (Dn 2,8). Słowo to oddaje równieŜ tę samą myśl, która zawiera się
w słowie czarnoksięŜnik (Szymon czarnoksięŜnik Dz 8,9.10; Elimas Barjezus Dz 13,6.8). Mateuszowi jednak chodzi najprawdopodobniej o astrologów, którzy przybyli ze Wschodu, to znaczy z Arabii, Babilonu lub Persji. Przekonanie, Ŝe byli oni królami pochodzi od Izajasza (Iz 60,3; Obj
21,24). To, Ŝe było ich trzech łączy się z trzema darami. Legenda dodaje,
Ŝe nosili oni imiona Kaspel, Melchior i Baltazar; mieli oni reprezentować
Sema, Jafete i Chama, a ich czaszki spoczywają w katedrze w Kolonii
(Robertson, BW 5). Friberg podaje, Ŝe: (1) magus, l. mn. magi, Perska kasta najwyŜszych kapłanów; perscy mędrcy religijni (Mt 2,1); (2) magik,
czarnoksięŜnik (Dz 13,6).

25

26

27

28

Mateusz dodaje w tym rozdziale kolejny element: Jezus jest Mesjaszem
zapowiadanym nie tylko przez staroŜytnych proroków Izraela, ale równieŜ
ogłoszonym światu pogańskiemu za pośrednictwem cudu przyrody.
Lub: Zobaczyliśmy bowiem, jak wschodzi Jego gwiazda. L. p. słowa
wschód moŜe oznaczać kierunek świata (jak w Obj 21,13), choć częściej
kierunek świata określany jest l.mn. tego słowa (jak w Mt 2,1). W Łk 1,78
słowo to oznacza wschód, podobnie jak w Mt 4,16 (Robertson BW 5).
Seneka pisze o magach, którzy przyszli z ofiarami uczcić śmierć Platona
(List 58).
Przyjście Jezusa wywołuje trwogę u tych, którym zaleŜy na własnym
statusie. Herod był znany równieŜ z okrucieństwa. Swoje panowanie roz-
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wszystkich arcykapłanów oraz nauczycieli ludu i zaczął ich
wypytywać, gdzie Chrystus ma się narodzić? 5Oni zaś odpowiedzieli mu:29 W Betlejemie Judzkim; bo tak zostało napisane
przez proroka:
6

I ty, Betlejem, ziemio judzka,
wcale nie jesteś najmniejsze pośród ksiąŜąt Judy,
z ciebie bowiem wyjdzie władca,
który pasł mój lud — Izrael.30

7Wtedy

Herod potajemnie przywołał magów i dokładnie się od
nich dowiedział o czasie pojawienia się gwiazdy. 8Następnie
posłał ich do Betlejem ze słowami: Idźcie i dokładnie wypytajcie o to Dziecko, a gdy tylko je znajdziecie, donieście mi, abym
ja teŜ mógł iść i złoŜyć Mu pokłon. 9Oni zaś po wysłuchaniu
króla poszli. A oto gwiazda, której wschód zobaczyli, prowadziła ich aŜ doszła i stanęła nad miejscem, gdzie było Dziecko. 10A
gdy ujrzeli gwiazdę,31 ucieszyli się niezmiernie wielką radością.
11Następnie weszli do domu, zobaczyli Dziecko z Jego Matką
Marią, upadli, złoŜyli Mu pokłon, a następnie otworzyli swoje
skarby i złoŜyli Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.32 12A ostrze-

począł pogromem Sanhedrynu (Józef, Dzieje, XIV. ix. 4). Makrobiusz
(Sat. II. iv. II) przytacza słowa Augusta, Ŝe lepiej być świnią (hys) niŜ synem (hyos) Heroda: świnia ma więcej szans na przetrwanie. Ludzie z
pewnością zdawali sobie sprawę, ile ich będzie kosztowało przeraŜenie
tego tyrana. Wcześniej z powodu waśni o tron uśmiercił dwóch synów
Mariamne, samą Mariamne, Antypatera (swego kolejnego syna i spadkobiercę), ponadto brata i matkę Mariamne (Arystobulosa i Aleksandrę) oraz
jej dziadka Jana Hyrkanusa. Herod tworzył testament za testamentem, a
wówczas, w okresie swojej śmiertelnej choroby pytanie magów musiało
doprowadzić go do furii. Herod był znienawidzonym przez ludzi Idumejczykiem (Robertson, BW 5).
29

Zgromadzeni odpowiedzieli zgodnie z funkcjonującą wśród śydów opinią
(J 7,42)

30

Jest to wolny cytat Mich 5,2. Por. J 10,11; Hbr 13,20; 1 Ptr 2,25; Obj 7,17.

31

Prawdopodobnie chodzi o wyjątkowy cud przyrody, a nie o zwykłą
gwiazdę, planetę lub kometę. Niektórzy dopatrują się w tym zjawisku koniunkcji Jowisza i Saturna.

32

Mirra: oleista wydzielina drzewa balsamowego, wykorzystywana jako
olejek oraz perfum. Wszystkie te dary pochodzą z Arabii (Roberson BW
5).

Pismo Święte

str. 7

Ŝeni we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili w
swoje strony.

Ucieczka do Egiptu
13Po

ich odejściu, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i
powiedział: Wstań, weź Dziecko oraz Jego Matkę i uciekaj do
Egiptu — i bądź tam, dopóki ci nie powiem, bo Herod będzie
szukał Dziecka, aby je zgładzić. 14Wstał więc nocą, wziął
Dziecko oraz Jego Matkę i udał się do Egiptu. 15I przebywał
tam aŜ do zgonu Heroda, aby się wypełniło to, co zostało powiedziane przez Pana przez proroka, zapowiadającego:

str. 8

Ŝe Archelaus35 króluje w Judei zamiast swojego ojca Heroda
przestraszył się pójścia w tamte [strony], a ostrzeŜony we śnie,
odszedł w okolice Galilei. 23Po przyjściu osiedlił się w mieście
zwanym Nazaret36 i w ten sposób wypełniło się to, co zostano
powiedziane przez proroków,37 Ŝe będzie nazwany Nazarejczykiem.

Posługa Jana Chrzciciela

3

Z Egiptu wezwałem mojego Syna.33

Pierwsi męczennicy dla sprawy Jezusa:
Dzieli z Betlejem
16Wówczas

Herod, widząc, Ŝe został zmylony przez magów,
bardzo się rozgniewał, posłał, aby wymordować wszystkie dzieci w Betlejem i w całej jego okolicy, od drugiego roku Ŝycia i
młodsze, stosownie do czasu, o którym dokładnie dowiedział się
od magów. 17Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane
przez proroka Jeremiasza:
18

Usłyszano głos w Rama,
płacz i wielkie zawodzenie.
Rachel opłakuje swoje dzieci
i nie chce dać się pocieszyć,
bo [juŜ ich] nie ma.34

gdy umarł Herod, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc: 20Wstań, weź Dziecko oraz Jego Matkę i idź do ziemi izraelskiej, nie Ŝyją juŜ bowiem ci, którzy szukali duszy tego Dziecka. 21Wstał więc, wziął Dziecko oraz Jego
Matkę i przyszedł do ziemi izraelskiej. 22Gdy jednak usłyszał,

33
34

Oz 11,1.
Jr 31,15. Biorąc pod uwagę wielkość Betlejem i okolic dzieci tych mogło
być ok. 15-20 (Robertson, BW 5).

1W

tych dniach wystąpił Jan38 Chrzciciel i tak głosił na
Pustyni Judzkiej: 2Opamiętajcie się, gdyŜ Królestwo Niebios stało się bliskie.39 3Jego to bowiem dotyczyły słowa
wypowiedziane przez proroka Izajasza:
Głos wołającego na pustkowiu:
Przygotujcie drogę Pana, Jego ścieŜki czyńcie prostymi.40

4Sam

zaś Jan miał swoje odzienie z sierści wielbłąda i skórzany
pas wokół swoich bioder, a jego poŜywieniem była szarańcza i
dziki miód.41 5Wtedy zaczęła wychodzić do niego Jerozolima,
cała Judea oraz cała okolica nad Jordanem, 6a ci, którzy otwar35

Pod koniec swojego Ŝycia Herod znów zmienił testament i w miejsce
Antypasa ustanowił swoim następcą Archelausa, najgorszego ze swoich
synów. Po śmierci Heroda Wielkiego, jego królestwo zostało podzielone
pomiędzy trzech synów: Archelaus rządził w Judei (w której znajdowało
się teŜ Betlejem, w. 22), Filip został tetrarchą Iturei i Trachonu (zob. Łk
3,1), Antypas został tetrarchą Galilei. Archelaus przejął po ojcu okrucieństwo.

36

Nazaret był małym miasteczkiem w Galilei, 25 km na zachód od południowych brzegów Jeziora Galilejskiego. Według Łk 1,26 tam miało
miejsce ogłoszenie Marii zapowiedzi o narodzeniu się Jezusa.

37

Mateusz mówi, Ŝe taki bieg wypadków był wypełnieniem słów proroków.
I słusznie, dlatego, Ŝe nie ma jednego proroctwa, które by wyraźnie mówiło, Ŝe Mesjasz będzie nazwany Nazyrejczykiem. Być moŜe chodzi o to, Ŝe
było to określenie obraźliwe (zob. J 1,46; 7,52). Jeśli tak, to moŜna by
wskazać kilka proroctw, które się z tym łączą: Ps 22,6.8; 69,11.19; Iz
53,2.3.4. Słowo Nazaret znaczy gałązka. Mateuszowe paralele pomiędzy
dziejami Jezusa a dziejami Izraela mają głęboki sens.

38

Imię Jan znaczy Dar Jahwe.

39

Zob. Jl 2,12; Iz 55,7; Ez 33,11.15.

40

Iz 40,3.

41

Chodzi o miód dzikich pszczół.

Jezus Nazarejczykiem
19A
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cie przyznawali się do swoich grzechów,42 byli przez niego
chrzczeni w rzece Jordan.
7Gdy

zaś zobaczył, Ŝe do chrztu przychodzi wielu faryzeuszów43 i saduceuszów,44 powiedział do nich: [Wy] płody Ŝmij,
kto wam podpowiedział, by uciekać przed nadchodzącym gniewem? 8Wydawajcie więc owoc godny opamiętania 9i nie myślcie, Ŝe moŜecie sobie mówić: Ojca mamy Abrahama.45 Bo mówię wam, Ŝe Bóg moŜe z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. 10A juŜ i siekiera przyłoŜona jest do korzenia drzew;
kaŜde więc drzewo, które nie wydaje dobrego46 owocu, jest
wycinane i rzucane w ogień. 11Ja was chrzczę w wodzie ze
względu na opamiętanie, ale Ten, który idzie za Mną, jest mocniejszy niŜ ja; nie jestem godzien nosić Mu sandałów; On was
będzie chrzcił w Duchu Świętym i ogniu;47 12w Jego ręku jest
przetak i dokładnie wyczyści swoje klepisko, zbierze swoją
ziarno do spichrza, plewy natomiast spali w ogniu nieugaszonym.48

Chrzest Jezusa
13Wówczas

Jezus przybył z Galilei nad Jordan, do Jana, aby dać
się przez niego ochrzcić. 14Jan jednak powstrzymywał Go, mó-

str. 10
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wiąc: To ja mam potrzebę być ochrzczony przez Ciebie, a ty
przychodzisz do mnie? 15Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz,
bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Mu
ustąpił. 16A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wystąpił z wody
i oto zostały Mu otwarte niebiosa, i zobaczył Ducha BoŜego, jak
zstępował niby gołębica i przychodził na Niego.49 17I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest moim umiłowanym Synem, w
który znalazłem upodobanie.

Czas próby
1Następnie

Jezus został poprowadzony przez Ducha na
pustkowie, aby był poddany próbie przez diabła. 2A po
przeposzczeniu czterdziestu dni i czterdziestu nocy, zgłodniał.50 3Wtedy podszedł do Niego kusiciel i powiedział:
Jeśli jesteś Synem Boga, powiedz, aby te kamienie stały się
chlebem. 4On zaś odpowiedział: Napisano: Nie samym chlebem
człowiek Ŝyć będzie, ale kaŜdym słowem wychodzącym z ust
Boga.51

4

5Wtedy

diabeł wziął Go z sobą do miasta świętego i postawił
Go na szczycie świątyni52 6i powiedział: Jeśli jesteś Synem Boga, rzuć się w dół, napisano bowiem:
Aniołom swoim przykaŜe o tobie
i na ręce cię podniosą,
byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień.53

42

Chodzi o otwarte wyznanie grzechów przed chrztem (Weymouth, BW 5).

43

Faryzeusze to członkowie jednej z najwaŜniejszych i najbardziej wpływowych religijnych i politycznych partii judaizmu czasów Jezusa. Było
ich więcej niŜ saduceuszy. Józef szacuje ich liczbę na 6000 (Dzieje 17.42).
Charakteryzowało ich przywiązanie do praw Starego Testamentu, wiara w
anioły i zmartwychwstanie.

7Jezus

49

Łk 3,22.

Saduceusze kontrolowali oficjalne polityczne struktury Judaizmu czasów
Jezusa; stanowili teŜ większość w Sanhedrynie. Byli oni szczególnie rygorystyczni jeśli chodzi o Prawo i zagadnienia porządku (Józef, Wojna śydowska 2.119, 164-166; Dzieje 13.171-173, 293-298; 18.11, 16-17;
20.199; śycie 10-11). Zob. takŜe Mt 16,1-12; 22,23-34; Mk 12,18-27; Łk
2,27-38; Dz 5,17; 23,6-8.

50

2 MjŜ 34,28.

51

5 MjŜ 8,3.

52

Zob. [Przypis do Łk 4,9 mówi: Niektórzy sugerują, Ŝe chodzi o południowo wschodni naroŜnik świątyni skąd widom rozpościera się na przepaść
mierzącą ok. 135 m. Inni sugerują, Ŝe chodzi o główne wejście do świątyni (NET, 148)]. Być moŜe chodzi o królewski portyk Heroda, „zawieszony” z południowej strony świątyni nad doliną Kidronu na wysokości 137
m (Józef, Dzieje, XV. xi. 5. Hegesippus głosi, Ŝe później został tam
umieszczony Jakub, brat Pański, i stamtąd zrzucony w dół (Robertson BW
5).

53

Ps 91,11n.

44

45

W przekonaniu śydów zasługi ojców, a szczególnie Abrahama były wystarczające dla całego Izraela.

46

RównieŜ: zdrowego, pięknego.

47

Ogień odnosi się prób chrześcijańskiego Ŝycia.

48

Job 20,26; Iz 34,8-10; 66,24.

mu odpowiedział: Znów napisano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.54
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8Ponownie

wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał
mu wszystkie królestwa świata wraz z ich chwałę.55 9I powiedział do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i złoŜysz
mi pokłon. 10Wtedy Jezus skierował do Niego słowa: Odejdź,
szatanie! GdyŜ napisano: Panu, swojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu samemu będziesz usługiwał.56 11Wtedy
diabeł pozostawił Go, a oto aniołowie podeszli i usługiwali Mu.

Ewangelizacja Jezusa w Galilei
12Gdy

natomiast usłyszał, Ŝe Jana został wydany, usunął się do
Galilei.57 13I po opuszczeniu Nazaretu58 przyszedł i zamieszkał
w Kafarnaum, nad morzem, w granicach Zebulona i Neftalego,
14aby zostało wypełnione to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza:
15

Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego,
droga morska, Zajordanie, Galilea pogan,
16 lud siedzący w ciemności, zobaczył wielkie światło,
a siedzącym w krainie i cieniu śmierci,
światło im wzeszło.59

str. 12
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ta, jak rzucali w morze sieć,61 gdyŜ byli rybakami.62 19I powiedział do nich: Chodźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi!
20Oni zaś natychmiast pozostawili sieci i poszli za Nim. 21A
gdy stamtąd poszedł nieco dalej, zobaczył innych dwu braci,
Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana, którzy wraz ze swoim ojcem Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci — i powołał ich. 22Oni zaś natychmiast pozostawili łódź oraz swojego
ojca i poszli za Nim.
23Następnie

zaczął obchodzić całą Galileę, nauczać w ich synagogach i głosić ewangelię Królestwa oraz uzdrawiać wszelką
chorobę i wszelkie niedomaganie wśród ludu. 24I rozeszła się
wieść o Nim po całej Syrii; wówczas przynieśli Mu wszystkich,
którzy się mieli źle, gniecionych róŜnorodnymi chorobami i
bólami, dręczonych przez demony, lunatykujących63 oraz sparaliŜowanych — i uzdrowił ich. 25Szły teŜ za Nim liczne tłumy z
Galilei i z Dziesięciogrodu,64 z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.65

17Potem

Jezus zaczął głosić i mówić: Opamiętajcie się, bo zbliŜyło się Królestwo Niebios.60

Powołanie uczniów
18Przechadzając

się wzdłuŜ Morza Galilejskiego, zobaczył
dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, jego bra-

61

Sieć gr. avmfi,blhstron (amphiblêstron), por. z amphiballô w Mk 1,16
(zarzucać po obu stronach). Była to sieć rzucana przez ramię i rozciągająca się w koło (amphi). W 4,20 i 4,21 mamy słowo (diktua), odnoszące się
do sieci wszelkiego rodzaju. DuŜa ciągniona sieć (sagênê) pojawia się w
Mt 13,47 (Robertson BW 5).

62

Szymon i Piotr byli rybakami z zawodu. W tym czasie byli juŜ oni
uczniami Jezusa (powołani wcześniej — J 1, 35-42), teraz natomiast zostali wezwani po pozostawienia swojego zajęcia i pójścia za Jezusem.

54

5 MjŜ 6,16.

55

Krajobraz całego Kanaanu MojŜesz obserwował z góry Nebo (5 MjŜ 34,13).

56

5 MjŜ 6,13.

63

57

Synoptycy przechodząc do ewangelizacji w Galilei okrywają milczeniem
cały rok. To, co się w tym roku działo, wiemy dzięki Janowi. Zob. J 1,193,36.

Dostrzegano związek między fazami księŜyca i atakami epilepsji (Mt
17,15).

64

Region dziesięciu greckich miast połoŜonych (poza Scythopolis) na
wschód od Jordanu.

58

Tam został odrzucony: Łk 4,16-31.

65

Obszar określany czasem mianem Transjordanii.

59

Iz 9,1.

60

Odnosi się to do Jego ewangelizacji w Galilei. Jezus miał juŜ w tym czasie
rok zwiastowania za sobą.
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Kazanie na Górze

5

1Tymczasem

górę,66

[Jezus] widząc te tłumy, wstąpił na
a
gdy usiadł,67 przystąpili do Niego Jego uczniowie.
2Wówczas otworzył swoje usta i zaczął ich nauczać68 tymi
słowy:

3Szczęśliwi69

ubodzy70 w duchu, gdyŜ ich jest Królestwo Nie-

bios.
4Szczęśliwi

pogrąŜeni w Ŝałobie,71 gdyŜ oni będą pocieszeni.

5Szczęśliwi

łagodni,72 gdyŜ oni odziedziczą ziemię.

6Szczęśliwi

złaknieni i spragnieni sprawiedliwości, gdyŜ oni
będą nasyceni.73

str. 14
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7Szczęśliwi

miłosierni, gdyŜ oni dostąpią miłosierdzia.

8Szczęśliwi

czystego serca, gdyŜ oni będą oglądać Boga.74

9Szczęśliwi

zaprowadzający pokój,75 gdyŜ oni będą nazwani
synami Boga.
10Szczęśliwi

prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyŜ
ich jest Królestwo Niebios.
11Szczęśliwi

jesteście, gdy was będą zniewaŜać, prześladować i
kłamliwie przypisywać wam wszelkie zło ze względu na Mnie.
12Cieszcie się i niezmiernie weselcie, Ŝe wasza zapłata w niebiosach jest wielka; tak bowiem prześladowali proroków, którzy
byli przed wami.

Uczniowie — sól i światło
66

Niektórzy w tym akcie widzą paralelę do wstąpienia na górę prawodawcy
MojŜesza (2 MjŜ 24,12).

67

Usiadł — zgodnie ze zwyczajem rabinów.

68

Przypadek tzw. inchoactive imperfect.

69

Słowo szczęśliwy gr. maka,rioj (makarios), lepiej oddaje myśli oryginału
niŜ błogosławiony. Słowo błogosławiony jest lepszym przekładem greckiego słowa eulogos (występującego Mt 21,9; Łk 1,42.68). Słowo szczęśliwy uŜywane jest od czasów Homera i Pindara w odniesieniu zarówno
do bóstw, jak i ludzi. LXX stosuje to słowo na określenie moralnej cechy
charakteru, wyraŜa ono szczęście połączone z czystym charakterem. UŜyte jest teŜ w J 13,17; 20,29; 1 Tm 1,11; Tt 2,13.

70

Gr. ptwco,j, (ptochos) oznacza skrajne ubóstwo, dno nędzy; człowiek
ubogi w tym sensie nie ma Ŝadnych środków i cała jego ufność jest w Bogu. Łukasz mówi jedynie ubodzy. W taki sposób określa teŜ Łazarza (Łk
16,20.22). Ubodzy w duchu jest określeniem bardzo brzemiennym w znaczenie. MoŜe oznaczać (1) ludzi pokornych, skruszonych, świadomych
swojej całkowitej zaleŜności od Boga niezaleŜnie od swojego statusu materialnego; (2) ludzi uwaŜanych za ubogich, beznadziejnych i przegranych, którzy być moŜe sami skłaniają się do opinii innych na temat ich
samych; (3) ludzi uczynionych takimi przez społeczeństwo i przez to niewidzących dla siebie innego wyjścia poza Bogiem. Wszystkie te kategorie
mają szczęście, jeśli ze swoim ubóstwem przychodzą do Boga.

71

PogrąŜeni w Ŝałobie (hoi penthountes). Słowo to w LXX odnosi się najczęściej do płaczu nad umarłymi i do Ŝalu z powodu grzechu innych
(McNeile, Robertson BW 5).

72

Łagodni gr. prau<j (praus) mili, delikatni, uprzejmi, przyjaźnie nastawieni.
StaroŜytni uŜywali tego słowa na określenie zewnętrznego zachowania
względem ludzi.

13Wy

jesteście solą ziemi; gdyby jednak sól zwietrzała, czym by
przywrócić jej słoność?76 Do niczego jest juŜ nieprzydatna, pozostaje ją wyrzucić na podeptanie przez ludzi. 14Wy jesteście
światłem świata; nie moŜe się ukryć miasto połoŜone na górze.

73

nasyceni lub nakarmieni, zadowoleni.

74

Hbr 12,14.

75

Nie chodzi tu o pokojowych ludzi, ale o ludzi czyniących coś dla pokoju
(zob. Ef 2,14).

76

Trudne wyraŜenie. Jak bowiem sól moŜe stracić swój smak? Sól to związek chemiczny. Jeśli przestanie być słona, nie jest juŜ więcej solą. Proponuje się co najmniej trzy rozwiązania: (1) Chodzi o sól ziołową, która pod
wpływem wilgoci i słońca wietrzeje, (2) chodzi o zastosowanie soli w
piekarstwie. Bloczkami soli wykładano spód pieców chlebowych. Z czasem, pod wpływem temperatury sól ta zmieniała swój skład chemiczny i
stawała się bezuŜyteczna; (3) Jezus nie mówi, Ŝe sól moŜe zwietrzeć.
Mówi — jak w naszym przekładzie — Ŝe sól jest dobra, ale jeśli nawet to
sól, to jeśli zwietrzeje, wyrzuca się ją, bo nie ma sposobu na przywrócenie
jej smaku. W tym trzecim przypadku słowa Jezusa przypominają Jego inną wypowiedź — o przechodzeniu wielbłąda przez ucho igły. Pewne
światło rzuca na to nieco późniejszy fragment Talmudu (b. Bekorot 8b)
opowiadający o tym jak R. Joshua ben Chananja (ok. r. 90) odpowiedział
na pytanie „Gdy sól straci smak, jak smak ten jej przywrócić?” Rabbi odpowiedział: „Przyprawić ją łoŜyskiem muła.” Ale przecieŜ muł, jako wysterylizowany, nie rodzi. Na tę uwagę rabbi powiedział: „A czy sól moŜe
stracić smak?” (NET 24).
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15Nie

zapalają teŜ lampy i nie stawiają jej pod modiusem,77 lecz
na blacie — i świeci wszystkim, którzy są w domu. 16Tak niech
i wasze światło świeci wobec ludzi, Ŝeby mogli zobaczyć wasze
dobre czyny i oddać chwałę waszemu Ojcu, który jest w niebiosach.

Nieprzemijalność i wypełnienie Prawa
17Nie

sądźcie, Ŝe przyszedłem znieść Prawo lub proroków; nie
przyszedłem znieść, ale dopełnić. 18Zapewniam was bowiem:
Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, nie przeminie ani jedna
jota oraz ani jedna kreska78 Prawa — aŜ wszystko się stanie.
19Ktokolwiek zatem rozwiązałby jedno z przykazań, tych najmniejszych, i tak nauczał ludzi, najmniejszym będzie nazwany
w Królestwie Niebios, a kto by stosował i nauczał, ten będzie
nazwany wielkim w Królestwie Niebios. 20Mówię wam bowiem, Ŝe jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie przewyŜszała
[sprawiedliwości] znawców Prawa i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.

str. 16
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będzie podlegał sanhedrynowi, a kto by powiedział: Głupcze,83
będzie zasługiwał na Gehennę84 ognia.

Sprawa sporów i ugody
23Jeślibyś

więc składał swój dar na ołtarzu85 i tam przypomniałoby ci się, Ŝe twój brat ma coś przeciw tobie, 24zostaw tam
swój dar przed ołtarzem, odejdź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i złóŜ swój dar. 25Gódź się ze swoim przeciwnikiem86 szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby
przeciwnik nie podał cię sędziemu, a sędzia [swemu] podwładnemu,87 i [abyś nie] został wtrącony do więzienia. 26Zapewniam
cię, na pewno nie wyjdziesz stamtąd, aŜ oddasz ostatni kodrantes.88

Sprawa czystości małŜeńskiej
27Słyszeliście,

Ŝe powiedziano: Nie będziesz cudzołoŜył.89 28Ja
wam natomiast mówię, Ŝe kaŜdy kto patrzy na kobietę dla poŜądania jej, juŜ w swoim sercu popełnił z nią cudzołóstwo. 29Jeśli

Sprawa zabójstwa
21Słyszeliście,

Ŝe powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał,79 a kto by zabił, będzie podlegał sądowi.80 22Ja natomiast
wam mówię,81 Ŝe kaŜdy, kto się gniewa na swego brata, będzie
podlegał sądowi, a kto by powiedział swemu bratu: Raka,82
77

Modius (tłumaczone teŜ jako korzec), gliniany pojemnik stanowiący miarę
dla materiałów sypkich, ok. 8,75l.

78

Kreska, gr. kerai,a (keraia): chodzi o szeryf, krótką kreskę stanowiącą
zakończenie znaku graficznego. Zob. Łk 16,17; 21,33.

79

2 MjŜ 20,13; 5 MjŜ 5,17.

80

e;nocoj, (enochos) dosłownie trzymany mocno w, złapany w; (1) o duchowym zniewoleniu podległy, trzymany w, pod kontrolą (HE 2.15); (2) jako
techniczny termin prawny z genetive oznaczającym winę lub karę winny
(Mk 3,29); podległy, odpowiedzialny wobec (Mt 5,22a, b); zasługujący na
(Mt 5,22c; 26.66); (3) z genetivem określającym, co zostało przekroczone
winny popełnienia zła przeciw (1 Kor 11,27); o priawie winny powałcenia
lub złamania, nieposłuszeństwa (Jk 2,10). (Friberg, BW 5).

81

Jezus wypowiada się jako postać stojąca ponad prawem MojŜesza.

82

Aramejskie obraźliwe słowo pusty (pusta głowo), wyraŜające pogardę dla
poziomu intelektualnego (Bruce, BW 5).

83

Greckie obraźliwe słowo głupcze, tępaku wyraŜające dla uczuć i charakteru (Bruce, BW5). Niektórzy uwaŜają, Ŝe jest to transliteracja hebrajskiego
hrwm (moreh) buntownik (5 MjŜ 21,18.20).

84

Gehenna, gr. ge,enna (gehenna) to Dolina Hinnoma; w niej śydzi składali
w okresie swojego upadku religijnego składali ofiary Molochowi (2 Krl
23,10). Gehennę naleŜy odróŜnić od Hadesu, który nigdy nie był miejscem kary, ale miejscem umarłych bez sugerowania ich statusu moralnego
(Vincent, BW5).

85

qusiasth,rion (tysiasterion) otłarz (1) dosłownie: (a) ołtarz całopalny
znajdujący się na dziedzińcu przybytku lub świątyni (Hbr 7,13); (b) ołtarz
kadzidlany w miejscu najświętszym (Łk 1,11); (c) ołtarz w niebie (Obj
8,3); (2) przenośnie Hbr 13,10 o krzyŜu, gdzie Jezus cierpiał (Hbr 13,12).

86

Lub: oskarŜycielem.

87

Gr. u`phre,thj (hyperetes), osoba pozostająca pod rozkazami, podwładny,
sługa.

88

Kodrantes, greckie określenie rzymskiej jednostki monetarnej — ąuadrans (kwadrans) równy 2 leptonom lub 1/4 assariona (asa) lub 1/64 denara, czyli ok. 30 minut pracy przy załoŜeniu, Ŝe 1 denar stanowił średnią
płacę najemnego robotnika. Zob. Mk 12,42-44

89

2 MjŜ 20,14; 5 MjŜ 5,17.
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zaś twoje prawe oko jest dla ciebie pułapką,90 wyłup je i odrzuć
od siebie, korzystniej jest bowiem dla ciebie, Ŝeby zginął jeden
z twoich członków, a nie Ŝeby całe twoje ciało zostało wrzucone
do Gehenny. 30I jeśli twoja prawa ręka jest dla ciebie pułapką,
odetnij ją i odrzuć od siebie, korzystniej jest bowiem dla ciebie,
Ŝeby zginął jeden z twoich członków, a nie Ŝeby całe twoje ciało
miało pójść do Gehenny.

str. 18
34Ja

wam natomiast mówię: nie przysięgać wcale,97 ani na niebo, gdyŜ jest tronem Boga, 35ani na ziemię, gdyŜ jest podnóŜkiem Jego stóp, ani na Jerozolimę, gdyŜ jest miastem wielkiego
króla; 36nie przysięgaj teŜ na swoją głowę, gdyŜ nie moŜesz
jednego włosa uczynić białym lub czarnym. 37Niech raczej wasze słowo będzie: Tak — tak, nie — nie, a co ponadto — to jest
od złego.98

Sprawa rozwodu i powtórnego małŜeństwa
31Powiedziano

teŜ: Ktokolwiek oddaliłby swoją Ŝonę, niech jej
da pismo rozwodowe.91 32Ja wam natomiast mówię, Ŝe kaŜdy,
kto oddala92 swoją Ŝonę, poza sprawą rozwiązłości, czyni ją
[osobą] względem której popełniono cudzołóstwo,93 a kto by
oddaloną poślubił — cudzołoŜy.94

Sprawa przysięgi

Pismo Święte

Sprawa walki ze złem i przemocą
38Słyszeliście,

Ŝe powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb.99 39Ja
wam natomiast mówię: Nie odwzajemniajcie się złu, lecz temu,
kto cię uderzy w twój prawy policzek,100 odwróć mu i drugi.
40A temu, kto chce cię pozwać do sądu i wziąć twą koszulę,
zostaw mu takŜe płaszcz. 41I kto by cię zmuszał, abyś niósł jego
cięŜar101 jedną milę,102 idź z nim dwie. 42Temu, kto cię prosi,
daj, i nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie poŜyczyć.

33Słyszeliście

takŜe, Ŝe powiedziano przodkom: Nie będziesz
krzywoprzysięgał,95 ale dotrzymasz Panu swoich przysiąg.96

Sprawa stosunku do nieprzyjaciół
43Słyszeliście,

Ŝe powiedziano: Będziesz kochał swego bliźniego103 i będziesz nienawidził swego nieprzyjaciela.104 44Ja wam

90

Jest dla ciebie pułapką lub: stanowi dla ciebie potrzask lub: przywodzi cię
do upadku, lub: gorszy, kusi do odstępstwa, jest ci powodem załamań, stanowi dla ciebie potrzask.

91

5 MjŜ 24,1; Mt 19,7; Mk 10,4.

97

1 Ts 5,27.

Biblia Poznańska zauwaŜa: „Tradycyjne przekonanie, Ŝe porneia (rozpusta) oznacza cudzołóstwo, a czasownik apolyo separację, a nie rozwód,
jest nie do przyjęcia. We wszystkich bowiem tekstach mówiących o małŜeństwie czasownik apolyo oznacza rozwód dokonany z myślą o nowym
małŜeństwie (t. 4, s. 24).

98

Lub: od zła; w języku greckim genetivus słów zły i zło brzmi identycznie
(5,37; 6,13; 13,19.38).

99

2 MjŜ 21,24; 3 MjŜ 24,20.

100

Lub: wymierzy prawy policzek.

101

Gr. avggareu,w (lub evggareu,w, angareo), słowo pochodzące od słowa
a;ggaroj (angaros) oznaczające perskiego posłańca lub kuriera mającego
prawo przymusić innych do asystowania im, stąd zmusić do słuŜby, przymusić, wymagać od innych; nieść cięŜar. Podobne prawo mieli rzymscy
Ŝołnierze.

102

Mila, rzymska miara odległości (od łac. mille — tysiąc). Oznacza 1000
podwójnych kroków (= 1,478 m), stąd jej pełna miara wynosi 1,478 km.
Występuje jeden raz na kartach Biblii.

103

Lub: bliskiego.

104

Słów będziesz nienawidził swego nieprzyjaciela nie ma w 3 MjŜ 19,18.
Jest to wniosek rabinów, z którym Jezus się ostro nie zgadza. Apostoł Paweł w Rz 12,20 powołuje się na Prz 25,22 i twierdzi, Ŝe powinniśmy naszych nieprzyjaciół traktować przychylnie. Zob. Łk Łk 10,29.

92

93

Lub: „scudzołoŜoną” (invinitivus aoristi passivi), słowo oddane wyraŜeniem osobą, względem której popełniono cudzołóstwo; krócej moŜna by
powiedzieć: czyni ją zdradzoną. Hendriksen W.: wystawia ją na cudzołóstwo (s. 304).

94

Lub: Ja wam natomiast mówię, Ŝe kaŜdy kto rozwodzi się z Ŝoną — poza
sprawą rozwiązłości — dopuszcza się względem niej cudzołóstwa, a kto by
się z rozwiedzioną oŜenił — cudzołoŜy. Lub: Ja wam natomiast mówię, Ŝe
kaŜdy kto rozwodzi się z Ŝoną — poza przypadkiem rozwiązłości — dopuszcza się względem niej zdrady, a kto by się z rozwiedzioną oŜenił —
dopuszcza się zdrady. Odnośnie ostatniego słowa wiersza: cudzołoŜy,
Hendriksen W.: angaŜuje się w cudzołóstwo (s. 304).

95

Lub: Nie będziesz łamał przysiąg (Friberg, BW5).

96

3 MjŜ 19,12.
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natomiast mówię: Kochajcie nieprzyjaciół waszych i módlcie
się za tych, którzy was prześladują, 45abyście się w ten sposób
stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, gdyŜ Jego słońce
wschodzi nad złymi i dobrymi, i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46Bo jeślibyście okazali miłość
tym, którzy was kochają, jaką macie zapłatę? CzyŜ i celnicy
tego nie czynią? 47A jeśli pozdrowilibyście tylko swoich braci,
cóŜ nadzwyczajnego czynicie? CzyŜ i poganie tego nie czynią?
48Bądźcie wy więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec
niebieski.

str. 20

Ojcze nasz, który jesteś w niebiosach,
niech Twoje imię będzie święcone,
niech przyjdzie Twoje Królestwo twoje,
niech będzie Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi.
Udziel nam dziś naszej codziennej porcji chleba,
i odpuść nam nasze winy,
jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i spraw, byśmy nie ulegli w próbie,
ale zachowaj nas od złego,
gdyŜ Twoje jest Królestwo, moc,
i chwała na wieki wieków.
Amen.107

10
11
12
13

Sprawa udzielania wsparcia uboŜszym
1UwaŜajcie

zaś, abyście waszej sprawiedliwości nie wykonywali przed ludźmi, po to, byście byli przez nich widziani;
inaczej nie macie zapłaty od waszego Ojca, który jest w
niebiosach. 2Gdy więc udzielasz wsparcia,105 nie trąb przed
sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby
ich ludzie chwalili. Zapewniam was, odbierają swoją zapłatę.
3Lecz ty, gdy udzielasz wsparcia, niech twoja lewa ręka nie
dowie się, co czyni prawa, 4aby twoje wsparcie pozostało w
ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

6

Sprawa modlitwy
5Gdy

się modlicie teŜ, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyŜ lubią
modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać
się ludziom. Zapewniam was, odbierają swoją zapłatę. 6Ty natomiast, gdybyś się modlił, wejdź do swojego schowka, zamknij
za sobą drzwi i pomódl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.
7Modląc się zaś nie paplajcie jak poganie;106 bo myślą, Ŝe zostaną wysłuchani dzięki swojej wielomówności. 8Nie upodobnijcie
się więc do nich, gdyŜ wasz Ojciec juŜ wie czego potrzebujecie,
zanim Go poprosicie.
9Wy
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14Bo

jeśli odpuścicie ludziom ich upadki, odpuści i wam wasz
Ojciec niebieski. 15Jeśli jednak nie odpuścicie ludziom, to i
wasz Ojciec nie odpuści wam waszych upadków.

Sprawa postu
16A

gdy pościcie, nie stawajcie się smutni jak obłudnicy; bo
wykrzywiają swoje twarze, aby pokazać ludziom, Ŝe poszczą.
Zapewniam was, odbierają swoją zapłatę. 17Ale ty, gdy pościsz,
namaść swoją głowę i umyj swoją twarz, 18aby nie ludziom
pokazać, Ŝe pościsz, lecz twojemu Ojcu, który jest w ukryciu, a
twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

Sprawa gromadzenia bogactwa
19Nie

gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza
niszczą i gdzie złodzieje przekopują się108 i kradną; 20ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie przekopują się i nie kradną. 21Bo gdzie
jest twój skarb — tam będzie i twoje serce.

więc w taki sposób się módlcie:

105

5 MjŜ 15,7-11.

106

1 Krl 8,26; Dz 19,34.

107

Doksologii: gdyŜ Twoje jest Królestwo moc, i chwała na wieki wieków.
Amen. brak w najstarszych i najlepszych manuskryptach.

108

Lub: przebijają się przez mury; chodzi o przebijanie się przez gliniane lub
ceglane mury zabudowań.
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Sprawa właściwego punktu widzenia
22Lampą

ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe,109 całe
twoje ciało będzie jasne; 23jeśli jednak twoje oko jest złe,110 całe
twoje ciało będzie ciemne.111 Jeśli zatem światło w tobie jest
ciemnością, to czym ciemność!

Sprawa najwyŜszych wartości
24Nikt

nie moŜe dwóm panom słuŜyć,112 gdyŜ albo jednego
będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie zdołanie słuŜyć Bogu i mamonie.113 25Dlatego mówię wam: Nie martwcie się114 o waszą duszę,115 co by tu zjeść lub co wypić, ani o wasze ciało, czym by
się przyodziać. Czy dusza nie jest czymś więcej od pokarmu, a
ciało od odzienia? 26Przyjrzyjcie się ptakom niebieskim,116 Ŝe
nie sieją ani Ŝną, ani zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski Ŝywi je; czy wy nie jesteście o wiele waŜniejsi niŜ one?
27A kto z was, ciągle się martwiąc, moŜe dodać do swego wzro-

109

Gr. a`plou/j (haplous) ściśle: proste, bez załamań; stąd proste, szczere,
niewinne; o oku zdrowe, jasne (Mt 6,22).

110

Słowo złe, gr. ponero,j (poneros) moŜna teŜ tłumaczyć jako nieprawne, a
zatem: jeśli jednak twoje oko widzi niewłaściwie.

111

Ciemne, czyli nie zdolne do właściwych ocen.

112

Nikt nie moŜe być niewolnikiem dwóch panów.

113

Nie zdołacie być niewolnikami Boga i mamony. Mammon to chaldejskie,
syryjskie i punickie bóstwo pieniędzy (Robertson, BW 5). śydzi słowem
mamona określali bogactwo i majątek (1 Tm 6,6-10. 17-19).

114

Lub: skończcie ze zwyczajem martwienia się; lub: nie pogrąŜajcie się w
zmartwieniu o...

115

116

Dusza, gr. yuch, (psyche) występuje w ewangeliach synoptycznych w
trzech znaczeniach: (1) jako Ŝycie ciała, któremu człowiek moŜe połoŜyć
kres (Mk 3,4); (2) jako siedlisko myśli emocji, synonim rozumu, serca (Mt
22,37) i ducha (Łk 1,46; por. J 12,27; 13,21); (3) coś wyŜszego rzędu stanowiące o istocie człowieka (Mt 10,28; 16,26). W Mt 16,25 (Łk 9,25) pojawia się w dwóch paradoksalnych znaczeniach, zachowywania i tracenia
Ŝycia (Robertson BW5).
Ptaki niebieskie — idiom określający ptactwo dzikie w odróŜnieniu od
drobiu (NET, 28).
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stu jeden łokieć?117 28A co do odzienia, dlaczego się martwicie?
Zwróćcie uwagę jak rosną polne kwiaty;118 nie trudzą się i nie
przędą, 29a mówię wam: Nawet Salomon w całej swojej chwale
nie ubrał się tak, jak jedna z nich. 30A jeśli trawę polną, która
dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu,119 Bóg tak przyodziewa,
czy nie o wiele bardziej was, o małowierni? 31Nie martwcie się
więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić?
albo: W co się ubierzemy? 32Bo tego wszystkiego poganie szukają; gdyŜ Ojciec wasz niebieski juŜ wie, Ŝe tego wszystkiego
potrzebujecie. 33Ale najpierw szukajcie Królestwa BoŜego i
jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. 34Nie
martwcie się więc o jutro, gdyŜ jutro zatroszczy się o siebie.
Dość ma dzień swojej podłości.120

Sprawa krytykanctwa
abyście nie zostali osądzeni. 2Bo jakim
sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie,
taką i wam odmierzą. 3Dlaczego to widzisz drzazgę w oku
swojego brata, a belki w swoim oku nie dostrzegasz? 4Albo
jak moŜesz powiedzieć swojemu bratu: Pozwól, Ŝe wyrzucę
drzazgę z twego oka, a oto belka jest w twoim oku? 5Obłudniku,
wyrzuć najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, aby
wyrzucić drzazgę z oka swojego brata.

7

1Nie

sądźcie,121

Sprawa właściwej oceny sytuacji
6Nie

dajcie [czasem] psom tego, co święte, i nie rzućcie swoich
pereł przed świnie, aby nie podeptały ich swoimi nogami, a
następnie nie obróciły się i was nie poszarpały.

117

Łokieć, 48 cm.

118

Kwiaty polne, gr. ta. kri,na tou/ avgrou/ (ta krina tou agrou) to nie tylko
polne lilie, ale i inne, jak anemony, maki, gladiole, irysy (McNeile; Robertson BW5).

119

To znaczy: pójdzie na rozpałkę.

120

podłość, gr. (kakia) (1) moralnie: zło, złość, niegodziwość, nieprzyzwoitość; (2) behawioralnie: zła wola, nieprzyjazność; (3) o nieprzyjaznych
okolicznościach: przeciwności, niepowodzenia.

121

Ze składni greckiej wynika, Ŝe chodzi o zwyczaj sądzenia.
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Nagroda wytrwałych
7Proście,

a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 8KaŜdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto
szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. 9Albo czy jest
między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o
chleb, poda mu kamień? 10Lub gdy poprosi o rybę, poda mu
węŜa? 11Jeśli więc wy, będąc122 złymi, wiecie jak dawać dobre
dary swoim dzieciom, o ile bardziej wasz Ojciec, który jest w
niebiosach, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

Złota zasada
12Wszystko

zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili,
tak i wy im czyńcie; takie bowiem jest Prawo i prorocy.123

Wybieranie pod kątem rezultatów
13Wejdźcie

przez ciasną bramę; gdyŜ szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i wielu jest takich,
którzy przez nią wchodzą.124 14JakŜe ciasna jest brama i wąska
droga, która prowadzi do Ŝycia — i niewielu jest tych, którzy ją
znajdują.

Owoce nie mylą
15StrzeŜcie

się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was
w przybraniu owiec, wewnątrz jednak są wilkami drapieŜnymi.125 16Poznacie ich po ich owocach. Czy zbierają winogrona z
cierni albo figi z ostu? 17Tak kaŜde dobre drzewo wydaje piękne owoce, ale bezuŜyteczne drzewo wydaje złe owoce. 18Dobre
drzewo nie jest w stanie wydawać złych owoców ani bezuŜyteczne drzewo wydawać pięknych owoców. 19KaŜde drzewo,

str. 24

które nie wydaje pięknego owocu, zostaje wycięte i rzucone w
ogień. 20A zatem poznacie ich po ich owocach.

Niewystarczalność słownych zapewnień
21Nie

kaŜdy, kto mówi do Mnie: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest
w niebiosach. 22W tym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czy
nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie
wypędzaliśmy demonów, i w Twoim imieniu nie dokonaliśmy
wielu cudów? 23Wówczas wyznam im: Nigdy was nie poznałem. Odstąpcie ode Mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
24KaŜdego

więc, ktokolwiek słucha tych moich słów i czyni je,
porównają do człowieka mądrego, który swój dom zbudował na
skale.126 25I spadł deszcz, przyszły rzeki, dmuchnęły wiatry i
wpadły na ten dom, ale on nie runął, gdyŜ posadowiony został
na skale. 26A kaŜdego, kto słucha tych moich słów, lecz ich nie
czyni, porównają do człowieka głupiego, który swój dom zbudował na piasku. 27I spadł deszcz, przyszły rzeki, dmuchnęły
wiatry i uderzyły w ten dom — i runął, a jego upadek był wielki.
28I

stało się, gdy Jezus zakończył te słowa, Ŝe tłumy zaczęły się
dziwić zdumiewać nad Jego nauką; 29gdyŜ uczył ich jak ten, kto
ma władzę, a nie jak znawcy Prawa.

126
122

Imiesłów będąc moŜna tłumaczyć przysłówkowo i przymiotnikowo.
Przysłówkowo ma zakres ograniczony: chociaŜ wy, słuchacze, jesteście
źli; przymiotnikowo — opisuje cechę całego rodzaju ludzkiego: jest ono
złe z natury (NET, 29).

123

Łukasz łączy Złotą zasadę (Łk 6,31) z Mt 5,42.

124

Przenośnia o dwóch drogach (5 MjŜ 30,19; Ps 1; Jr 21,8).

125

Dz 13,6; 2 Kor 2,13nn; 1 Tm 4,1; 2 Ptr 2,1; 1 J 4,1.
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Oczyszczenie trędowatego
(Mk 1,40-45; Łk 5,12-16)
gdy zszedł z góry, poszły za Nim wielkie tłumy. 2I oto
podszedł trędowaty,127 pokłonił128 Mu się i powiedział:
Panie, jeśli chcesz, moŜesz mnie oczyścić.129 3A [Jezus]
wyciągnął rękę, dotknął się go130 oznajmił: Chcę, bądź
oczyszczony! I natychmiast został oczyszczony z trądu. 4Potem
Jezus zwrócił się do niego: UwaŜaj, nie mów o tym nikomu,131
lecz idź, ukaŜ się kapłanowi i na świadectwo dla nich132 ofiaruj
nakazany przez MojŜesza dar.

8

1A

Uzdrowienie sługi setnika
(Łk 7,1-10)

str. 26
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i jest strasznie nękany. 7Jezus na to: Ja przyjdę i uzdrowię go.135
8A setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł
pod mój dach,136 ale tylko powiedz słowo, a będzie wyleczony
mój chłopiec.137 9Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy
i mam pod sobą Ŝołnierzy; i mówię temu: Idź, a idzie; innemu z
kolei: Przyjdź, a przychodzi; a mojemu słudze: Zrób to, a robi.
10Gdy Jezus to usłyszał, zdumiał się138 i powiedział do tych,
którzy za Nim podąŜali: Zapewniam was, u nikogo w Izraelu nie
znalazłem tak wielkiej wiary. 11Mówię wam natomiast, Ŝe wielu
zjawi się ze Wschodu i Zachodu, i spocznie przy stole w Królestwie Niebios wraz z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, 12a
synowie Królestwa139 będą wyrzuceni w zewnętrzną ciemność;
tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.140 13Po czym zwrócił się

5Gdy

wszedł do Kafarnaum, podszedł do Niego setnik,133 z taką
prośbą: 6Panie, mój chłopiec134 leŜy w domu zwalony paraliŜem

127

W czynie trędowatego widać ufność, pokorę i odwagę. Moc BoŜa ujawnia
się często w Ŝyciu tych, którzy mają odwagę, by prosić (Jk 4,2).

128

Słowo określające ten pokłon, prokunein, opisywało akt oddawania boskiej czczi.

129

Człowiek był pewny mocy uzdrowienia, nie był jednak pewny mocy
miłości. Łatwiej uwierzyć w cudotwórczą moc niŜ w cudotwórczą miłość
(Bruce, za Robertson BW5).

130

Jezus, dotykając chorego, postąpił wbrew zaleceniu zakonu (3 MjŜ 13-14).
Pan nie lęka się dotykać naszych nawet najtrudniejszych problemów. Ten,
który ma moc leczyć problemy, ma teŜ prawo wkraczać na tereny dla ogółu zakazane.

134

Chłopiec, gr. pai/j, (pais) jest dość pojemnym słowem i oznacza dziecko:
(1) w odniesieniu do wieku dziecko, zarówno chłopca (Mt 2,16), jak i
dziewczynkę (Łk 8,51); (2) w odniesieniu do pochodzenia oznacza syna,
córkę, dziecko (J 4,51); (3) w odniesieniu do pozycji społecznej oznacza
sługę, chłopca słuŜebnego, chłopca niewolnika (Lk 7,7; por. dou/loj [niewolnik, sługa] w 7,2); w sensie sługi w domu mającym zarządcę sługa (Mt
14,2); (4) przenośnie w odniesieniu do sługi BoŜego sługa (Dz 4,25).
Określanie w ten sposób sługi lub niewolnika moŜe być świadectwem ciepłego i osobistego stosunku pana do niego.

135

Problemy duszy są oczywiście największe, ale nasz Pan nie neguje potrzeb czysto fizycznych. Jezus nie jest lekarzem problemów największych;
jest lekarzem wszelkich problemów — wszelkie nieśmy do Niego z setnikową wiarą.

136

Zgodnie z prawem rabinicznym śyd wchodzący do domu poganina stawał
się nieczysty. Być moŜe setnik wykazywał wyrozumiałość dla ewentualnej niechęci Jezusa, a moŜe czuł się wobec Niego niegodny. Nie ma grzechu, który byłby w stanie zatrzymać Jezusa z dala od wierzącego serca.

137

Oto czym jest wiara: ufnością w sprawczą moc słowa. Wiarę mierzy się
wielkością zaufania do BoŜego Słowa.

131

Jezus domagał się milczenia do czasu zrozumienia przez ogół właściwego
celu Jego posłannictwa (Mt 12,15-21). Nie przyszedł On jedynie jako lekarz i cudotwórca, ale jako Zbawiciel dusz ludzkich.

132

Na świadectwo dla nich, lub: na świadectwo przeciw nim (jeśli przyjąć, Ŝe
mamy tu do czynienia z dativem straty). Jezus polecił trędowatemu czynność zgodną z zaleceniami Prawa (3 MjŜ 13,49; 14,2-32). W ten sposób
składał świadectwo, Ŝe nie jest osobą, która przyszła burzyć porządek duchowy religii Starego Testamentu.

138

Jezus zdziwił się. Wygląda na to, Ŝe uczynił to z przyjemnością. Co w
naszej postawie pozytywnie Go zadziwia? (Ef 5,10).

139

Jezus nie miał względu na narodowość i wykonywany zawód. Setnik był
Rzymianinem i oficerem okupacyjnej armii. Jednak Jezus nie zawahał się
postawić go za przykład wiary członkom narodu wybranego. Jezus naleŜy
do wierzących, a nie do właściwe pochodzenie mających.

Synowie Królestwa: ulubiony idiom śydów obok takich określeń jak:
synowie Gehenny (Mt 23,15), synowie tego wieku (Łk 16,8). śydzi uwaŜali, Ŝe jako synowie Abrahama mają naturalne prawo do Królestwa (Mt
3,9).

140

Jest to jeden z obrazów wiecznej kary (Mt 23,13; 25,30).
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str. 27

str. 28

Jezus do setnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie!141 I w
tej godzinie jego chłopiec został wyleczony.

Uzdrowienie teściowej Piotra i innych cierpiących
(Mk 1,29-34; Łk 4,38-41)
14A

gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, zobaczył jego teściową — była złoŜona [chorobą] i gorączkowała.142 15Wówczas
dotknął jej ręki i opuściła ją gorączka; ona natomiast wstała i
zaczęła Mu usługiwać.143
16A

gdy nastał wieczór, przyprowadzili do Niego wielu opętanych. I wygonił duchy słowem oraz uzdrowił wszystkich, którzy się źle mieli.144 17W ten sposób spełniło się to, co zostało
powiedziane przez proroka Izajasza:
On wziął nasze słabości
i poniósł cięŜar naszych chorób.145
141

W naszym Ŝyciu dzieje się stosownie do naszej wiary (Mt 9,29; 15,28).

142

Lub: leŜała złoŜona gorączką.

143
144

145
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Potrzeba zdecydowania do wyrzeczeń146
(Łk 9,57-62)
18Jezus

zaś, widząc tłum147 wokół siebie, rozkazał przeprawić
się na drugą stronę. 19Wtedy podszedł pewien znawca Prawa i
zwrócił się do Niego: Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. 20A Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i
ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy148 nie ma gdzie
skłonić głowy.149 21A inny spośród Jego uczniów powiedział:
Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca.150
22Jezus na to: Chodź za Mną i zostaw umarłym grzebanie ich
umarłych.151

Uciszenie burzy
23Gdy

wsiadł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. 24I oto na
morzu zerwała się potęŜna burza, tak Ŝe łódź była przykrywana
przez fale.152 On natomiast spał.153 25Wtedy podeszli, obudzili
146

Jezus chce mieć ludzi świadomie zdecydowanych na wszystko, a nie
zapaleńców (Mt 10,38; 19,21; Łk 14, 26).

Jezus rozwiązuje nasze problemy, abyśmy rozwiązywali problemy innych.

147

Lub: tłumy — jeśli za a.

Jezus wyganiał demony słowem, podobnie jak wtedy, gdy uzdrawiał.
Wydarzenie to miało miejsce na zakończenie sabatu (Mk 1,21). Tłumy
podeszły pod drzwi domu Piotra (Mk 1,33; Mt 8,14); mieszkańcy miasta
przyprowadzili tam swoich chorych (Mk 4,24).

148

Syn Człowieczy: tytuł ten pojawia się w tym miejscu po raz pierwszy w
Ewangelii.

149

SłuŜba apostolska wymaga najwięcej poświęceń (1 Kor 4,9-13).

150

Słowa te moŜna rozumieć dosłownie lub przenośnie. Być moŜe rozmówcy
Jezusa rzeczywiście umarł ojciec i chciał uczestniczyć w pogrzebie. Ale
moŜe słowa te w istocie znaczą: Pozwól mi najpierw zaopiekować się ojcem. Kiedy umrze, pójdę za Tobą (zob. Tobit 4,3) NiezaleŜnie od sposobu
rozumienia tej wypowiedzi, słowa Jezusa znaczą, Ŝe nie ma rzeczy waŜniejszej niŜ naśladowanie Jego. Gdy On powołuje, naleŜy wyruszyć natychmiast. Na podstawie ostatnich badań moŜna sugerować, Ŝe zwyczaj
grzebalny w Palestynie przewidywał powtórny pogrzeb kości po pierwszym pogrzebie, i po rozłoŜeniu się ciała. W czasie tego drugiego pogrzebu syn był obowiązany pozbierać kości ojca, umieścić je w specjalnej
skrzyni i złoŜyć w ścianie grobowca. A zatem Jezus mógł ganić swojego
rozmówcę, Ŝe tak długo chce zwlekać z pójściem za Nim (NET 31).

151

Jezus mógł mieć na myśli osoby nie wezwane przez Niego i w tym sensie
„martwe” dla powołania do słuŜby misyjnej.

152

Jezioro Galilejskie to akwen o szerokości (z zachodu na wschód) ok. 14.8
km, długości (z północy na południe) 24.1 km, głębokości maksymalnej
ok. 207 m, połoŜony 207 m poniŜej poziomu Morza Śródziemnego. Przepłynięcie go ze wschodu na zachód zabierało ok. 2 godzin. Od zachodu

Iz 53,4. Czy tekst Mt 8,14-17 jest potwierdzeniem, Ŝe Jezus przybił do
krzyŜa nie tylko nasze grzechy, ale i nasze choroby? On wziął nasze słabości i poniósł cięŜar naszych chorób znaczy: On wziął na siebie nasze
człowieczeństwo. PoniewaŜ choroba jest jednym z aspektów tego człowieczeństwa, Mateusz uznał — i słusznie — Ŝe uzdrawianie jest dowodem
wypełnienia się w Jezusie proroctwa Izajasza i potwierdzeniem Jego toŜsamości jako Mesjasza. Wniknijmy w to głębiej: Chrystus wziął nasze
słabości w tym sensie, w jakim poniósł nasze upadłe człowieczeństwo. On
przybił do krzyŜa nasze grzechy (Kol 2,14) i stary człowiek został wespół
z Nim ukrzyŜowany (Rz 6,6). Ten fakt wpływa przede wszystkim na stan
zdrowia naszego ducha i duszy (Rz 6,4b), a po drugie, pośrednio, na stan
zdrowia naszego nie odrodzonego jeszcze i jeszcze nie odkupionego ciała.
Uzdrowienie nadal pozostaje znakiem wkraczania Boga w Ŝycie człowieka
(tak jak zmartwychwstanie wielu świętych w czasie zmartwychwstania
Jezusa było znakiem zbliŜania się pełni zmartwychwstania; zob.: Mt
27,52-54), nie umniejsza to jednak faktu, Ŝe nasze ciała wciąŜ pozostają w
niewoli skaŜenia oczekując objawienia się pełni — swego odkupienia
przez przemienienie lub śmierć i zmartwychwstanie (1 Kor 15,50-51).
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str. 29

go i mówią: Panie, uratuj [nas], giniemy! 26A On na to: Dlaczego jesteście przestraszeni, małowierni?154 Następnie wstał, skarcił wiatry i morze — i nastała wielka cisza.155 27Ludzie156 zaś
pytali zdumieni: Kim On jest, Ŝe nawet wiatry i morze są Mu
posłuszne?157

Uwolnienie dwóch opętanych
(Mk 5,1-20; Łk 8,26-39)
28A

gdy przybył na drugą stronę, do kraju Gadareńczyków,158
wyszli z grobów159 i przyszli Mu naprzeciw dwaj opętani, bardzo groźni, tak Ŝe nie było mocnego, aby przejść tą drogą.160 29I

str. 30

oto tak wrzasnęli: Co nam i Tobie, Synu Boga? Przyszedłeś tu
przed czasem161 dręczyć nas? 30Daleko zaś od nich pasło się
duŜe stado świń.162 31Wówczas demony163 zaczęły Go prosić:
Skoro nas wyganiasz, to poślij nas w tę trzodę świń. 32I powiedział im: Idźcie! One zaś wyszły i weszły w świnie. I oto runęło
całe stado w dół urwiska do morza — i zginęła w wodach.164
33Pasterze natomiast uciekli, a gdy przyszli do miasta, donieśli o
wszystkim, takŜe tym, co dotyczyło opętanych. 34I oto całe
miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go zobaczyli, poprosili, aby odszedł z ich granic.165
rzy opętani przychodzili na naboŜeństwa do synagogi (Mk 1,23, Łk
13,10nn); niektórzy opętani wydawali zgodne ze stanem faktycznym
świadectwo o Chrystusie (Mk 3,11-12; 5,7; Dz 16,17); niektórych opętanych dało się przyprowadzić do Jezusa (Mt 4,24; 8,16.32; 12,22); niektórym niebezpiecznie było wejść w drogę (Mt 8,28). Stan opętanego zdaje
się być zaleŜy od liczby zamieszkujących go duchów nieczystych (Mk
5,1nn; 16,9; Łk 8,2-3; 11,24). (3) Skutkiem opętania były cięŜkie choroby
zarówno somatyczne, jak i psychiczne, np.: paraliŜ (Łk 13,16), ślepota
(Mt 12,22), nieraz głuchota i niemota (Mt 9,32n; Łk 11,14; por.: Mk 7,3135), epilepsja (Mt 17,14-18; Łk 9,37-42), niesprawność władz umysłowych (Mt 8,28; Mk 5,15). (4) Osoby opętane posiadały ograniczoną władzę nad sobą, nad własnymi władzami umysłowymi i psychicznymi, np.:
demony wypowiadały słowa ustami osób opętanych (Mt 8,29; Mk 5,15),
dawały opętanym nadnaturalne poznanie stanu rzeczy (Dz 16,16n). (5)
Osoby takie Jezus leczył (terapeo: Mt 4,24; 12,22; Łk 8,2), uzdrawiał (iaomai: Mt 15,28), zbawiał od zniewolenia (sodzo: Łk 8,36).

otaczały je góry. Z uwagi na sytuację topograficzną burze mogły zaskoczyć nawet wytrawnych rybaków, a przy niekorzystnych wiatrach fale na
jeziorze osiągały wysokość nawet 3 metrów (Mk 4,37; Łk 8,23).
153

Tak twardy sen mają ludzie spracowani. Jezus odpoczywał pogrąŜony w
twardym śnie.

154

Kto ufa Bogu, nie będzie się bał (por. 2 Kor 1,11).

155

Jeśli w łodzi twego Ŝycia jest Jezus, nie zginiesz w choćby największej
burzy.

156

Odnośnie obecnych przy tym ludzi: Mk 4,35-41.

157

Jezus jest postacią zaskakujących moŜliwości.

158

Region miasta Gadara połoŜonego ok. 10 km na południowy-wschód od
Jeziora Galilejskiego. Marek (5,2) i Łukasz (8,27) identyfikują ten region
według jego stolicy, połoŜonego w odległości ok. 60 km na południowywschód od Jeziora miasta Geraza. Pozostali synoptycy wspominają tylko
jednego opętanego.
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161

Demony są świadome, Ŝe nastanie czas ich potępienia (Mk 5,10; Łk 8,31).

162

W Galilei mieszkało wielu pogan. śydzi nie hodowali świń.
Jedyny przypadek w NT, gdzie demony określone są w rodzaju męskim.
Zwykle występują w rodzaju nijakim.

159

Groby, o których mowa, były to groty wykute w nadbrzeŜnych wapiennych urwiskach wschodniego wybrzeŜa jeziora.

163

160

Słowo odnoszące się do opętania, gr. daimonidzomai, znaczy być pod
władzą demona, być opętanym przez demona, być przez niego cięŜko dręczonym. Na temat opętań najpewniej moŜemy mówić w oparciu o teksty,
w których słowo daimonidzomai występuje, tzn: Mt 4,24; 8,16.28.33;
9,32; 12,22; 15,22; Mk 1,32; 5,15.16.18; Łk 8,36; 13,16; J 10,21 lub o teksty, które innymi słowami wyraŜają tę samą myśl lub opisują ten sam stan
człowieka, np.: Mk 1,23 (dosł.: „A był w ich synagodze człowiek w duchu
nieczystym...”); Mt 15,22 i Mk 7,25 („...córka miała ducha nieczystego”);
Dz 5,15-16; Dz 16,16-18.

164

Decyzja Jezusa daje nam wiele do myślenia: (1) Jezus przychylił się do
prośby demonów. CzyŜby zdjęty litością? JakŜe niepotrzebnie zatem wątpimy w wysłuchanie naszych modlitw! (2) Zachowanie się świń unaoczania nam, jaki rodzaj losu czeka wszystkich, którzy swojego Ŝycia nie
zwiąŜą z Jezusem. (3) Diabeł nie potrafi nic innego jak niszczyć; demony
nie potrafią wykorzystać miłosierdzia nawet jeśli jest im okazywane. W
Ŝyciu nie naleŜy dawać się nabierać na Ŝałosne lamenty zła. (4) Jezus
przypisuje sobie prawo decydowania nawet o tym, co stanowi przedmiot
własności człowieka, bo w ostatecznym rozrachunku On jest właścicielem
wszystkiego, a my szafarzami Jego własności (Mt 21,3).

165

Motywy prośby Gadareńczyków pozostaną dla nas tajemnicą. Na ich
przykładzie widzimy być moŜe, w jaki sposób przywiązanie do dobytku,

Na podstawie przytoczonych fragmentów moŜemy powiedzieć, Ŝe: (1)
Jezus wskazał, Ŝe człowiek moŜe być opętany przez demony róŜnego rodzaju (Mt 17,21). (2) Stopień opętania nie zawsze jest jednakowy: niektó-
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str. 31

str. 32
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Uzdrowienie sparaliŜowanego
(Mk 2,1-12; Łk 5,17-26)

widok tłumy przestraszyły się i oddały chwałę Bogu, który dał
ludziom taką władzę.

wsiadł do łodzi, przeprawił się na drugą stronę i przybył
do swojego miasta.166 2I oto przynieśli Mu ułoŜonego na
posłaniu sparaliŜowanego. A gdy Jezus zobaczył ich wiarę,
zwrócił się do sparaliŜowanego: Bądź dobrej myśli,167
dziecko, twoje grzechy są ci odpuszczone. 3I oto niektórzy ze
znawców Prawa stwierdzili w sobie: Ten obraŜa Boga.168 4Jezus
zaś, gdy zobaczył ich myśli, powiedział: Dlaczego o złych rzeczach w myślicie swoich sercach? 5Bo co jest łatwiej: Powiedzieć: Odpuszczone są twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i
chodź? 6Jednak abyście się przekonali, Ŝe Syn Człowieczy ma
na ziemi władzę odpuszczać grzechy — tu zwrócił się do sparaliŜowanego169 — Wstań, weź swoje posłanie i idź do swego
domu!170 7Wówczas wstał i odszedł do swego domu. 8Na ten

Powołanie Mateusza
(Mk 2,14-17; Łk 5,27-32)

9

1I

9Gdy

Jezus odchodził stamtąd, zobaczył człowieka imieniem
Mateusz,171 siedzącego przy stole celnym. Zwrócił się do niego:
Chodź za Mną. A on wstał i poszedł za Nim. 10I stało się, gdy
spoczywał w domu przy stole, Ŝe wielu celników i grzeszników
przyszło i zaczęło dołączało do Jezusa i Jego uczniów przy stole. 11Faryzeusze widząc to,172 zaczęli mówić do Jego uczniów:
Dlaczego wasz Nauczyciel je z celnikami i grzesznikami? 12Po
usłyszeniu tego [Jezus] stwierdził: Lekarza nie potrzebują zdrowi, lecz ci, co się mają źle.173 13Idźcie i nauczcie się, co to zna-

moŜe nam przesłonić dobro drugiego człowieka i zrazić do samego Jezusa
(zob. Mk 10,23-27).
166

To znaczy do Kafarnaum (zob. 4,13; Mk 2,1). Było to miasto liczące ok.
1000-1500 mieszkańców. Miało jednak niemałe znaczenie.

167

Bądź dobrej myśli, gr. qarse,w (tarseo) występuje w NT tylko w imperativie qa,rsei (tarsei) znaczy bądź dobrej myśli! Nie bój się! Odwagi!

168

Lub: bluźni. Za obrazę Boga uznano przypisywanie sobie przez Jezusa
prerogatyw przysługujących jedynie Bogu (Mk 2,7).

169

Mk 2,10 zawiera dokładnie takie same słowa. Jest to dowodem, Ŝe Mateusz korzystał z pism

170

Słowa Jezusa wskazują na związek choroby z grzechem. Biblijne pojmowanie choroby wyrazić moŜna w czterech stwierdzeniach: (1) Choroba
jest elementem składowym rzeczywistości skaŜonej grzechem i przez
to oddartej od Boga. Rzeczywistość choroby Biblia opisuje takimi słowami, jak np: dolegliwość, smutek, ból, trud (hebr. iccabon, ecew 1 MjŜ
3,16); choroba (hebr. machalah; 2 MjŜ 15,26); schorzenie, choroba, słabość, smutek (hebr. kala; 1 MjŜ 48,1; 5 MjŜ 29,21); najgorsze ubóstwo,
obłoŜna choroba (hebr. dalla; Iz 38,12; 3 MjŜ 13,33); omdlenie, choroba,
nieczystość miesięczna (hebr. dawe; Tr 1,13). Choroba jako składnik skaŜonej grzechem rzeczywistości stoi obok takich elementów, jak: śmiertelność (1 MjŜ 2,17; 6,3), skaŜenie ludzkiej natury i wszystkich dzieł człowieka (1 MjŜ 6,5; 8,21; Mt 19,8), autodestrukcja. (2) Choroba jest jednym z elementów języka, za pośrednictwem którego Bóg mówi do
stworzenia skaŜonego grzechem i przez to oddzielonego od Boga. (5
MjŜ 28,58-61; Kzn 7,3: kahas, Iz 45,5-7) Jako taka, choroba funkcjonuje

obok cierpienia i bólu, wojny i nieszczęścia, smutku i marności (zob.: Iz
45,7). (3) Choroba pozostaje w ścisłym związku z posłuszeństwem lub
nie-posłuszeństwem woli Boga. (2 MjŜ 15,26; 5 MjŜ 28,58-61; Iz 1,4-6; J
5,14). (4) Choroba moŜe być środkiem słuŜącym objawieniu się chwały BoŜej (J 11,4). Podstawą takiego, jakiego doświadczamy, kształtu rzeczywistości jest zatem grzech. Jeśli choruję, to dlatego, Ŝe ja zgrzeszyłem
albo zgrzeszyły poprzednie pokolenia, albo dlatego, Ŝe mam udział w skaŜeniu natury ludzkiej z powodu grzechu Adama. Ze względu na swe podłoŜe choroby da się podzielić na trzy grupy: (1) Choroby zawinione przez
niepodporządkowanie się człowieka Prawu BoŜemu (np.: choroby weneryczne, schorzenia wynikające z niezdrowego odŜywiania się, choroby
będące konsekwencją nałogów). (2) Choroby wymuszone przez działalność człowieka (np.: choroby cywilizacyjne i zawodowe, choroby będące
bezpośrednią konsekwencją skaŜenia środowiska naturalnego). (3) Choroby wynikające z samej śmiertelności ludzkiego ciała (np.: choroby wieku
starczego).
171

Mk 2,14; Łk 5,27

172

Jezus znajdował się pod stałą obserwacją ludzi. Odnosi się to równieŜ do
kaŜdego chrześcijanina: nasze Ŝycie wywołuje u obserwatorów róŜnego
rozdzaju emocje — od zaciekawienia do zawiści. Powinniśmy dbać o to,
aby nasze Ŝycie wywoływało u ludzi uwielbienie Boga (Mt 5,16).

173

Jezus nie odcinał się od społeczności z najbardziej potrzebującymi. Jeśli
chcemy leczyć ludzi, musimy się do nich zbliŜyć. Choroba jest tym bardziej beznadziejna, im mniej ją sobie uświadamiamy. Najbardziej beznadziejnym grzechem jest dobro niezaleŜne od Boga.
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czy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary.174 Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników.

O znaczeniu postu
(Mk 2,18-22; Łk 5,33-39)
14Wtedy

podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego
my i faryzeusze duŜo pościmy, a Twoi uczniowie nie poszczą?175 15Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni176 są w
stanie się smucić, dopóki jest z nimi pan młody? Przyjdą jednak
dni, gdy pan młody zostanie im zabrany — i wtedy będą pościć.177 16Nikt zaś nie naszywa na stary płaszcz łaty z płótna,
które się jeszcze nie zbiegło w praniu, bo takie jego wypełnienie
ściąga [brzegi] płaszcza i rozdarcie staje się gorsze. 17Nie wlewają teŜ młodego wina w stare bukłaki,178 w przeciwnym razie
bukłaki pękają, wino wycieka, a [same] bukłaki idą na straty.
Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków — i tak chroni
się jedno i drugie.179

Wskrzeszenie dziewczynki i uzdrowienie chorej kobiety
(Mk 5,22-43; Łk 8,41-56)
18Gdy

to do nich mówił, oto przyszedł pewien przełoŜony [synagogi] i oddając Mu pokłony powiedział: Moja córka doszła

174

Innymi słowy, podchodźcie do ludzi z miłością, a nie z paragrafem Prawa.
Zob. Oz 6,6.

175

Mt 11,18; Łk 18,12.

176

Dosłownie: synowie komnaty weselnej; to hebrajski idiom określający
gości weselnych.

177

Celem postu nie jest samo poszczenie. Modlitwa i post to narzędzia, z
których moŜemy korzystać w najtrudniejszych sytuacjach Ŝyciowych: na
przykład gdy stajemy wobec osób opętanych (Mt 17,21; Mk 9,29) lub
wobec trudności w pracy misyjnej (2 Kor 11,29).

178

179

Chodzi o worki z koziej skóry szyte z włosiem do wnętrza. Nie znano
wówczas butelek ze szkła. Samo zaś słowo butelka, but, bukłak mają
wspólne pochodzenie (Robertson BW 5).
W staroŜytności wino przechowywano w bukłakach z koziej skóry. Wzrastające w trakcie fermentacji ciśnienie napinało skórę bukłaków. ŚwieŜa
skóra mogła się rozszerzyć, stara pękała powodując straty. Nowa jakość
Chrystusowego Ŝycia nie jest w stanie zmieścić się w starych formach.

str. 34
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teraz do końca, ale przyjdź, połóŜ na nią swą rękę, a będzie Ŝyła.
19Wówczas Jezus wstał i wraz ze swoimi uczniami poszedł za
nim. 20A oto kobieta, która krwawiła180 dwanaście lat, podeszła
z tyłu i dotknęła skraju Jego płaszcza.181 21Powtarzała sobie
bowiem: Jeśli bym tylko dotknęła Jego płaszcza, będę ocalona.182 22Jezus zaś obrócił się, zobaczył ją i powiedział: Bądź
dobrej myśli, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej godziny
kobieta była ocalona. 23Gdy Jezus przyszedł do domu przełoŜonego i zastał tam flecistów oraz zrozpaczony tłum,183
24powiedział: Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, lecz śpi.
I zaczęli się z Niego wyśmiewać.184 25A gdy wygnano tłum,
wszedł, ujął ją za rękę — i dziewczynka wstała. 26I rozeszła się
wieść o tym po całej tamtej ziemi.185

Uzdrowienie dwóch niewidomych
27Gdy

Jezus stamtąd odchodził, szli za Nim dwaj niewidomi i
krzyczeli: Zmiłuj się nad nami, Synu Dawida!186 28A po Jego
wejściu do domu, niewidomi ci podeszli do Niego. Jezus ich
zapytał: Czy wierzycie, Ŝe jestem w stanie to uczynić? Odpowiedzieli: Tak, Panie! 29Wówczas dotknął ich oczu, mówiąc:
Niech się wam stanie według waszej wiary.187 30I otworzyły się

180

Ten rodzaj dolegliwości czynił kobietę rytualnie nieczystą.

181

MoŜe chodzić o frędzle, które zdobiły szaty śydów (4 MjŜ 15,38).

182

MoŜna powiedzieć, Ŝe wiara tej kobiety nie opierała się na słowach Jezusa, bo nasz Pan nigdzie nie wezwał chorych do dotykania się Jego szat. W
tym sensie jej wiara nie była biblijna. Była ona ponadbiblijna, oparta na
jej własnych wyobraŜeniach o mocy Jezusa. Jezus wkracza w Ŝycie tych,
którzy go w swoich wyobraŜenia wywyŜszają, którzy spodziewają się po
Nim rzeczy niemoŜliwych (Mt 8,8-13).

183

Fleciści oraz rozpaczający tłum to wynajęci Ŝałobnicy.

184

śycie według Chrystusowych moŜliwości często wywołuje uśmiech politowania na ustach pogrąŜonego w niewierze świata.

185

Lub: po całej tamtej okolicy... zob. teŜ w. 31.

186

Syn Dawida — był to Ŝydowski tytuł Mesjasza (12, 23; 20,30; 21,9;
22,41-45).

187

Wiara kształtuje Ŝycie. W naszym Ŝyciu dzieje się stosownie do naszej
wiary — albo lepiej (Ef 3,20).
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ich oczy. A Jezus nakazał im surowo,188 mówiąc: UwaŜajcie,
niech nikt się o tym nie dowie!189 31Oni jednak, gdy wyszli,
rozpowiedzieli o Nim po całej tamtej ziemi.

Uwolnienie niemowy
32Gdy

oni wychodzili, przyprowadzono Mu niemego opętanego
człowieka.190 33Po wypędzeniu demona niemy przemówił. A
tłumy ogarnięte zdumieniem powtarzały: Nigdy coś takiego nie
pojawiło się w Izraelu. 34Faryzeusze zaś utrzymywali: Wygania
demony w [mocy] władcy demonów.191

Opis działalności Jezusa
Jego uwagi na temat misji

Rozesłanie Dwunastu
(Mk 3,13; Łk 6,12-16)

10

188

surowo nakazał, gr. evmbrima,omai (embrimaomai) występuje dwa razy u
Marka (1,43; 14,5), w sytuacjach, kiedy Mateusz słowo to zastępuje innym; Jan w innym sensie uŜywa tego słowa w J 11,33.

189

Zob. komentarz do Mt 8,4.

190

Zob. komentarz do Mt 8,28.

191

Faryzeusze popełniali grzech przeciwko Duchowi Świętemu.

192

Ludzie bez Jezusa są jak owce bez pasterza. Ale zmiana tej sytuacji nie
leŜy w granicach moŜliwości ludzkich, leŜy w granicach moŜliwości Boga
i w zasięgu naszej modlitwy.

1I

przywołał swoich dwunastu uczniów, dał im władzę
nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby
uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomaganie.193

2A

te są imiona dwunastu apostołów:194 pierwszy Szymon zwany Piotrem, i jego brat Andrzej, Jakub, syn Zebedeusza, i jego
brat Jan, 3Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub,
syn Alfeusza, i Tadeusz, 4Szymon Kananejczyk195 oraz Judasz
Iskariota,196 ten, który Go teŜ wydał.

Instrukcje wydane apostołom
(Mk 6,7-13; Łk 9,1-6)

35I

obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich
synagogach, głosił ewangelię Królestwa i uzdrawiał wszelką
chorobę oraz wszelkie niedomaganie. 36A gdy zobaczył tłumy
zlitował się nad nimi, gdyŜ były udręczone i porzucone jak
owce nie mające pasterza. 37Wtedy zwrócił się do swoich
uczniów: śniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników mało.
38Poproście zatem Pana Ŝniwa, aby wygnał robotników na swoje Ŝniwo.192
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5Tych

dwunastu posłał Jezus z takimi poleceniami: Nie udawajcie się w drogę do pogan i nie wchodźcie197 do miasta Samarytan.198 6Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela.
7W drodze zaś głoście: ZbliŜyło się Królestwo Niebios.
193

Jezus nie posyła swych zwiastunów z niczym. W naszej misji towarzyszy
nam Jego obecność (Mt 28,19-20).

194

Wśród apostołów były dwa rodzeństwa (z których oba znane były ze
swojej gwałtowności (Mk 3,17; Łk 9,51-56; J 18,10-11), celnik i zelota —
przedstawiciele dwóch wrogich sobie grup społecznych, sceptyk Tomasz
(J 20,25), ostroŜny Bartłomiej (Natanael; J 1,45-47), skąpiec i złodziej Judasz (J 12,4.6); właściwie wszyscy mieli kłopoty ze zrozumieniem Jezusa
(J 14,4.5.7-9), a nawet z pełnym uwierzeniem w Niego (Łk 24,25; J 14,1011). Czy dokonany przez Jezusa wybór apostołów był najlepszym z moŜliwych, czy najgorszym z moŜliwych? Niewykluczone, Ŝe w pewnym sensie najgorszym z moŜliwych... Ale na tle całkowitej beznadziei najjaskrawiej widać moc Boga, który nie patrzy na to, kim jesteśmy, ale na to, kim
moŜemy być!

195

Określenie Kananejczyk nie odnosi się do lokalizacji geograficznej, lecz
pochodzi od aramejskiego terminu oznaczającego gorliwca, entuzajstę, zelotę (NET, 35). Szymon Zelota: Zeloci byli Ŝydowskim ugrupowaniem
politycznym ostro występującym przeciw rzymskiemu zaborcy.

196

Iskariot tumaczy się jako człowiek z Kariotu, niedaleko Edomu (Joz
15,25).

197

Poselstwo ewangelii zostało najpierw skierowane do śydów (Dz 13,46).

198

O genezie Samarytan czytamy w 2 Krl 17, 24 (por. J 4,9).
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8Słabych

uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych
oczyszczajcie, demony wyganiajcie; jako dar wzięliście, jako
dar dawajcie.199 9Nie zaopatrujcie waszych trzosów w złoto,
srebro albo miedź, 10a [siebie] w torbę,200 dwie koszule, sandały
lub laskę; gdyŜ godzien jest robotnik201 swojego wyŜywienia.202
11A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dokładnie
się dowiedzcie, kto jest w nim godzien, i tam pozostańcie aŜ
wyjdziecie. 12Wchodząc zaś do domu, pozdrówcie go. 13I jeśli
ten dom byłby godzien, niech wasz pokój203 przyjdzie do niego,
gdyby natomiast nie był godzien, niech wasz pokój zawróci do
was. 14Ktokolwiek zaś nie przyjąłby was ani nie słuchał waszych słów, wychodząc z tego domu lub miasta, strząśnijcie
proch z waszych nóg.204 15Zapewniam was, w dniu sądu znośniej będzie ziemi sodomskiej i gomorskiej niŜ temu miastu.205
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Zapowiedź prześladowań
16Oto

Ja posyłam was jak owce między wilki, starajcie się zatem być przemyślni jak węŜe i prości jak gołębice.206
17StrzeŜcie

się natomiast ludzi, gdyŜ będą was wydawać sądom207 i biczować w swoich synagogach.208 18Ze względu na
Mnie zostanie teŜ zaprowadzeni przed namiestników i królów,
na świadectwo im i poganom.209 19A gdy was wydadzą, nie
martwcie się, w jaki sposób i co macie powiedzieć; poniewaŜ w
tej godzinie będzie wam dane to, co macie mówić; 20gdyŜ nie
wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch waszego Ojca, który mówi w was.
21Wyda

zaś na śmierć brat brata i ojciec dziecko i powstaną
dzieci przeciwko rodzicom i uśmiercą ich. 22Z powodu mojego
imienia będziecie teŜ przez wszystkich nienawidzeni, kto jednak
wytrwa do końca,210 ten będzie ocalony.
23Gdyby

was natomiast prześladowali w jednym mieście, uciekajcie do drugiego; bo zapewniam was, zanim skończycie miasta Izraela,211 Syn Człowieczy przyjdzie.
199

Zwiastowanie ewangelii nie powinno być przedmiotem interesu.

200

Torba: mogła to być torba podróŜna lub chlebak. Deissmann (Light from
the Ancient East, ss. 108n.) utrzymuje, Ŝe mogło to oznaczać torbę Ŝebraczą zgodnie z napisem na pomniku w Kefr Hanar w Syrii: „Gdy chrześcijaństwo wciąŜ było mało znacząc kapłan obchodził ziemię Syrii i zbierał
datki na rzecz bogini.” (Robertson, BW5).

201

Jezus nazywa robotnikami tych, którzy się trudzą przy Jego Ŝniwie (Mt
9,38).

202

Nasza ofiarna słuŜba powinna być uzasadnieniem naszego wynagrodzenia, tak by nikt nam nie zarzucał, Ŝe jemy chleb niezapracowany. SłuŜąc
innym nie powinniśmy się unosić honorem i odmawiać przyjmowania
wynagrodzenia lub wsparcia od ludzi. Łukasz zamiast wyŜywienia ma
słowo zapłaty.

203

Nasze pozdrowienie wypowiadane w autorytecie Chrystusa, jest czymś
więcej niŜ tylko słowami.

204

Sama czynność była faryzejskim symbolem praktykowanym przy opuszczaniu miejsc zamieszkałych przez pogan (Łk 9,5; Dz 13,5; 18,6).

205

Odrzucenie poselstwa ewangelii pociąga za sobą bardzo powaŜne skutki.
Mówiąc: Znośniej będzie w dzień sądu... Jezus mógł mieć na myśli intensywność Ŝalu odczuwanego przez tych, którzy lekkomyślnie odrzucili zaproszenie do zbawienia. Uczestnictwo w dziele ewangelizacji to ogromny
przywilej i odpowiedzialność.

206

Chrześcijanin w świecie jest jak owca między wilkami. Naszą bronią jest
roztropność (przemyślność, umiejętność przewidywanie) zdolna przechytrzyć drapieŜny świat oraz prostota (czystość, niewinność, nieszkodliwość) wybijająca mu wszelki argument przeciwko nam. WąŜ był symbolem roztropności, sprytu, intelektualnej bystrości (1 MjŜ 3,1; Ps 58,5), gołąb symbolem prostoty (Oz 7,11). Mamy to do czynienia z przypowieścią
trudną do realizacji. KaŜda z wymienionych cech bez drugiej jest negatywna (oznacza albo niegodziwość albo naiwność).

207

Chodzi o niŜsze sądy działające przy synagogach uprawnione do karania
pomniejszych przestępstw.

208

Nasz stosunek do ludzi tego świata powinna cechować ostroŜność. Ich
religijność, praworządność, lojalność wobec władzy moŜe być tylko pozorem skrywającym wrogość wobec chrześcijan (zob. J 9,35).

209

Oto w jaki sposób prawdziwi chrześcijanie dostają się przed oblicze władzy.

210

Wytrwać do końca znaczy wytrwać do końca próby wiary — tak jak to
było w przypadku Abrahama (1 MjŜ 22).

211

MoŜe chodzić równieŜ o te miasta, w których Izrael przebywał w rozproszeniu (por. Dz 15,21).
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24Nie ma ucznia nad nauczyciela
25wystarczy uczniowi, by się stał

ani sługi nad własnego pana;
jak jego nauczyciel, a słudze
jak jego pan; jeśli gospodarza nazwali Belzebulem,212 tym bardziej jego domowników!

Zachęta do odwagi
(Łk 12,2-9)
26Nie

bójcie się ich zatem; nie ma bowiem nic zakrytego, co by
nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, co by nie miało być
poznane.213 27Co mówię wam w ciemności, opowiedzcie w
świetle; a co słyszycie na ucho, rozgłoście na dachach.214 28I nie
bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy zaś zabić nie są w
stanie; bójcie się raczej Tego, który jest w stanie i duszę i ciało
zgubić w Gehennie. 29CzyŜ dwóch wróbli nie sprzedają za assariona?215 A ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez waszego
Ojca. 30Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone.
31Nie bójcie się więc; wy jesteście waŜniejsi niŜ wiele wróbli.
32Do

kaŜdego więc, który się do Mnie przyzna wobec ludzi, i Ja
się przyznam wobec mojego Ojca, który jest w niebiosach;
33tego jednak, który się Mnie wyprze wobec ludzi, i Ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebiosach.

212

Belzebub: grecka forma hebrajskiego słowa Baal-Zebub, czyli Pan much
(2 Krl 1,2); stanowi ona przekręcenie Baal-Zebul, czyli NajwyŜszy Baal,
albo KsiąŜę Baal — Belzebub to ksiąŜę demonów (12,24).

213

Zgodnie z tą zapowiedzią nie ukrył się spisek przeciw Pawłowi (Dz 23,1222).

214

Jednym z elementów naszej roztropności wobec świata (zob. w. 16) moŜe
być trzymanie się zasady jawności Ŝycia.

215

Assarion: rzymska jednostka monetarna (miedź, mosiądz) równa 1/16
denara, 4 kwadransom (kondratesom), 8 leptonom, czyli ok. wartości ok. 2
godzinom pracy najemnika. Zob. Mt 10,29. Bóg troszczy się nawet o takie
indywidua, którym świat nie przypisuje indywidualnej wartości.
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Zapowiedź niepokoju
(Łk 12,51-53; 14,26-27)
34Nie

sądźcie, Ŝe przyszedłem rzucić pokój na ziemię; nie przyszedłem rzucić pokój, ale miecz.216 35Bo przyszedłem poróŜnić
człowieka z jego ojcem, córkę z jej matką i synową z jej teściową. 36I wrogami człowieka będą jego domownicy. 217
37Kto

kocha ojca lub matkę bardziej niŜ Mnie, nie jest Mnie
godzien; i kto kocha syna lub córkę bardziej niŜ Mnie, nie jest
Mnie godzien; 38i kto nie bierze swojego krzyŜa218 i idzie za
Mną, nie jest Mnie godzien. 39Kto szuka swojej duszy, zgubi ją,
a kto zgubi swoją duszę ze względu na Mnie, znajdzie ją.
40Kto

was przyjmuje, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje,
przyjmuje Tego, który Mnie posłał. 41Kto przyjmuje proroka w
imię proroka,219 weźmie zapłatę proroka; i kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, weźmie zapłatę sprawiedliwego. 42I ktokolwiek napoiłby jednego z tych małych tylko
kubkiem zimnej wody w imię ucznia, zapewniam was, na pewno nie straci swojej zapłaty.220

216

Przyjście Jezusa wywołuje podwójny skutek: przynosi pokój i konflikt. Z
jednej strony przynosi i wprowadza pokój pomiędzy człowiekiem i Bogiem oraz między człowiekiem i jego bliźnim — Jezus bowiem jest Księciem Pokoju (Iz 9,6), Jego przyjście ogłasza pokój (Łk 2,14), Jezus pozostawia nam swój pokój (J 14,27). Z drugiej strony przyjście Jezusa oznacza konflit z tymi, którzy bardziej umiłowali zło niŜ dobro, ciemość niŜ
światłość i diabła niŜ Chrystusa (J 1,5.9-11; 3,18; 2 Ts 3,2). Konflikt ten
zaznaczać się będzie nawet w środowiskach rodzinnych.

217

Mich 7,1-6.

218

KrzyŜ oznacza utratę Ŝycia, a nie tylko — jak rozumiany jest potocznie —
niewygody i cierpienia związane z naśladowaniem Jezusa. Pawłowym
komentarzem do wierszy 34-39 mógłby być fragment Rz 6,1-14. Jest to
pierwsza wzmianka o krzyŜu w Mt. Było zwyczajem, Ŝe skazańcy nieśli
swój własny krzyŜ. śydzi znali krzyŜ od czasów Antiocha Epifanesa i
Aleksandra Janneusza (jednego z Machabeuszy), który ukrzyŜował 800
faryzeuszy. (Zob. Robertson, BW5).

219

Lub. Z racji tego, Ŝe jest on prorokiem... lub: jako Ŝe jest on prorokiem...
lub: dlatego, Ŝe jest on prorokiem...

220

Ci, którzy wspierają osoby walczące na pierwszej linii chrześcijańskiego
frontu misyjnego otrzymają taką samą nagrodę, jak ci, z którymi się poprzez swoje wspieranie identyfikują.
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1I

stało się, gdy Jezus zakończył wydawanie poleceń
swoim dwunastu uczniom, Ŝe odszedł stamtąd, aby
nauczać i głosić w ich miastach.221

str. 42

ubranego w miękkie szaty?227 Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królewskich. 9Ale co wyszliście zobaczyć?
Proroka? Tak! Mówię wam, nawet więcej niŜ proroka. 10To jest
ten, o którym napisano:

Pytanie Jana Chrzciciela
(Łk 7,18-35)
2A

Jan, gdy usłyszał w więzieniu222 o czynach Chrystusa, posłał
przez swoich uczniów, aby Go zapytać: 3Czy Ty jesteś Tym,
który ma przyjść, czy teŜ mamy spodziewać się innego?223
4Jezus im odpowiedział: Idźcie i donieście Janowi co słyszycie i
oglądacie: 5Niewidomi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim głoszona jest ewangelia224 — 6i szczęśliwy jest
ktokolwiek się do Mnie nie zrazi.225

Świadectwo Jezusa o Janie Chrzcicielu
7A

gdy oni odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie:
Co wyszliście obejrzeć na pustkowiu? Czy trzcinę chwiejącą się
od wiatru?226 8Ale co wyszliście zobaczyć? Czy człowieka

221

Jezus kontynuował swoją działalność w Galilei.

222

Słowo wiezienie, gr. desmwth,rion (desmoterion) opisuje miejsce, gdzie
skazańców trzymano w więzach (Dz 5,21.23; 16,26). Zob. Mt 4,12. Jedno
z takich miejsc znajdowało się w Machaerus na wschód od Morza Martwego, które w tym czasie znajdowało się pod panowaniem Heroda Antypasa (Józef Dawne dzieje, t. XVIII. v. 2).

223

Jan mógł postawić to pytanie przez wzgląd na swoich uczniów albo dlatego, Ŝe szukał ugruntowania się w tym, o czym i tak był juŜ przekonany.
Bruce uwaŜa, Ŝe Jan był w więzieniu wystarczająco długo, aby wpaść w
więzienny nastrój (Robertson, BW 5).

224

Jezus nie odpowiada w sposób bezpośredni. Raczej zmusza do wiary. O
Jego toŜsamości świadczy czyn, a nie opinie ustne. Jak jest w naszym
przypadku?

225

Nie zrazić się do Jezusa to nie odstąpić od Niego pomimo tego, kim On
jest i jak postępuje. Niektóre posunięcia Jezusa wywoływały w otoczeniu
rodzaj skandalu, a właśnie greckie słowo określające zgorszenie lub zraŜenie się brzmi skandalidzo. Trwać przy Nim to godzić się być jak On wytykanym palcami.

226

Trzciny chwiejące się na wietrze były symbolem chwiejnej postawy.
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Oto Ja posyłam przed tobą mojego posłańca,
który przed tobą przygotuje twoją drogę.228
11Zapewniam

was: Nie powstał z tych, którzy z niewiast się
rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niŜ on.229 12A od dni Jana Chrzciciela aŜ dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je
ludzie niepowstrzymani.230 13Bo wszyscy prorocy oraz Prawo
prorokowali aŜ do Jana; 14i jeśli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść.231 15Kto ma uszy, niech słucha!
16Do

kogo zaś porównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci
siedzących na rynkach, które kierują do drugich takie słowa
17Grałyśmy wam na flecie, a nie tańczyliście, śpiewałyśmy wam
Ŝałobne pieśni, a nie uderzałyście się w piersi.232 18Przyszedł
bowiem Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: Ma demona.
227

Określenie to moŜe się odnosić do człowieka sprawującego władzę, posiadającego wpływy polityczne, lub do dworskich wasali, ludzi bez ideałów,
gotowych w imię wygody słuŜyć kaŜdemu.

228

Mal 3,1; zob. takŜe 2 MjŜ 23,20. JakŜe wielką godność nadaje człowiekowi uczestniczenie w dziele Chrystusa. Odnosi się to równieŜ do nas jako
przynaleŜących do Królestwa BoŜego (zob. w. 11b) oraz zwiastunów
ewangelicznej prawdy (Ef 3,2n).

229

Najmniejszy chrześcijanin swym stanowiskiem przewyŜsza największych
proroków epoki Starego Testamentu (por. J 3,29). Jest tak ze względu na
to, kim się stał w Chrystusie i o czym następnie ma przywilej świadczyć (J
8,31nn; Ef 5,25-27.32; 1 Ptr 1,10-12).

230

Lub: zdecydowani. Słowa tłumaczone w dwojaki sposób: (1) Do Królestwa BoŜego wchodzą ludzie tak pragnący Chrystusa, Ŝe nawet groźba
śmierci nie jest w stanie ich przestraszyć (Mt 10,37-39). (2) Królestwo
BoŜe zawsze było z zawsze będzie naraŜone na gwałt ze strony ludzi
przewrotnych i złych (J 15,17-21; 2 Ts 3,2).

231

Mal 4,1.

232

Gra na flecie oznacza wesele, pieśń Ŝałobna pogrzeb. śydzi z czasów
Jezusa z jednej strony oczekiwali Zbawiciela, z drugiej zaś byli podejrzliwi wobec wszystkiego, co nowe — kaŜdy argumet był dobry, aby zachować obojętność.
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19Przyszedł
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Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: Oto człowiek
Ŝarłoczny i naduŜywający wina, przyjaciel celników i grzeszników. I mądrość jest usprawiedliwiona na podstawie swych czynów.233

dziesz wywyŜszone? AŜ do hadesu241 zstąpisz, bo gdyby w Sodomie miały miejsce te przejawy mocy, do których w tobie doszło, pozostałaby do dnia dzisiejszego. 24Ale mówię wam: W
dniu sądu lŜej będzie ziemi sodomskiej niŜ tobie.

Jezus grozi miastom galilejskim
(Łk 10,13-15)

Jezus wywyŜsza swojego Ojca
(Łk 10,21)

20Wtedy

zaczął grozić miastom, w których miało miejsce najwięcej przejawów Jego mocy,234 Ŝe się nie opamiętały.235
21Biada236 tobie, Chorazynie,237 biada tobie, Betsaido;238 bo
gdyby w Tyrze i Sydonie239 miały miejsce przejawy mocy, do
których w was doszło, dawno by się w worze i popiele opamiętały. 22Lecz mówię wam: W dniu sądu lŜej będzie Tyrowi i
Sydonowi niŜ wam.240 23A ty, Kafarnaum, czy aŜ do nieba bę-

25W

tym czasie Jezus odezwał się w te słowa: Wysławiam cię,
Ojcze, Panie nieba i ziemi, Ŝe zakryłeś te rzeczy przed mądrymi
i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. 26Tak, Ojcze, gdyŜ
to stało się upodobaniem wobec Ciebie.242

Jezus zaprasza do odnowy sił
(Łk 10,22)
27Wszystko

233

Zdanie to moŜna rozumieć dwojako: (1) A mądrość jest usprawiedliwiona
na podstawie swych czynów: Prawdziwa ocena mądrości nie moŜe być
powierzchowna, lecz opierać się na konkretnych czynach osoby działającej (Łk 7,35; 15,2). (2) I mądrość jest usprawiedliwiona na podstawie
swych czynów: Mądrość śydów sama sobie wystawiła świadectwo w wydanych osądach (por. w. 25).

234

Przejawy mocy, gr. du,namij (dynamis). Występuje teŜ słowo teras cud, łac.
miraculum jak w Dz 2,19. W NT pojawia się tylko w liczbie mnogiej ze
słowem sêmeia. Słowo sêmeion oznacza znak (Mt 12,38) i jest bardzo
powszechne u Jana podobnie jak słowo ergon (dzieło) jak w J 5,36. Inne
słowa to paradoxon, niesłychany, paradoksalny (Łk 5,26), endoxon, chwalebny (Łk 13,17), thaumasion, czyli cudowny (Mt 21,15).

235

236

Nieczułość na wezwanie BoŜe, jest winą człowieka. Powód braku
odpowiedzi na zaprosznie ewangelii nie zawsze leŜy po stronie
zwiastującego.
Biada (gr. ouai) w takim samym stopniu zarówno współczucie, jak i

zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt nie
zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca tylko Syn oraz ten,
komu Syn zechce objawić.243 28Przyjdźcie do Mnie wszyscy
którzy jesteście spracowani i obciąŜeni, a Ja przywrócę wam
świeŜość.244 29Weźcie na siebie moje jarzmo245 i uczcie się ode
Mnie, Ŝe jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie odświeŜenie dla waszych dusz.246 30GdyŜ moje jarzmo jest wygodne,247 a moje brzemię lekkie.

Uczniowe zrywają kłosy w sabat
(Mk 2,23-28; Łk 6,1-5)

12

1W

tym czasie, a był to szabat, Jezus szedł przez zboŜa,
a Jego uczniowie, głodni, i zaczęli zrywać kłosy i jeść.
2Gdy to zobaczyli faryzeusze, zwrócili się do Niego:
Oto Twoi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w

gniew.
237

238

Wspomniane w Biblii dwa razy: w tym miejscu i w Łk 10,13. LeŜało
prawdopodobnie około 4 km na północ od Kafarnaum.

241

W ST hades znany jest jako szeol (Łk 10,15; 16,23; Obj 20,13-14).

242

Zob. ww. 16-19.

Wieś na prawym brzegu Jordanu, u ujścia rzeki do jeziora. Tetrarcha Filip
przebudował Betsaidę i na cześć córki Cezara Augusta nazwał Julią. Ogłosił on Betsaidę miastem ok. 30 r. po Chr.

243

J 14,8-10.

244

Lub: odświeŜę, sprawię odpoczynek; dam wytchnienie.

245

Jarzmo kojarzyło się śydom z uciąŜliwością Prawa (Dz 15,10.28-29).
Jarzmo to drewniana rama łącząca woły w jednym zaprzęgu.

246

Ukojenie dla duszy jest w cichości i pokorze Chrystusowej.

247

Gr. chrestos, dobrze przymierzone.

239

Dwa miasta fenickie.

240

To znaczy: Bóg będzie rozliczał kaŜdego stosownie do danych mu moŜliwości. Komu wiele powierzono, od tego teŜ wiele będzie się oczekiwać
(Łk 12,46-48).
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szabat. 3Wówczas On im odpowiedział: Czy nie czytaliście, co
uczynił Dawid, gdy był głodny, oraz ci, którzy z nim byli? 4Jak
wszedł do Domu BoŜego i zjedli chleby ofiarne, których nie
wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, a tylko samym
kapłanom?248 5Albo czy nie czytaliście w Prawie, Ŝe w szabat
kapłani w świątyni łamią szabat i są niewinni?249 6A mówię
wam, Ŝe tu jest więcej niŜ świątynia. 7Gdybyście natomiast rozumieli, co znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary,250 nie potępialibyście niewinnych. 8Syn Człowieczy bowiem jest Panem
szabatu.251

Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką
(Mk 3,1-6; Łk 6,6-11)
9Gdy

odszedł stamtąd, przyszedł do ich synagogi. 10I oto był
tam człowiek, który miał uschłą rękę. I, aby móc Go potępić,
zadali Mu pytanie: Czy wolno w szabat uzdrawiać? 11On zaś im
odpowiedział: Kto spośród was okaŜe się człowiekiem, który
mając jedną owcę, gdy mu ta w szabat w dół wpadnie, nie
chwyci jej i wyciągnie?252 12O ile więcej natomiast znaczy
człowiek, niŜ owca! Dlatego wolno w szabat czynić dobrze.
248

W kaŜdy sabat na stole w miejscu świętym rozkładano 12 świeŜych bochenków chelba. Stare były zastrzeŜone do spoŜycia przez kapłanów (2
MjŜ 25,30; 3 MjŜ 24,4-9).

249

4 MjŜ 28,9.

250

Cytat z Oz 6,6; Miłosierdziem było w tym przypadku zlitowanie się nad
głodnymi, ofiarą podporządkowanie się nakazowi prawa. Jeśli czyn miłosierdzia koliduje poleceniem prawa, wówczas pierwszeństwo naleŜy dać
miłosierdziu (ww. 11-12; Jk 2,13). Prawo BoŜe jest przewodnikiem, a nie
tyranem (por. Gal 3,24).

251

Syn Człowieczy: Tylko Jezus określał siebie tym tytułem. Syn Człowieczy
to człowiek, ale nie zwykły człowiek. To człowiek realizujący BoŜe zamierzenia, spełniający Jego przeznaczenie i powołanie. Takimi ludźmi byli prorocy (Ez 2,1.6.8; 3,1.14.17.25), takim człowiekim był człowiek
Chrystus Jezus (zob. 1 Tm 2,5), takimi ludźmi jesteśmy my, gdy przez
wiarę jednoczymy się z Nim w Jego śmierci i zmartwychwstaniu (1 Kor
15,45-47; 2 Kor 5,17). W Chrystusie, jako zrodzeni z wody i z Ducha, jesteśmy panami szabatu, moŜemy podporządkowywać go sobie (1 Tm 1,811).

252

Zwraca się uwagę na to, Ŝe jest to jeden z przypadków, do których prawo
MojŜeszowe się nie ustosunkowuje.
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13Następnie

zwrócił się do tego człowieka: Wyciągnij swoją
rękę. I wyciągnął, a [ta] stała się znów tak zdrowa jak druga.
14Faryzeusze natomiast wyszli i powzięli plan przeciw Niemu,
w jaki sposób Go zgubić.253

Postawa Jezusa
15A

gdy Jezus to rozpoznał, usunął się stamtąd.254 Poszły teŜ za
Nim wielkie tłumy — i uzdrowił ich wszystkich. 16I nakazał im,
aby nie czynili Go znanym, 17tak by wypełniło się to, co zostało
powiedziane przez proroka Izajasza w słowach:255
18

Oto mój chłopiec, którego wybrałem,
mój Umiłowany,
w którym moja dusza znalazła upodobanie.256
PołoŜę na Nim mojego Ducha
i ogłosi narodom sąd.
19 Nie będzie się kłócił ani krzyczał, ani nikt na ulicach nie
usłyszy Jego głosu.
20 Trzciny zgniecionej nie złamie i lnu tlącego się nie dogasi,
dopóki nie doprowadzi sądu do zwycięstwa.
21 A w Jego imieniu narody pokładać będą nadzieję.257

Jezus wykazuje bezpodstawność
pomawiania Go o współpracę z szatanem
(Mk 3,20-30; Łk 11,14-23)
22Wtedy

został Mu przyprowadzony opętany niewidomy i głuchoniemy [człowiek]. Uzdrowił go, tak Ŝe głuchoniemy mógł
juŜ mówić i widzieć. 23A wszystkie tłumy zaczęły się dziwić i
powtarzać: Czy Ten nie jest Synem Dawida? 24Gdy zaś usłyszeli to faryzeusze, stwierdzili: Ten nie wygania demonów inaczej

253

To wydarzenie jest świadectwem pewnego kryzysu w nienawiści faryzeuszy przeciw Jezusowi. Wyszli oni z synagogi i udali się na naradę z Herodianami, swoimi przeciwnikami (Mk 3,6; Mt 12,14; Łk 6,11).

254

Mt 10,23.

255

Jezus jest spełnieniem proroctw Izajasza o Słudze Pana: Iz 42,1-4; 41,9.

256

Mt 3,17.

257

Wolny cytat z Iz 42,1-4.
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jak tylko w [mocy] Belzebula,258 władcy demonów. 25Znając
ich myśli, powiedział im: KaŜde królestwo podzielone samo w
sobie, pustoszeje, nie ostoi się teŜ Ŝadne podzielone wewnętrznie miasto lub dom. 26Stąd jeśli szatan szatana wygania, sam z
sobą podzielony; jak więc ostoi się jego królestwo? 27Ponadto
jeśli Ja w [mocy] Belzebula wyganiam demony, to w czyjej
[mocy] wyganiają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi
sędziami. 28Jeśli jednak Ja wyganiam demony w [mocy] Ducha
BoŜego, to z pewnością przybliŜyło się do was Królestwo BoŜe.
29Albo jak moŜe ktoś wejść do domu mocnego [człowieka] i
zagarnąć jego rzeczy, jeśli najpierw nie zwiąŜe mocnego [człowieka] i dopiero wtedy jego dom ograbi? 30Kto nie jest ze Mną,
jest przeciwko Mnie, a kto ze Mną nie gromadzi — rozprasza.
31Dlatego

mówię wam: KaŜdy grzech i obraza będą ludziom
odpuszczone, ale obraza Ducha259 nie będzie odpuszczona. 32I
ktokolwiek wypowiedziałby słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; kto by jednak wypowiedział
przeciw Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone ani
w tym wieku ani w nadchodzącym.
33Albo

zróbcie drzewo dobre — i owoc będzie dobry; albo
zróbcie drzewo bezuŜyteczne — i owoc będzie bezuŜyteczny;
gdyŜ po owocu rozpoznaje się drzewo. 34Plemiona Ŝmij!260 Jak
moŜecie mówić dobrze będąc złymi? Bo przecieŜ z obfitości
serca mówią usta. 35Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa
rzeczy złe. 36Mówię wam natomiast: z kaŜdego bezuŜytecznego
słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu.
37GdyŜ na podstawie swoich słów zostaniesz usprawiedliwiony
i na podstawie swoich słów zostaniesz potępiony.

258

Zob. komentarz do Mt 10,25.

259

Obraza (lub bluźnierstwo) skierowana przeciw Duchowi Świętemu to
świadome odcinanie się od zbawiającego wpływu Ducha Świętego. W
tym wypadku grzech ten dał o sobie znać poprzez obelŜywe, publicznie
wypowiedziane słowa. Grzech ten dlatego jest nieprzebaczalny, Ŝe poza
narodzeniem się z Ducha nie istnieje inny sposób na zbawienie (zob. J
3,3-5).

260

Mt 3,7
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Jezus odmawia znaku
(Mk 8,11-12; Łk 11,29-32)
38Wtedy

odpowiedzieli Mu niektórzy ze znawców Prawa i faryzueuszów: Nauczycielu, chcemy zobaczyć jakiś Twój znak.261
39On zaś odezwał się na to: Pokolenie złe i cudzołoŜne262 poszukuje znaku i znak nie będzie mu dany poza znakiem proroka
Jonasza. 40GdyŜ podobnie jak Jonasz był w łonie potwora trzy
dni i trzy noce,263 tak i Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi
trzy dni i trzy noce. 41Ludzie Niniwy staną na sądzie wraz z tym
pokoleniem i osądzą je, gdyŜ opamiętali się dzięki poselstwu
Jonasza, a oto tutaj więcej niŜ Jonasz.264 42Królowa z Południa265 zostanie wzbudzona na sądzie wraz z tym pokoleniem i
osądzi je; bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niŜ Salomon.

Skutki niepełnego zaufania ewangelii
(Łk 11,24-26)
43Gdy

zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, przemierza
miejsca bezwodne w poszukiwaniu odpoczynku, jednak go nie
znajduje. 44Wtedy mówi: Wrócę do mojego domu, skąd wyszedłem, i gdy przychodzi, zastaje go niezamieszkanym, wymiecionym i przyozdobionym.266 45Wówczas idzie, zabiera z sobą
siedem innych duchów gorszych od siebie i, po wejściu, zamieszkuje tam; i końcowy stan tego człowieka staje się gorszy
od początków. Tak teŜ będzie z tym złym pokoleniem.

261

Znaki potwierdzające BoŜe posłannictwo miały dla śydów ogromne
znaczenie — Łk 11,16; J 4,48; 1 Kor 1,22.

262

śydzi złamali więź małŜeńską łączącą ich z Bogiem. Zob. Ps 73,27; Iz
57,3nn; 62,5; Ez 23,27; Jk 4,4; Obj 2,20.

263

Jon 1,17.

264

Lub: sprawa większa od Jonasza; podobnie w w. 42: sprawa większa od
Salomona.

265

1 Krl 10,1. Była to królowa Saby, państwa zajmującego dzisiejszy Jemen.

266

Prawdziwe upamiętanie nie tylko oznacza odwrócenie się od zła; oznacza
ono równieŜ zwrócenie się do Boga. Serce nie zostało stworzone do pustki
(2 Ptr 2,20-22).
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Prawdziwa rodzina Jezusa
(Mk 3,31-35; Łk 8,19-21)
46Gdy

jeszcze mówił do tłumów, oto Matka oraz Jego bracia
stanęli na zewnątrz, szukając [sposobności], aby z Nim pomówić. 47Wtedy ktoś Mu powiedział: Oto Twoja Matka i Twoi
bracia stoją na zewnątrz i szukają [sposobności], aby z Tobą
pomówić. 48On zaś zwrócił się do tego, który Mu o tym powiedział: Kto jest moją matką i kim są moi bracia? 49Następnie
wyciągnął swoją rękę ku swoim uczniom i oświadczył: Oto
moja matka moi bracia! 50GdyŜ ktokolwiek pełni wolę mojego
Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i
matką.267

Przypowieści o Królestwie268
Przypowieść o siewcy
(Mk 4,1-9; Łk 8,4-8)

13

1Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem.
2I zebrały się przy Nim wielkie tłumy;269 tak Ŝe wszedł
do łodzi i usiadł, a cały tłum stał na brzegu. 3I powie-

dział im wiele w przypowieściach,270 mówiąc:

Oto wyszedł siewca, aby siać. 4A gdy on siał, niektóre padły
przy drodze i przyleciały ptaki — i zjadły je. 5Inne zaś padły na
miejsce skaliste,271 gdzie nie miały wiele gleby, i szybko
wystrzeliły w górę, dlatego Ŝe gleba nie była głęboka. 6Gdy zaś
wzeszło słońce, zostały spieczone, a poniewaŜ nie miały korzenia, uschły. 7Inne znów padły między ciernie, ciernie natomiast

267

Jest to wyraźna aluzja do nowego narodzenia, którego człowiek dostępuje
w konsekwencji trwania w Słowie Chrystusowym (J 8,31-36).

str. 50
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wyrosły i zadusiły je. 8Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i
wydały owoc, te sto, te sześćdziesiąt, a tamte trzydzieści. 9Kto
ma uszy, niech słucha.

Powód zwiastowania w podobieństwach
(Mk 4,10-12; Łk 8,9-10)
10Wówczas

podeszli uczniowie i zapytali Go: Dlaczego mówisz
do nich w przypowieściach? 11On zaś odpowiedział im: Wam
zostało dane poznać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym
nie zostało dane.272 12Ktokolwiek bowiem ma, temu będzie dane
i będzie miał w nadmiarze; ktokolwiek zaś nie ma, temu równieŜ to, co ma, zostanie odebrane. 13Dlatego mówię do nich w
przypowieściach, Ŝe patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą
ani nie rozumieją. 14I spełnia się na nich proroctwo Izajasza,
które głosi:
Słuchem będziecie słuchać 273 i nie zrozumiecie;
wpatrzeni będziecie patrzeć i nie zobaczycie.
15 GdyŜ tłuszczem obrosło serce tego ludu,
z trudem uszami usłyszeli,
swoje oczy zamknęli, aby oczami nie zobaczyli
ani uszami nie usłyszeli,
[aby] sercem nie zrozumieli, nie nawrócili się —
i abym ich nie wyleczył.274
16Lecz szczęśliwe wasze oczy, Ŝe widzą, i wasze uszy, Ŝe słyszą, 17bo zapewniam was, Ŝe wielu proroków i sprawiedliwych

pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

272

Dlaczego uczniom było dane? Dlatego, Ŝe mieli (w. 12). Co mieli? Otwarte oczy i uszy (w. 16) — gotowość, by „chwycić” obraz i słowo. Ludziom
otwartych oczu i uszu bywa dane aŜ do granic obfitości! (w. 12). Co natomiast z ludźmi zamkniętymi? Do nich Bóg pragnie się „przebić” poprzez coś najbardziej przemawiającego: przez obrazy i przykłady wzięte z
Ŝycia i przyrody. Ci jednak, którzy konsekwentnie oczy mruŜą, aby nie
widzieć (w. 14), rozminą się w końcu z tym, co mogliby mieć — zostanie
im odjęte i to, co mają.

268

Królestwo BoŜe to rządy Boga. Wkracza ono tam, gdzie ludzie otwierają
się na ewangelię i wszystkich takich ludzi obejmuje swoimi granicami.

269

Człowiek do normalnego funkcjonowania potrzebuje równieŜ ideałów (Mt
4,4; 9,36).

270

Słowo przypowieść jest przekładem gr. parabole, co znaczy: połoŜyć
obok, a zatem porównać, zobrazować. Ewangelie synoptyczne zawierają
około 30 przypowieści; w Ewangelii Jana nie ma Ŝadnej.

273

Idiom: będziecie stale słuchać...

Chodzi nie o kamienistą rolę, ale o skałę pokrytą cienką warstwą gleby.

274

Iz 6,9-10; 29,10; 44,18.

271
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Wyjaśnienie podobieństwa o siewcy
(Mk 4,13-20; Łk 8,11-15)
18Wy

zatem wysłuchajcie przypowieści o siewcy.275 19Do kaŜdego, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie,276 przychodzi zły277 i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu — to jest
zasiany przy drodze. 20Zasiany zaś na gruncie skalistym to ten,
kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, 21ale nie ma w
sobie korzenia,278 przeciwnie: wytrzymuje tylko chwilę, gdy
nastaje ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się
zraŜa. 22Z kolei posiany między ciernie to ten, kto słucha słowa,
ale troska tego wieku i oszustwo bogactwa duszą słowo i staje
się bezowocne. 23A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha
słowa i rozumie [je]; ten właśnie wydaje owoc i czyni: ten sto,
ten sześćdziesiąt, a tamten trzydzieści.

Podobieństwo o pszenicy i kąkolu
24PrzedłoŜył

im teŜ inną przypowieść: Królestwo Niebios podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej
roli.279 25A gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał
kąkolu280 między pszenicę, i odszedł. 26Kiedy zboŜe podrosło i
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wydało owoc, wtedy pokazał się teŜ kąkol. 27Przyszli więc słudzy gospodarza i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego
nasienia na swojej roli? Skąd więc ma kąkol? 28Odpowiedział:
Nieprzyjaciel to zrobił. Słudzy na to: Czy chcesz więc, abyśmy
poszli i zebrali go? 29Odpowiedział: Nie! Abyście czasem zbierając kąkol, jednocześnie nie powyrywali z nim pszenicy.
30Pozwólcie obu rosnąć razem aŜ do Ŝniwa. A w czasie Ŝniwa
powiem Ŝeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiąŜcie go w
snopy na spalenie, pszenicę natomiast zbierzcie do mojego spichrza.

Przypowieść o ziarnie gorczycy
(Mk 4,30-34; Łk 13,18-20)
31PrzedłoŜył

im teŜ inną przypowieść: Królestwo Niebios podobne jest do ziarnka gorczycy,281 które wziął człowiek i zasiał
na swojej roli. 32Wprawdzie jest ono mniejsze niŜ wszystkie
nasiona, ale kiedy wyrośnie, jest większe od warzyw282 i staje
się drzewem, tak Ŝe zlatują się ptaki niebieskie i budują gniazda
w jego gałęziach.

Przypowieść o zakwasie
(Łk 13,21)
33Opowiedział

275

Znaczenie Przypowieści o siewcy: Losy zwiastowanego Słowa są jak losy
sianego ziarna — owoc przynosi to, które pada w dobrą glebę otwartych
umysłów i przychylnych postaw.

276

Nie rozumie ten, który zamyka swoje oczy, aby nie widzieć (ww. 12,15).

277

O oddziaływaniu diabła na ludzi niewierzących czytamy: Mt 4,9; Ef
2,1nn; 1 J 5,19; o jego oddziaływaniu na wierzących czytamy: Dz 5,3; 2
Tm 2,25-26; 1 Ptr 5,8.

278

Nie mieć korzenia to nie wnikać głębiej w znaczenie słów Jezusa (zob. J
8,31).

279

Znaczenie Przypowieści o pszenicy i kąkolu zostało podane w ww. 37-43.
Ze zwiastowaniem ewangelii jest jak z pracą na otwartym polu. Siał na
nim nie tylko Chrystus i sieją nie tylko chrystusowi ludzie dobrej woli (1
Kor 3,5-9). Zarówno w czasach Jezusa, jak i teraz swoją robotę wykonuje
diabeł i jego „wilki” (Mt 10,16; 1 J 2,18nn). Nie da się temu zapobiec.
Naszym zadaniem jest nie robienie porządków na polu, lecz sianie dobrego ziarna i troska w wzrost — do czasu Ŝniw (2 Kor 2,17-3,6).

280
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Kąkol, gr. ziza,nion (dzidzanion): roślina przypominająca pszenicę; jej
korzenie splatają się z korzeniami pszenicy, okres dojrzewania jest zbliŜo-

im inną przypowieść: Królestwo Niebios podobne jest do zakwasu,283 który wzięła kobieta i zmieszała z trzema
satonami284 mąki, aŜ się wszystko zakwasiło.
ny, owoce są trujące (przyprawiają o zawroty głowy). Jeśli zostaną zmielone z pszenicą, pogarszają smak pieczywa.
281

Znaczenie Podobieństwa o ziarnie gorczycznym: Panowanie BoŜe w
sercach ludzi moŜe mieć skromne początki, ale wyrasta do rozmiarów,
których nikt by się nie spodziewał sądząc po tych początkach.

282

Ziarno gorczycy było najmniejszym ziarnem uŜywanym w Palestynie. W
sprzyjających warunkach krzew gorczyczny mógł wyrosnąć na wysokość
jednego metra.

283

Znaczenie Przypowieści o zakwasie: Granice rządów Boga rozszerzają się
w ten sposób, Ŝe ludzie przez Boga przeobraŜeni „zaraŜają innych” lub,
innymi słowy, budzą w nich pragnienie powierzenia swego Ŝycia Jezusowi. Jak zakwas spełnia swoją rolę, kiedy jest w dzieŜy z ciastem, tak teŜ
chrześcijanie „zaraŜają” innych poprzez swą aktywną obecność w społeczeństwie (por. 2 Kor 2,15-16).
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34To

wszystko Jezus mówił do ludu w przypowieściach, a bez
przypowieści nic do nich nie mówił. 35W ten sposób spełniło się
to, co zostało powiedziane przez proroka, gdy mówił:
Otworzę w przypowieściach moje usta,
wypowiem rzeczy zakryte od załoŜenia świata.285

Pismo Święte

Przypowieść o skarbie ukrytym w roli288
44Królestwo

Niebios podobne jest do skarbu ukrytego w roli,
który człowiek znalazł, ukrył, uradowany odszedł, sprzedał
wszystko, co ma, i kupił tę rolę.

Przypowieść o perle289
Wyjaśnienie podobieństwa o pszenicy i kąkolu
36Następnie

rozpuścił tłumy i poszedł do domu. Wówczas podeszli do Niego Jego uczniowie z taką prośbą: Wyjaśnij nam dokładnie przypowieść o kąkolu na roli. 37Odpowiedział im: Tym,
który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy; 38rolą jest
świat, dobrym nasieniem synowie Królestwa, kąkolem synowie
złego, 39nieprzyjacielem, który go rozsiał, jest diabeł, Ŝniwem
jest koniec wieku, a Ŝeńcami są aniołowie. 40Jak więc zbierany
się kąkol i palony w ogniu, tak będzie przy końcu wieku. 41Syn
Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Jego Królestwa
wszystkie skandale oraz dopuszczających się bezprawia, 42i
wrzucą ich do ognistego pieca;286 tam będzie płacz i zgrzytanie
zębów. 43Wtedy sprawiedliwi rozbłysną jak słońce w Królestwie swego Ojca.287 Kto ma uszy, niech słucha!

284

Saton: grecka miara pojemności (dla materiałów sypkich) = ok. 8,75 l lub
wg Friberga 13,5 l lub wg NET 13,3 l. Co do cięŜaru saton waŜył nieco
ponad 7 kg. Zob.: Mt 5,15; Mk 4,21; Łk 11,33; wg BW — miara. Chleb z
jednego satona zaczynu wystarczał dla ok. 30 ludzi.

285

Ps 19,2; 78,2.

286

Dn 3,6

287

Słowa te odnoszą się zarówno do przyjścia Jezusa po Kościół, jak i do
rozprawy z tymi, którzy w niewierze Jezusa odrzucili (Dn 7,11-14; 12,3;
Obj 14,14-20).

45Dalej

Królestwo Niebios podobne jest do człowieka Ŝeglującego po morzach w poszukiwaniu pięknych pereł. 46Gdy znalazł
jedną drogocenną perłę, odszedł, sprzedał wszystko, co miał, i
nabył ją.

Przypowieść o sieci290
47Dalej

Królestwo Niebios podobne jest do sieci,291 zarzuconej
w morze i zgarniającej z kaŜdego rodzaju 48którą po napełnieniu
wyciągnęli się na brzeg, usiedli, dobre wybrali do naczyń, a złe
wyrzucili na zewnątrz. 49Tak będzie przy końcu wieku; wyjdą
aniołowie i oddzielą złych spośród sprawiedliwych 50i wrzucą
ich do ognistego pieca; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

288

Znaczenie Przypowieści o skarbie ukrytym w roli: Panowanie Boga obejmuje nie tylko część naszego Ŝycia, lecz całe. Przyjmuje się je ze wszystkimi jego konsekwencjami. Nie moŜna mieć jabłek bez sadu, złota bez
kopalni, medalu bez zawodów, dyplomu bez trudu edukacji — i doświadczać na sobie Ŝycia Chrystusa bez zaangaŜowania w „czarną misyjną robotę” (2 Kor 4,7-15).

289

Znaczenie Przypowieści o perle: Panowanie Boga jest jak perła, jeden z
najcenniejszych skarbów staroŜytności (por. Flp 3,7-12). Ale nie da się go
mieć jako skarbu obok innych skarbów — ta perła kosztuje kaŜdego jego
wszystko.

290

Znaczenie Przypowieści o sieci: W ramach ewangelizacji świata panowaniu Boga podporządkowują się róŜni ludzie — niektórzy szczerze, niektórzy pozornie (zob. np. Dz 8,20-22). Prawda stanie się oczywista przy końcu świata (1 Tm 5,24-25).

291

Sieć, gr. sagh,nh (sagene): chodzi o sieć, której końce rozciągano między
łodziami opuszczano ją pionowo w toń wody i ciągniono z dwóch stron
(Robertson, BW 5).
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Przypowieść o gospodarzu292
50Czy zrozumieliście to wszystko?293 Odpowiedzieli Mu: Tak!
52A On im powiedział: Dlatego kaŜdy znawca Prawa, który stał

się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do człowieka gospodarza, który wyciąga ze swojego skarbca to, co nowe i stare.
53I stało się, gdy Jezus skończył te podobieństwa, Ŝe oddalił się
stamtąd.

Jezus wzgardzony w Nazarecie
(Mk 6,1-6; Łk 4,16-30)
54Gdy

przyszedł w swoje ojczyste strony, zaczął ich nauczać w
ich synagodze, tak Ŝe byli oni zdumieni i zastanawiali się: Skąd
u Niego ta mądrość i te przejawy mocy? 55Czy nie jest On synem tego cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Maria, a Jego
braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? 56A Jego siostry, czy nie
ma ich wszystkich u nas?294 Skąd więc u Niego to wszystko? 57I
zaczęli się do Niego zraŜać.295 Wtedy Jezus im powiedział: Nie
jest prorok bez czci, chyba tylko w ojczystych stronach i w swoim domu. 58I nie dokonał tam wielu czynów mocy — z powodu
ich niewiary.296

Historia Jana Chrzciciela
1W

tym czasie tetrarcha Herod297 usłyszał wieść o Jezusie. 2I powiedział do swoich dworzan: To jest Jan
Chrzciciel; to on został wzbudzony z martwych i dlatego przejawy mocy dają znać w nim [o sobie]. 3GdyŜ
Herod schwytał Jana, związał go i umieścił w więzieniu z powodu Herodiady,298 Ŝony jego brata Filipa. 4Jan bowiem powtarzał mu: Nie wolno ci jej mieć. 5I chociaŜ chciał go zabić, bał
się tłumu, gdyŜ mieli go za proroka. 6Lecz w czasie urodzin
Heroda córka Herodiady299 zatańczyła wśród [gości] i urzekła
Heroda. 7Z tego powodu przyrzekł pod przysięgą, Ŝe da jej o
cokolwiek go poprosi. 8Ona natomiast nakłoniona przez matkę:
Daj mi tu na misie — powiedziała — głowę Jana Chrzciciela. 9I
zasmucił się król, [lecz] ze względu na przysięgę oraz spoczywających wraz z nim przy stole polecił, aby [jej] dano. 10Posłał
zatem i ściął Jana w więzieniu. 11I przyniesiono jego głowę na
misie, i dano dziewczynce, a ona zaniosła ją swojej matce.
12Następnie przyszli jego uczniowie, zabrali ciało, pogrzebali
je, a potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.

14

Nakarmienie wielotysięcznych tłumów
13Po

usłyszeniu tej wiadomości, Jezus usunął się stamtąd w
łodzi na odosobnione pustynne miejsce. Tłumy jednak dowiedziały się o tym i pieszo poszły za Nim z miast. 14A gdy wy292

Znaczenie Przypowieść o gospodarzu: Znajomość Pism Świętych Starego
Testamentu połączona z naśladowaniem Chrystusa czyni nas dobrymi
duszpasterzami (por. Dz 18,24-28). Stary Testament staje się jasny i nabiera pełnego znaczenia w Chrystusie. Przykładem moŜe być szczególnie
Przypowieść o pszenicy i kąkolu oraz Przypowieść o sieci — oba odwołujące się do Księgi Daniela.

293

Wolą BoŜą jest nasze zrozumienie Jego Słowa (Łk 24,45; J 16,13).

294

Jezus miał czterech braci i co najmniej dwie siostry. Rodzina składała się
z conajmniej dziewięciorga osób (Mt 1,25). W czasie opisywanego w tym
fragmencie zdarzenia Józef prawdopodobnie juŜ nie Ŝył.

295

Lub: uprzedzać.

296

Cuda dzieją się w środowisku właściwego dla wiary oczekiwania na działanie Boga. W tym wypadku niewiara dała o sobie znać poprzez odmówienie Jezusowi czci proroka i postawienie go na równi z innymi ludźmi.
To samo odnosi się do nas, gdy Pismo Święte traktujemy jako ksiąŜkę pośród ksiąŜek (por. Łk 4,25-28).

297

Chodzi o Heroda Antypasa, władcę Galilei i Perei, czwartej części królestwa Heroda Wielkiego.

298

Herodiada była nieprawą Ŝoną Heroda Antypasa. Sama pochodziła z linii
Heroda Wielkiego. Najpierw poślubiła Heroda Filipa Rzymskiego, nie Filipa Tetrarchę. Następnie rozwiodła się z nim, aby poślubić Antypasa, po
tym jak ten rozwiódł się ze swoją Ŝoną, córką Aretasa, króla Arabii. Jej
pierwszy mąŜ jeszcze Ŝył, a małŜeństwo ze szwagierką było dla śydów
zakazane (3 MjŜ 18,16). Z powodu tej kobiety Herod umieścił Jana w
więzieniu w Machaerus. Mowa o tym w Mt 4,12. Józef (Dawne dzieje,
xviii. 5.2) mówi, Ŝe trudna do zdobycia twierdza Machareus, została
wzniesiona na wysokim wzgórzu, na którym teŜ wznosił się piękny pałac
Heroda (Robertson, BW5).

299

Chodzi o Salome, córkę Herodiady z pierwszego małŜeństwa. Sam fakt
tańczenia wśród gości był dla kobiety naleŜącej do sfer właściwych Salome czymś poniŜającym.
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szedł [z łodzi], zobaczył wielki tłum i zlitował się nad nimi, i
uzdrowił wśród nich ludzi wątłego zdrowia. 15Wraz z nastaniem
wieczoru300 podeszli do Niego Jego uczniowie ze słowami:
Miejsce to jest puste301 i godzina juŜ przeszła; rozpuść te tłumy,
aby odeszły do wiosek i nakupiły sobie Ŝywności. 16Jezus zaś
powiedział im: Nie mają potrzeby odchodzić, wy dajcie im jeść.
17Oni na to: Nie mamy to nic prócz pięciu chlebów i dwu ryb.
18On jednak polecił: Przynieście mi je tutaj. 19Następnie rozkazał tłumom spocząć na trawie, wziął te pięć chlebów i te dwie
ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, po czym łamał i podawał
chleby uczniom, a uczniowie tłumom. 20Tak zjedli wszyscy i
zostali nasyceni; zebrali teŜ dwanaście pełnych koszów pozostałych kawałków. 21Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy męŜczyzn oprócz kobiet i dzieci.

Chodzenie po wodzie
22I

zaraz ponaglił uczniów, aby wsiedli do łodzi i popłynęli
przed Nim na drugą stronę, zanim302 rozpuści tłumy. 23Po rozpuszczeniu tłumów wstąpił samotnie na górę, aby się pomodlić.
A z nastaniem wieczoru, był tam sam. 24Łódź natomiast była
juŜ wiele stadiów od brzegu, nękana przez fale, poniewaŜ wiatr
był przeciwny. 25A o czwartej straŜy nocnej303 przyszedł do
nich, idąc po morzu. 26Uczniowie natomiast, gdy zobaczyli Go
idącego po morzu, przestraszyli się i mówili sobie, Ŝe to jest
zjawa, a ze strachu wykrzyknęli. 27Jezus natomiast natychmiast
zwrócił się do nich: Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się! 28Wtedy
odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, kaŜ mi przyjść do
siebie po wodzie. 29A On na to: Przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi,
szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. 30JednakŜe widząc potęŜny wiatr, zląkł się i, gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj
mnie! 31Jezus zaś natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i
powiedział: O małowierny, dlaczego zwątpiłeś? 32A gdy weszli
300

Nie chodzi o zachód słońca, który miał miejsce około godziny 18:00 (zob.
8,16; 14,23), ale o pierwszy z dwóch wieczorów, czyli o godzinę ok.
15:00.

301

Lub: odludne.

302

Lub: podczas gdy On rozpuści tłumy.

303

Czyli między godziną trzecią a szóstą rano.
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do łodzi, wiatr ustał. 33Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili się
Mu i stwierdzili: Naprawdę, jesteś Synem Boga.

Uzdrowienia w ziemi Genezaret
34Po przeprawieniu się dotarli do ziemi przy Genezaret.304
35Ludzie z tego miejsca rozpoznali Go i rozesłali wiadomość po

całej tej okolicy, tak Ŝe przyprowadzili do Niego wszystkich,
którzy się mieli źle, 36i zaczęli Go prosić, aby mogli dotknąć
choćby rąbek Jego szaty — i ci wszyscy, którzy dotknęli, zostali
ocaleni.

Słowo BoŜe, tradycja i czystość człowieka
1Wtedy

podeszli do Jezusa faryzeusze oraz znawcy
Prawa z Jerozolimy z takim pytaniem: 2Dlaczego Twoi
uczniowie przekraczają tradycję305 starszych? Bo nie
myją swoich rąk, gdy jedzą chleb. 3On zaś odpowiedział: Dlaczego i wy dla waszej tradycji przekraczacie przykazanie Boga? 4Bóg bowiem powiedział: Czcij ojca i matkę,306
oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć.307 5A
wy mówicie: Ktokolwiek by powiedział ojcu lub matce: Darem308 jest cokolwiek z mojej strony mogłoby [wam] być
wsparciem, 6w ogóle nie [musi] czcić swego ojca; i tak uniewaŜniliście słowo Boga dla waszej tradycji. 7Obłudnicy! Dobrze
prorokował o was Izajasz w słowach:

15

8
9

Lud ten czci Mnie wargami,
lecz ich serce jest ode Mnie daleko.
Daremnie Mnie jednak czczą,
głosząc zasady nakazane przez ludzi.309

304

Genezaret było Ŝyzną równiną na południe od Kafarnaum (Mk 6,53).

305

Tradycja, gr. para,dosij (paradosis), równieŜ przekaz, zasady postępowania, obyczaje.

306

2 MjŜ 20,12.16; 5 MjŜ 5,16.

307

2 MjŜ 21,17; 3 MjŜ 20,9.

308

Mk 7,11; Innymi słowy: Cokolwiek z mojej strony mogłoby być wam
wsparciem lub słuŜyć do pomocy, nie jest juŜ moje, bo złoŜyłem to w
ofierze Bogu.

309

Iz 29,13.
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10Następnie przywołał tłum i
zumcie. 11Nie to, co wchodzi

powiedział im: Słuchajcie i zrodo ust, plami człowieka, lecz to,
co wychodzi z ust, to plami człowieka. 12Wtedy podeszli
uczniowie i zapytali Go: Czy wiesz, Ŝe faryzeusze po usłyszeniu
tego słowa, zrazili się [do Ciebie]?310 13A On odpowiedział:
KaŜda roślina, której nie zasadził mój Ojciec niebieski, zostanie
wykorzeniona. 14Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj wpadną do dołu.
15Wówczas odezwał się Piotr: Wyjaśnij nam tę przypowieść.
16A On powiedział: I wy nadal jesteście niepojętni? 17Czy nie
rozumiecie, Ŝe wszystko, co wchodzi do ust, idzie do Ŝołądka i
do ustępu jest wyrzucane? 18Lecz to, co wychodzi z ust, pochodzi z serca — i to plami człowieka. 19GdyŜ z serca pochodzą złe
zamysły, zabójstwa, cudzołóstwa, rozwiązłe czyny, kradzieŜe,
fałszywe świadectwa, obraźliwe słowa. 20To są właśnie rzeczy,
które plamią człowieka; jedzenie zaś nie umytymi rękoma człowieka nie plami.
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kie tłumy, które miały z sobą kulawych, niewidomych, kalekich,
głuchoniemych oraz wielu innych i kładli ich u Jego stóp, a On
ich uzdrowił, 31tak Ŝe tłum był zdumiony, widząc, Ŝe głuchoniemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, kulawi chodzą, a niewidomi widzą — i oddali chwałę Bogu Izraela. 32Jezus zaś
przywołał swoich uczniów i powiedział: śal mi tego tłumu,
gdyŜ juŜ trzy dni przebywają ze Mną i nie mają co jeść i nie
chcę odprawić ich głodnych, aby czasem nie zasłabli w drodze.
33Wówczas uczniowie zapytali: Skąd nam na pustkowiu tak
wiele chlebów, Ŝeby nasycić tak wielki tłum?311 34A Jezus ich
zapytał: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i kilka rybek. 35I polecił tłumowi spocząć na ziemi,312 36wziął te siedem
chlebów oraz ryby, podziękował, łamał oraz podawał uczniom,
a uczniowie tłumom. 37I zjedli wszyscy i najedli się, zebrali teŜ
siedem pełnych koszów pozostałych kawałków. 38Tych zaś,
którzy jedli, było cztery tysiące męŜczyzn, oprócz kobiet i dzieci. 39Po odprawieniu tłumów, wsiadł do łodzi i przybył w granice Magadanu.313

Kananejka i uzdrowienie jej córki
21Gdy Jezus wyszedł stamtąd, oddalił się w strony Tyru i Sydonu. 22I oto kobieta kananejska z tamtych okolic wyszła i zaczęła

wołać: Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka
jest strasznie dręczona przez demona. 23On jednak nie odpowiedział jej ani słowem. Wówczas podeszli Jego uczniowie i
zaczęli Go prosić: Odeślij ją, gdyŜ woła za nami. 24A On odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu
Izraela. 25Jednak ona podeszła i kłaniając się poprosiła: Panie,
pomóŜ mi! 26On zaś jej odpowiedział: Nie dobrze jest brać
chleb dzieci i rzucać szczeniętom. 27Ona na to: Tak, Panie, ale i
szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów.
28Wtedy Jezus zwrócił się do niej: O, kobieto, wielka jest twoja
wiara; niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej godziny jej córka
była wyleczona.

Ponowne nakarmienie wielotysięcznych tłumów
29Po

odejściu stamtąd Jezus przyszedł nad Morze Galilejskie,
wszedł na górę i zajął tam miejsce. 30I przyszły do Niego wiel310

Lub: uprzedzili się do Ciebie.

Jezus i poszukujący znaku
1I

podeszli do Niego faryzeusze oraz saduceusze i wystawiając Go na próbę prosili, aby im pokazał znak z
nieba.314 2On zaś odpowiedział im: Gdy nastaje wieczór, mówicie: Będzie bezchmurny dzień, bo się niebo
czerwieni; 3a rano: Będzie padać, bo niebo się czerwieni chmurzy. Z jednej strony wiecie co oznacza wygląd nieba, z drugiej
nie potraficie [pojąć] znaków czasów?315 4Pokolenie złe i cudzołoŜne poszukuje znaku, lecz znak nie będzie mu dany, poza
znakiem Jonasza. Z tym zostawił ich i odszedł.

16

311

Dziwne, Ŝe uczniowie juŜ zapomnieli o wcześniejszym nakarmieniu tłumów (Mt 14,13-21).

312

Nie na trawie jak w 14,19.

313

Magadan leŜał na brzegiem Jeziora Galilejskiego, ale jego dokładne połoŜenie jest nieznane.

314

Nie wystarczały im znaki, które obserwowali na co dzień.

315

Lub: Z jednej strony potraficie wyciągnąć wnioski z wyglądu nieba; z
drugiej nie umiecie rozpoznać znaków czasu.
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OstrzeŜenie przed nauką faryzeuszów i saduceuszów
5Przed

przeprawą na drugą stronę uczniowie zapomnieli wziąć
chlebów. 6Tymczasem Jezus im powiedział: UwaŜajcie i strzeŜcie się zakwasu faryzeuszów i saduceuszów! 7Oni zaś właśnie
zastanawiali się w sobie i mówili: Nie wzięliśmy chlebów. 8Gdy
Jezus to rozpoznał, powiedział: Małowierni, dlaczego zastanawiacie się sobie, Ŝe nie macie chlebów? 9Jeszcze nie dostrzegacie? I nie pamiętacie tych pięciu chlebów dla pięciu tysięcy — i
ile koszów316 zebraliście? 10I tych siedmiu chlebów dla czterech
tysięcy — i ile koszów317 zebraliście? 11Jak to? Nie rozumiecie,
Ŝe nie o chlebie wam powiedziałem? StrzeŜcie się zakwasu faryzeuszów i saduceuszów. 12Wtedy zrozumieli, Ŝe nie powiedział, aby się wystrzegali zakwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów.

Wyznanie Piotra:
Ty jesteś Chrystusem
13Gdy

zaś Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, zaczął
pytać swoich uczniów: Za kogo ludzie uwaŜają Syna Człowieczego? 14Odpowiedzieli Mu: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za
Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza lub za jednego z proroków.
15Wówczas zapytał: A wy za kogo Mnie uwaŜacie? 16Wtedy
Szymon Piotr powiedział: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Ŝywego. 17A Jezus w odpowiedzi zwrócił się do niego: Szczęśliwy
jesteś Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci to,
lecz mój Ojciec, który jest w niebie. 18A ja ci mówię: ty jesteś
Kamieniem,318 a na tej opoce zbuduję mój Kościół319 i bramy
316

Kosz, gr. ko,finoj (kofinos) ręczny kosz, szczególnie wiklinowy uŜywany
przez śydów od noszenia czystych pokarmów.

317

Kosz, gr. spuri,j, (spyris) duŜy kosz, torba, uŜywane przez śydów do
noszenia Ŝywności, siana, pleciony ze sznura.

318

Kamień, gr. Pe,troj` (petros) lub Piotr, określenie nadane Szymonowi (Mk
3,16); grecki odpowiednik aramejskiego Khfa/j (Kefas; J 1,42).

319

Kościół, gr. evkklhsi,a` (ekklesia): (1) w sensie ogólnym zgromadzenie,
spotkanie (Dz 19,32); (2) zgromadzenie Izraela (5 MjŜ 18,26; 23,2; Ps
22,36; Hbr 2,12); (3) zgromadzenie chrześcijańskie (Rz 16,5); (4) grupa
chrześcijan na danym obszarze (Dz 8,1); (5) chrześcijanie świata (Ef
1,22).
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hadesu320 nie przemogą go. 19Dam ci klucze Królestwa Niebios;
i cokolwiek zwiąŜesz na ziemi, będzie związane w Niebiosach,
a cokolwiek rozwiąŜesz na ziemi, będzie rozwiązane w Niebiosach.321 20Następnie stanowczo nakazał uczniom, aby nikomu
nie mówili, Ŝe On jest Chrystusem.322

Pierwsza zapowiedź śmierci
21Odtąd

Jezus zaczął ukazywać swoim uczniom swoim, Ŝe musi
pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć ze strony starszych, arcykapłanów i znawców Prawa, Ŝe musi być zabity i trzeciego
dnia zostać wzbudzony z martwych.323

320

Greckie słowo hades określa miejsce zmarłych (Mt 11,23; Łk 16,23; Obj
20,13-14); odpowiada ono hebr. słowu szeol tłumaczonemu słowem grób
(zob. 1 MjŜ 37,35) lub śmierć (u Pawła; zob. 1 Kor 15,55 i Oz 13,14). Wg
Dz 2,27.31 Chrystus tam był. Określenie bramy Hadesu w ST zawsze
oznacza śmierć (Job 38,17; Ps 9,13; 107,18; Iz 38,10). W tym fragmencie
moŜe oznaczać: (1) Pochodu Kościoła nie zatrzymają moce śmierci, tj.
wszelkie moce przeciwne Chrystusowi i jego Królestwu. (W literaturze
Mezopotamii człowiek schodzący do krainy umarłych przechodził przez
siedem bram i nie miał stamtąd wyjścia — zob. Job 17,16; 26,5n; 38,17).
(2) Zamysły i intrygi piekła, pomimo wysiłków, nie przemogą Kościoła
— brama była bowiem na Wschodzie miejscem narad i ferowania wyroków (5 MjŜ 21,19; 25,7).

321

Wiązanie i rozwiązywanie w pojmowaniu śydów było niczym innym jak
dozwalaniem i zabranianiem.

322

Dlaczego uczniowie nie mieli mówić, Ŝe Jezus jest Chrystusem. Niewykluczone, Ŝe z tego samego powodu, z którego On sam unikał podobnych
twierdzeń publicznie. On był Chrystusem, ale ludzie rozumieli to w sensie
politycznym. Jezus był poruszony wyznaniem Piotra. Był teŜ pewny co do
końcowego rezultatu tego wyznania. Piotr wyznał go Chrystusem i na skale tego tej wiary i tego faktu Chrystus zapowiedział zbudowanie swojego
Kościoła.

323

Nastąpiła właściwa chwila na odkrycie tej największej tajemnicy Jego
śmierci. Jest około sześciu miesięcy przed krzyŜem. Uczniowie muszą się
przygotować na te wydarzenia. Wyznanie Piotr pojawiło się we właściwym czasie. Jezus powtórzy jeszcze swoje przestrogi (17,22n. ze
wzmianką o zdradzie i 20,17-19 ze wzmianką o krzyŜu).
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Niechlubna troska Piotra
22A

Piotr wziął Go sobie na stronę i zaczął upominać: Miłosierdzie Ci,324 Panie! Nigdy tak z Tobą nie będzie!325 23On jednak
obrócił się i powiedział Piotrowi: Odejdź za Mnie, szatanie!
Jesteś moją pułapką,326 gdyŜ nie myślisz o tym, co BoŜe, ale o
tym, co ludzkie.327

Warunki bycia uczniem Jezusa
24Następnie

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś
chce pójść za Mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie
swój krzyŜ i niech idzie za Mną. 25Bo kto by chciał ocalić swoją
duszę, zgubi ją, a kto by zgubił swoją duszę ze względu na
Mnie, odnajdzie ją. 26Co bowiem zyska człowiek, choćby zdobył cały świat, a duszę swoją stracił? Albo co da człowiek w
zamian za swoją duszę? 27GdyŜ Syn Człowieczy ma przyjść w
chwale swojego Ojca, z aniołami swymi, i wtedy odda kaŜdemu
według jego czynów.328
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28Zapewniam

was, Ŝe są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie
skosztują śmierci, dopóki nie zobaczą Syna Człowieczego,
przychodzącego w swoim Królestwie.

Przemienienie Jezusa
1A

po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba
oraz jego brata Jana, i wyprowadził ich osobno na wysoką górę. 2I został wobec nich przemieniony; Jego
twarz zajaśniała jak słońce, a Jego szaty stały się białe
jak światło. 3I oto ukazali się im MojŜesz i Eliasz, którzy z Nim
rozmawiali. 4Wtedy Piotr odezwał się do Jezusa: Panie! Dobrze
jest nam tu być; jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty: jeden dla
Ciebie, jeden dla MojŜesza i jeden dla Eliasza. 5Gdy on jeszcze
mówił, oto okrył ich świetlisty obłok i oto przemówił głos z
obłoku: Ten jest moim umiłowanym Synem, w którym znalazłem przyjemność; Słuchajcie Go! 6Gdy uczniowie to usłyszeli,
upadli na swoją twarz swoją i bardzo się przestraszyli. 7A Jezus
podszedł, dotknął ich i powiedział: Wstańcie i nie bójcie się!
8Gdy oni podnieśli swoje oczy, nikogo nie zobaczyli, poza samym Jezusem. 9A w czasie ich schodzenia z góry Jezus im polecił: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, dopóki Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. 10Uczniowie natomiast zadali Mu pytanie: Dlaczego więc znawcy Prawa utrzymują, Ŝe najpierw musi przyjść Eliasz? 11On zaś odpowiedział: Eliasz rzeczywiście przychodzi i wszystko naprawi, 12jednak mówię
wam: Eliasz juŜ przyszedł i nie rozpoznali go, ale zrobili z nim,
co chcieli. W ten sposób i Syn Człowieczy ma od nich ucierpieć. 13Wtedy uczniowie skojarzyli, Ŝe powiedział im o Janie
Chrzcicielu.

17

324

Miłosierdzie Ci, Panie (gr. i[lew,j soi( ku,rie (hileos soi, Kyrie) to hebrajski
idiom: Niech Cię Bóg zachowa! Broń BoŜe! Niech cię to nie spotka!

325

Piotr zachowuje się tak, jakby wiedział lepiej, co jest wolą Boga (Carson,
EBC).

326

Pułapka, gr. ska,ndalon, (skandalon), (1) w sensie ścisłym języczek u
pułapki lub — na zasadzie synekdochy — wnyk, potrzask, pułapka, zawada; (2) przenośnie pułapka, tj. to, co sprawia, Ŝe dana osoba łapie się na
grzech, upada (Rz 11,9); (3) metaforycznie (a) jako pokusa, przynęta do
grzechu lub odsępstwa pokusa, zgorszenie (Mt 18,7); (b) to, co jest źródłem takiej pokusy, przynęty, zgorszenia (1 Kor 1,23) znaczy równieŜ
powód do upadku, zraŜenia się, uprzedzenia się, odejścia od pierwotnego
zamiaru. Stwierdzenie Jezusa moŜe być dwuznaczne: (1) Jesteś moim rozczarowaniem, sprawiasz mi zawód; zawodzisz moje oczekiwania, jestem
tobą rozczarowany, poniewaŜ nie myślisz po BoŜemu, lecz po ludzku. (2)
Jesteś mi potrzaskiem, przez swój kusząco pociągający sposób myślenia
chcesz Mnie wciągnąć w odstępstwo, odwieść od BoŜego planu, który
wypełniam.

gdy przyszli do tłumu, podszedł do Niego człowiek, upadł
przed Nim na kolana, 15i prosił: Panie, zmiłuj się nad moim
synem, bo jest lunatykiem329 i strasznie cierpi; często bowiem
wpada w ogień i często w wodę. 16I przyprowadziłem go do

327

Lub: nie myślisz na sposób BoŜy, lecz na sposób ludzki; lub: patrzysz na
to nie z BoŜego, lecz z ludzkiego punktu widzenia.

329

328

Ps 28,4; 62,12; por. Prz 24,12.

Uzdrowienie opętanego
i lekcja o wierze
14A

Epilepsję łączono często z lunatykowaniem, uwaŜając Ŝe na stan chorego
wpływają fazy księŜyca; zob. 4,24 (Robertson, BW 5).
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twoich uczniów, ale nie byli w stanie go uzdrowić. 17Jezus zaś
odpowiedział: O, pokolenie bez wiary i przewrotne! Jak długo z
wami będę? Jak długo będę was znosił? Przyprowadźcie mi go
tutaj. 18Po czym skarcił go Jezus — i demon wyszedł z niego, i
od tej godziny chłopiec był uzdrowiony. 19Wówczas na osobności podeszli do Jezusa i zapytali: Dlaczego my nie byliśmy w
stanie go wypędzić? 20A On im na to: Z powodu waszej małej
wiary. Zapewniam was bowiem, jeśli macie wiarę jak ziarno
gorczycy i powiecie tej górze: Przenieś się stąd tam — przeniesie się; i nic nie będzie dla was niemoŜliwe.330

Druga zapowiedź śmierci
22A

gdy byli zebrani w Galilei, Jezus powiedział im: Syn Człowieczy ma być wydany w ręce ludzi. 23I zabiją Go, ale trzeciego
dnia będzie zmartwychwstanie. I zasmucili się bardzo.

Jezus i podatek świątynny
24A

gdy przyszli do Kafarnaum, podeszli do Piotra poborcy
dwudrachmy z zapytaniem: Czy wasz nauczyciel nie płaci dwu
drachm?331 25Piotr odpowiedział: Owszem, [płaci]. A gdy wcho-

330

331
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wchodził do domu, Jezus uprzedził go pytaniem: Jak myślisz,
Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają cło lub podatek?
Od swoich synów czy od obcych? 26Gdy odpowiedział: Od
obcych, Jezus stwierdził: A zatem synowie są wolni. 27Jednak
abyśmy ich nie zrazili, idź nad morze, zarzuć haczyk, weź
pierwszą wyciągniętą rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz
stater;332 tego zabierz i daj im za Mnie i za siebie.

Lekcja o wielkości
1W

tym czasie uczniowie podeszli do Jezusa i zapytali:
Kto zatem jest większy w Królestwie Niebios? 2I
przywołał dziecko,333 postawił je pośród nich 3i powiedział: Zapewniam was, Ŝe jeśli się nie nawrócicie i nie
staniecie jak dzieci, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. 4Kto więc uniŜy się jak to dziecko, ten jest większy w
Królestwie Niebios. 5I kto przyjmie jedno takie dziecko w moje
imię, Mnie przyjmuje. 6Kto natomiast zrazi jednego z tych małych, wierzących we Mnie, korzystniej byłoby dla niego, aby
mu u szyi zawieszono ośli kamień młyński334 i utopiono w głębi
morza.

18

Mt 17,21: Większość waŜniejszych manuskryptów pomija wiersz 21 (a*
B Q 33 892* et pauci). Niektóre manuskrypty (a2 C D L W f1 f13 Byz) dodają wiersz 21: Ten zaś rodzaj nie wychodzi inaczej jak tylko przez modlitwę i post.
Dwudrahma (didrachma) stanowiła podatek świątynny (2 MjŜ 30,13-16)
równy attyckiej drahmie lub Ŝydowskiej połowie szekla. KaŜdy śyd, który
ukończył dwudziesty rok Ŝycia, był zobowiązany do łoŜenia na utrzymanie świątyni. W odróŜnieniu do podatku pobieranego przez władze, ten
podatek nie był obowiązkowy. Termin płacenia tego podatku upływał w
miesiącu Adar (nasz marzec). W opisywanej sytuacji było natomiast około
sześciu miesięcy po terminie. Jezusa jednak nie było w Galilei i stąd to
pytanie poborców. Opłata musiała być wniesiona w Ŝydowskich szeklach,
stąd poborcy robili na wymianie powaŜny interes obliczany przez niektórych na około 68 tysięcy szekli rocznie, czyli niemal 273 tysiące denarów.
Za takie pieniądze moŜna by dać roczne zatrudnienie 747 robotnikom. Poborcy podeszli do Piotra, nie do Jezusa, aby — z powodu przekroczenia
terminu — nie wprawiać Go w zakłopotanie (Robertson, BW 5).
DIDRACHMA — drachma podwójna; dwie didrachmy — tetradrachma (= drachma poczwórna lub 1 stater).Zob. Mt 17,24. DENARDRACHMA — rzymska jednostka monetarna (srebro) = 16 assarionom
lub 64 kondrantesy lub 128 leptonów. W czasach NT denar stanowił za-
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płatę za dzień pracy robotnika sezonowego (np. w winnicy). Zob. Mt
20,1nn. SYKL, SZEKEL — Ŝydowska jednostka monetarna równa staterowi lub czterem drachmom, tetradrachmie. Zob.: Mt 17,24.27. SYKL,
SZEKEL — hebr. cięŜarek, odwaŜnik; jednostka wagi = od 11,17 do 12,2
g, stanowiąca 1/3000 talenta i 1/60 lub 1/50 miny. Dotychczas wyznaczano wagę sykla na 16,37 g. JednakŜe sykle odnalezione w wykopaliskach
na terenie Palestyny są znacznie lŜejsze i wynoszą z górą 12,2 g. Zob. 2
MjŜ 21,23; 5 MjŜ 22,19; 2 Krl 15,20. W ST mogły występować takŜe
mniejsze jednostki: 1/4, 1/3, i 1/2 sykla. Zob. l Sm 13,21; 9,8. Pół sykla (=
Beka) było odpowiednikiem daru ofiarnego dla Pana. Zob. 2 MjŜ 38,2528; Mt 17,24.27.
332

STATER — rzymska jednostka monetarna = 4 denarom/drachmom;
odpowiednik sykla (Mt 17,24n. Zob.: 2 MjŜ30,13n).

333

Być moŜe było to dziecko Piotra, bo wydarzenie mogło mieć miejsce w
jego domu (Mk 9,33).

334

Chodzi o wierzchni kamień młyński obracany przez osła (Robertson, BW
5).
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światu z powodu
Nadejście skandali jest
koniecznością, lecz biada człowiekowi, przez którego skandal
przychodzi. 8JeŜeli zaś twoja ręka lub twoja stopa jest dla ciebie
pułapką, odetnij ją i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie wejść
w Ŝycie okaleczony lub kulawym, niŜ mieć obie ręce lub obie
stopy być wrzuconym do ognia wiecznego. 9I jeśli twoje oko
jest dla ciebie pułapką, wyłup je i odrzuć od siebie; lepiej jest
dla ciebie wejść w Ŝycie jednookim, niŜ mieć dwoje oczu i być
wrzuconym do Gehenny ognia.336 10UwaŜajcie, abyście nie
gardzili Ŝadnym z tych małych, gdyŜ mówię wam, Ŝe ich aniołowie w niebiosach zawsze widzą twarz mojego Ojca, który jest
w niebiosach.337

15Jeśli

Sprawa skandali
7Biada

skandali!335

Cena zbłąkanej owcy
12Jak

się wam wydaje? Jeśli jakiś człowiek posiada sto owiec i
zbłądzi jedna z nich, to czy nie zostawi w górach dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie szukać zbłąkanej? 13I jeśli uda
mu się ją znaleźć, zapewniam was, Ŝe się z niej bardziej cieszy
niŜ z dziewięćdziesięciu dziewięciu tych, które nie zbłądziły.
14Tak teŜ nie jest wolą przed waszym Ojcem, którym jest w
niebiosach, aby zginął jeden z tych małych.

335

Skandal, gr. ska,ndalon, (skandalon), (1) w sensie ścisłym języczek przy
pułapce lub — na zasadzie synekdochy — wnyk, potrzask, pułapka; (2)
przenośnie pułapka, tj. to, co sprawia, Ŝe dana osoba łapie się na grzech,
upada (Rz 11,9); (3) metaforycznie (a) jako pokusa, przynęta do grzechu
lub odstępstwa pokusa, zgorszenie, uprzedzenie (Mt 18,7); (b) to, co jest
źródłem takiej pokusy, przynęty, zgorszenia (1 Kor 1,23) znaczy równieŜ
powód do upadku, zraŜenia się, uprzedzenia się, odejścia od pierwotnego
zamiaru.
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Troska duszpasterska
twój brat zgrzeszy [przeciw tobie],338 idź przekonaj go [o
tym] tylko między sobą a nim; jeśli cię posłucha, pozyskałeś
swego brata. 16Jeśli jednak nie posłucha, weź z sobą jeszcze
jednego lub dwóch, aby na ustach dwóch lub trzech świadków
była oparta kaŜda sprawa.339 17Jeśliby zaś ich nie posłucha,
powiedz kościołowi; a jeśli i kościoła nie posłucha, niech będzie
dla ciebie jak poganin i celnik. 18Zapewniam was, cokolwiek
zwiąŜecie na ziemi, będzie związane w niebie; i cokolwiek rozwiąŜecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
19I

znów zapewniam was, Ŝe jeśli dwaj spośród was na ziemi
zgodzą się co do wszelkiej sprawy, o którą zamierzają poprosić,
stanie się im ze strony mojego Ojca, który jest w niebiosach.
20GdyŜ gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w moje imię, tam
jestem pośród nich.

Lekcja o przebaczaniu
21Wtedy

podszedł Piotr i zapytał Go: Panie, ile razy mam odpuścić mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aŜ do
siedmiu razy?340 22Jezus odpowiedział: Nie mówię ci, Ŝe aŜ
siedem razy, lecz siedemdziesiąt razy siedem.341
23Dlatego

Królestwo Niebios przypomina pewnego człowieka,
króla, który postanowił sprawdzić rozliczenia342 ze swoimi sługami. 24Gdy zaś zaczął się rozliczać przyprowadzono mu jednego dłuŜnika winnego dziesięć tysięcy talentów.343 25A ponie-

338

Słowa przeciw tobie nie występują w najstarszych i najlepszych manuskryptach (a B f1 0281 et alii). NA 27 umieszcza te słowa w tekście głównym, jednak w nawiasach kwadratowych.

339

5 MjŜ 19,15.

336

Mt 5,29-30.

340

śydzi przebaczali trzy razy (Am 1,6).

337

KaŜdy naród zdaje się mieć anioła stróŜa (Dn 10, 13.20n; 12,1); kaŜda
wspólnota Kościoła takŜe (zob. Obj 2-3). Oglądać czyjąś twarz znaczy
być blisko kogoś.

341

Lub: siedemdziesiąt siedem razy. Wersja przyjęta w tłumaczeniu zdaje się
bardziej prawdopodobna.

342

Latynizm (Robertson, BW 5).

343

Talent — grecka jednostka monetarna (srebro lub złoto) = 60 minom, 240
aureusom lub 6000 drachm/denarów (Chodzi przy tym o talent srebrny;
złoty wart był co najmniej 30 razy tyle). Zob. Mt 18,24; 25,14n. Dla porównania: roczne podatki na rzecz władz z obszaru Judei, Idumei i Sama-

Większość waŜniejszych manuskryptów pomija wiersz 21 (a B L* Q* f1
f13 33 892* et pauci). Niektóre manuskrypty (D Lc W Qc 078vid Byz) dodają wiersz 11: GdyŜ Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.
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waŜ nie miał [z czego] oddać, pan polecił, aby został sprzedany
wraz Ŝoną i dziećmi oraz wszystkim, co ma — i by zostało oddane. 26Upadł więc sługa, pokłonił mu się i przemawiał: OkaŜ
mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. 27Wtedy pan zlitował się
nad tym sługą, uwolnił go i darował mu dług. 28Po wyjściu zaś
ten sługa spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu
winien sto denarów;344 złapał go, zaczął dusić i domagać się:
Oddaj, coś winien. 29Upadł więc jego współsługa i prosił go,
mówiąc: OkaŜ mi cierpliwość, a oddam ci. 30On jednak nie
chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda,
co dłuŜne. 31Gdy więc [inni] jego współsłudzy zobaczyli, co
zaszło, bardzo się zasmucili, a następnie poszli i o wszystkim,
co się stało, dokładnie opowiedzieli swojemu panu. 32Wtedy
jego pan wezwał go i powiedział: Ty niegodziwy sługo! Cały
tamten dług darowałem ci, dlatego Ŝe mnie prosiłeś. 33Czy i ty
nie powinieneś zlitować się nad swoim współsługą, jak i ja zlitowałem się nad tobą? 34I pan, rozgniewany, wydał go dozorcom więziennym, [by się nim zajęli] dopóki nie odda wszystkiego, co dłuŜne.345 35Podobnie mój Ojciec niebieski uczyni
wam, jeśli kaŜdy z [całego] serca nie odpuści swojemu bratu.
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Lekcja o rozwodzie i powtórnym małŜeństwie

19

1I

stało się, gdy Jezus zakończył te słowa, Ŝe odszedł z
Galilei i przyszedł na pogranicze Judei, po drugiej stronie Jordanu.346 2Poszły teŜ za Nim wielkie tłumy i
uzdrowił ich tam.

3Podeszli

do Niego równieŜ faryzeusze, którzy wystawiając Go
na próbę zadali pytanie: Czy wolno człowiekowi347 oddalić
swoją Ŝonę z kaŜdej przyczyny?348 4A On odpowiedział: Czy
nie czytaliście, Ŝe Stwórca od początku stworzył ich męŜczyzną
i kobietą?349 5Następnie powiedział: Dlatego opuści człowiek
ojca i matkę, połączy się ze swoją Ŝoną i będą ci dwoje [złączeni] w jedno ciało.350 6Stąd juŜ nie są dwoje, ale jedno ciało. Co
zatem Bóg sprzągł, człowiek niech nie rozdziela. 7Wówczas
zapytali: Dlaczego więc MojŜesz polecił dać poświadczenie
rozwodu i oddalić? 8Odpowiedział im: MojŜesz przez wzgląd na
twardość waszych serc pozwolił wam oddalać wasze Ŝony, od
początku jednak tak nie było. 9Mówię wam zaś: Ktokolwiek
oddaliłby swoją Ŝonę nie z powodu nierządu351 i poślubił inną
— cudzołoŜy.
10Na

to odezwali się uczniowie: Jeśli taka jest sprawa człowieka
z Ŝoną, nie warto się Ŝenić. 11On im zaś powiedział: Nie wszyscy pojmują352 to słowo, lecz tylko ci, którym jest dane. 12Są

rii wynosiły tylko 600 talentów, a podatki Galilei i Perei 200 (Józef, StaroŜytne dzieje..., xi. 4). W tekście jest zatem mowa o ogromnej sumie
równej niemal trzynastoletnim podatkom ze wszystkich wymienionych
wyŜej obszarów lub sumie równej 60 milionom denarów. Za tę sumę
moŜna by wynajmować do pracy 16,5 tysiąca robotników przez okres
dziesięciu lat.
344

Denar — rzymska jednostka monetarna (srebro) = 16 assarionom lub
64 kondrantesy lub 128 leptonów. W czasach NT denar stanowił zapłatę
za dzień pracy robotnika sezonowego (np. w winnicy). Zob. Mt 18, 28;
20,1nn. Chodzi zatem o równowaŜność 3 miesięcy pracy.

345

Liwiusz (ii. 23) mówi o starym setniku uskarŜającym się, Ŝe został wzięty
przez wierzyciela nie do odpracowania długu, lecz na tortury, i pokazującym swoje świeŜe rany (Robertson BW 5).

346

Łk 17,11.

347

W kilku waŜnych manuskryptach — a* B L G 579 et pauci — brak słowa
człowiek oraz zaimka swoją. Pytanie w takim przypadku brzmiałoby: Czy
wolno oddalić Ŝonę z kaŜdej przyczyny? (NET 55).

348

5 MjŜ 24,1nn.

349

1 MjŜ 1,27.

350

1 MjŜ 2,24.

351

Słowa: nie z powodu nierządu znajdują się u Wescotta i Horta, podobnie
jak słowa: dopuszcza się względem niej cudzołóstwa, oraz: a kto opuszczoną poślubia, dopuszcza się cudzołóstwa. Niektórzy twierdzą, Ŝe formuła wyjątku nie jest autentyczna. McNeile na przykład uwaŜa, Ŝe została
ona dodana, gdy praktyka rozwodu juŜ się ustaliła. I dodaje, Ŝe nie moŜna
przyjmować, Ŝe Jezus przyjmował stanowisko zbieŜne ze stanowiskiem
Szammaja. Uwaga ta jednak w ogóle nie jest rozstrzygająca.

352

lub: rozumieją i zgadzają się z tym słowem.
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bowiem eunuchowie, którzy od łona matki takimi się urodzili,
są teŜ eunuchowie, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi, i są
eunuchowie, którzy wytrzebili się sami dla Królestwa Niebios.
Kto jest w stanie to pojąć, niech pojmuje!

Lekcja o stosunku do dzieci
13Potem

przyniesiono Mu dzieci, aby włoŜył na nie ręce i pomodlił się; lecz uczniowie zganili ich. 14Jezus natomiast powiedział: Zostawcie dzieci i nie zabraniajcie im do Mnie przychodzić, poniewaŜ takich jest Królestwo Niebios. 15I włoŜył na nie
ręce, po czym odszedł stamtąd.

Lekcja o warunku dostąpienia Ŝycia wiecznego

str. 72

uczniowie to usłyszeli, zaczęli się bardzo dziwić i mówić: Kto
zatem moŜe być zbawiony? 26Jezus natomiast utkwił w nich
wzrok i powiedział: Z ludźmi jest to niemoŜliwe, lecz z Bogiem
wszystko jest moŜliwe. 27Wtedy odezwał się Piotr: Oto my
opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą; co więc nam będzie? 28A Jezus im powiedział: Zapewniam was, Ŝe wy, którzy
poszliście za Mną, przy odrodzeniu,357 gdy Syn Człowieczy
zasiądzie na tronie swojej chwały, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela. 29I kaŜdy,
kto by opuścił domy lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę,
lub dzieci, lub rolę ze względu na moje imię,358 posiądzie sto
razy tyle i odziedziczy Ŝycie wieczne. 30Wielu zaś pierwszych
będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

16I

oto podszedł do Niego jeden i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby posiąść Ŝycie wieczne? 17A On mu odpowiedział: Dlaczego Mnie pytasz o to, co dobre? Jeden jest
dobry. Jeśli zaś chcesz wejść w Ŝycie, zachowuj przykazania.
18Zapytał: Które? Jezus na to: Te: Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołóŜ, nie będziesz kradł, nie będziesz składał fałszywego świadectwa, 19czcij ojca i matkę, 353 oraz: kochaj swojego bliźniego, jak samego siebie.354 20Młodzieniec odpowiedział: Tego wszystkiego dotrzymałem; czego mi jeszcze brak?
21Wówczas Jezus powiedział: Jeśli chcesz być doskonały,
odejdź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał
skarb w niebiosach, i nie zwlekaj — idź za Mną. 22Gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem
wiele posiadłości.
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Przypowieść o robotnikach w winnicy
1Królestwo

Niebios podobne jest bowiem do pewnego
człowieka, gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem wynająć robotników do swojej winnicy.
2Uzgodnił z robotnikami po denarze za dzień i posłał
ich do swojej winnicy. 3Następnie wyszedł około godziny trzeciej359 i zobaczył innych, stojących bezczynnie na rynku.
4Powiedział więc do nich: Idźcie i wy do winnicy, a ja dam
wam, co słuszne. 5Ci zaś poszli. Potem znów wyszedł około
szóstej i dziewiątej360 godziny i uczynił tak samo. 6A gdy wyszedł około jedenastej i zastał innych stojących, zapytał ich:
Dlaczego tutaj cały dzień bezczynnie stoicie. 7Odpowiedzieli:
Nikt nas nie wynajął. On na to: Idźcie i wy do winnicy. 8Z nastaniem wieczoru pan winnicy polecił swojemu zarządcy: Zwo-

20

Bogactwo i Ŝycie wieczne
23Jezus

zaś zwrócił się do swoich uczniów: Zapewniam was,
bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. 24Jeszcze
raz wam mówię: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho
igły355 niŜ bogatemu wejść do Królestwa BoŜego.356 25A gdy

353

2 MjŜ 20,12-16; 5 MjŜ 5,16-20.

354

3 MjŜ 19,18.

355

Jezusowi chodziło o ucho igły w sensie dosłownym. Brama zwana Uchem
Igielnym została zbudowana w murach Jerozolimy dopiero w wiekach
średnich; w czasach Jezusa nie istaniała (NET, 57).

356

Talmud babiloński mówił, Ŝe człowiekowi nawet się nie przyśniło, aby
słoń mógł przejść przez ucho igły (Robertson BW5).

357

Odrodzenie, gr. paliggenes,a (palingenesia) odnosi się ery Mesjańskiej,
czasu odnowienia wszystkiego (Obj 21,5) (NET 57).

358

Niektórzy opuszczają słowa ze względu na imię moje i czytają: ze względu na mnie (za a B Q et pauci) (NET 57).

359

Godzina trzecia to dziewiąta według naszej rachuby czasu.

360

Godzina szósta i dziewiąta to według naszej rachuby czasu odpowiednio
dwunasta i piętnasta.
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łaj robotników i wypłać im naleŜność,361 zaczynając od ostatnich aŜ do pierwszych. 9Podeszli zatem [wynajęci] o godzinie
jedenastej i otrzymali po denarze. 10A gdy podeszli pierwsi,
sądzili, Ŝe wezmą więcej, ale i oni otrzymali po denarze. 11Po
otrzymaniu zaczęli szemrać przeciwko panu domu 12i mówić:
Ci ostatni pracowali jedną godzinę, a potraktowałeś nas na równi z nami, którzy znieśliśmy cięŜar dnia i upał. 13On zaś odpowiedział jednemu z nich: Kolego, nie krzywdzę cię. Czy nie
zgodziłeś się ze mną na denara? 14Bierz co twoje i idź! Chcę
bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. 15Czy nie wolno mi z
tym, co moje, czynić tego, co chcę? Albo czy twoje oko jest złe
dlatego, Ŝe ja jestem dobry? 16Tak właśnie ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Druga zapowiedź śmierci
17PodąŜając

do Jerozolimy, Jezus wziął ze sobą Dwunastu, odosobnił ich i w drodze powiedział: 18Oto wstępujemy do Jerozolimy i Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz
znawcom Prawa i skaŜą Go na śmierć. 19Wydadzą Go teŜ poganom na pośmiewisko, na ubiczowanie362 i na ukrzyŜowanie, a
trzeciego dnia zostanie wzbudzony z martwych.

Prośba matki synów Zebedeusza
20Wtedy

podeszła do Niego matka synów Zebedeusza363 wraz
ze swoimi synami, pokłoniła się i poprosiła Go o coś. 21On zaś
zapytał ją: Czego chcesz? Odpowiedziała: Powiedz, aby w
Twoim Królestwie ci dwaj moi synowie zasiedli jeden po Twojej prawej, a drugi po Twojej pomyślnej stronie. 22Jezus odpowiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy moŜecie pić kielich,
który Ja mam pić? Mówią Mu: MoŜemy. 23A On im na to: Mój
kielich wprawdzie pić będziecie, jednak zasiąść po mojej prawej
lub po pomyślnej stronie — nie moje to jest dać, lecz tym, którym zostało to przygotowane przez mojego Ojca.

361

3 MjŜ 19,13b.

362

Jezus mówi o biczowaniu, jakiemu poddawano skazanych na śmierć (J
19,1; por. Mt 20,19; Mk 10,34; Łk 18,33).

363

Chodzi o Salome, niewykluczone Ŝe siostrę Matki Jezusa (J 19,25).
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24Gdy usłyszało to dziesięciu,
25Jezus jednak przywołał ich i

oburzyło się na dwóch braci.
powiedział: Wiecie, Ŝe władcy
narodów podporządkowują je i wielcy tyranizują je. 26Nie tak
będzie u was, lecz ktokolwiek wśród was chciałby stać się wielki, niech będzie waszym usługującym. 27I ktokolwiek wśród
was chciałby być pierwszy, niech będzie waszym sługą.
28Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu słuŜono,
ale aby słuŜył i oddał swoje Ŝycie na okup za wielu.

Uzdrowienie dwóch niewidomych
29Gdy

wychodził z Jerycha,364 szedł za Nim wielki tłum. 30I oto
dwaj niewidomi, którzy siedzieli przy drodze, usłyszeli, Ŝe przechodzi Jezus i wykrzyknęli: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu
Dawida! 31Tłum jednak zganił ich, aby zamilkli; lecz oni
jeszcze głośniej wołali: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida! 32Wówczas Jezus stanął, przywołał ich i powiedział: Co
chcecie, abym wam uczynił? 33A oni: Panie, aby otworzyły się
nam oczy! 34 Jezus zaś zlitował się, dotknął ich oczu, a oni natychmiast odzyskali wzrok i poszli za Nim.

Triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy

21

1A

gdy się przybliŜyli do Jerozolimy i przyszli do
Betfage,365 do Góry Oliwnej,366 wtedy Jezus posłał
dwóch uczniów 2z takim poleceniem: Idźcie do wioski
naprzeciw was, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę

364

Mk 10,46; Łk 18,35. Było to na drodze między starym, a nowym Jerychem (Robertson, BW5).

365

Betfage (Bethphagê). Nieodmienialne aramejskie słowo występujące
tylko w tym miejscu Biblii (Mk 11,1; Łk 19,29). Znaczy Dom niedojrzałych fig. Prawdopodobnie leŜało na wschodnim zboczu Góry Oliwnej lub
u podnóŜa tej góry, nieco bardziej oddalona od Jerozolimy niŜ Betania.
Zarówno Marek jak i Łukasz mówią od przybyciu Jezusa do „Betfage i
Betanii”, tak jakby Betfage było pierwsze. Widocznie była to miejscowość większa od Betanii (Robertson BW5), a leŜała ok. 3 km od Jerozolimy (NET, 59).

366

Góra Oliwna była właściwie grzbietem górskim wznoszącym się nad
Doliną Kidronu, ciągnącym się na długości ok. 3 km, na wschód od Jerozolimy, na wysokości przewyŜszającej wzgórze świątynne o ok. 30 m.
Nazwę zawdzięcza rosnącym tam drzewom oliwnym (NET 59).
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oraz oślę wraz z nią; odwiąŜcie je i przyprowadźcie mi. 3A jeśliby wam ktoś coś powiedział, wyjaśnijcie: Pan ich potrzebuje,
zaraz jednak je odeśle. 4A to się stało, aby spełniło się to, co
zostało powiedziane przez proroka:
5

Powiedzcie córce Syjonu:
Oto twój Król przychodzi do ciebie łagodny,
a jedzie siedząc na ośle
i na oślęciu, synu [zwierzęcia] spod jarzma.367

6Uczniowie poszli więc i uczynili tak, jak
7Przyprowadzili oślicę oraz osiołka, włoŜyli
On usiadł na nich. 8Większość zaś tłumu

im polecił Jezus.
na nie płaszcze, a
rozpostarła swoje
płaszcze na drodze, inni z kolei obcinali gałązki z drzew i rozkładali na drodze. 9Tłumy natomiast, które Go poprzedzały i
które za Nim podąŜały, wołały:
Hosanna368 Synowi Dawida!
Pochwalony Ten, który przychodzi w imieniu Pana.369
Hosanna na wysokościach!
10A

gdy przybył do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. [Ludzie] pytali: Kto to jest? 11Tłumy zaś odpowiadały: To jest prorok Jezus, ten z Nazaretu w Galilei.

Oczyszczenie świątyni
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14I

podeszli do Niego w świątyni niewidomi i kulawi, a On ich
uzdrowił. 15Arcykapłani natomiast i znawcy Prawa, widząc
dziwy, które czynił, oraz dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna Synowi Dawida, oburzyli się.372 16I zapytali: Czy
słyszysz, co one mówią? A Jezus im odpowiedział: Tak. Czy
nigdy nie czytaliście:
Z ust niemowląt i ssących przygotowałeś sobie chwałę?373
17Potem

pozostawił ich i wyszedł z miasta do Betanii, i tam
zanocował.

Bezowocny figowiec i lekcja o Ŝyciu w wierze
18A

rano, wracając do miasta, poczuł głód. 19I gdy przy drodze
zobaczył jednego figowca podszedł do niego, ale nie znalazł na
nim nic poza samymi liśćmi.374 I skierował się do niego: Niech
się juŜ z ciebie owoc nie rodzi na wieki. Figowiec zaś natychmiast375 usechł. 20A gdy uczniowie to zobaczyli, zdziwili się i
mówili: W jaki sposób figowiec mógł tak od razu uschnąć?!
21Jezus zaś odpowiedział im: Zapewniam was, jeśli macie wiarę
i nie zwątpicie,376 zrobicie nie tylko to, co z figowcem, ale i tej
górze powiecie: Podnieś się i rzuć w morze — i [to] się stanie.
22I wszystko, o cokolwiek wierząc poprosilibyście w modlitwie
— otrzymacie.

12A

Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy w
świątyni sprzedawali i kupowali, poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i stragany handlarzy gołębi. 13Powiedział przy
tym: Napisano:
Mój dom będzie nazwany domem modlitwy,370
a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców.371

367

Pierwsza linia cytatu to Iz 62,11; pozostałe to Zach 9,9

368

Hosanna, transliteracja aramejskiego słowa będącego skierowanym do
Boga wykrzyknikiem: Ratuj! PomóŜ! Zbaw! Ale teŜ stanowiącego głos
uwielbienia.

369

Ps 118,25-26.

370

Iz 56,7.

371

Jr 7,11.

Lekcja o władzy
23A

gdy przyszedł do świątyni,377 podeszli do Niego w czasie
nauczania, arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: Jakim prawem
372

Lub: byli niezadowoleni.

373

Ps 8,2 (za LXX).

374

Wczesne figi zawiązywały się przed liśćmi i dojrzewały po rozwinięciu
się listowia. Zbiory fig odbywały się wczesną jesienią (Mk 11,14). Na
drzewie zatem powinny być figi.

375

Lub: z miejsca.

376

Lub: i nie zawahacie się; lub: jeśli mielibyście wiarę i nie zwątpilibyście
(nie uleglibyście zwątpieniu), moglibyście zrobić nie tylko to, co z drzewem figowym, moglibyście powiedzieć i tej górze: Podnieś się i rzuć w
morze — i stałoby się.

377

Od tego miejsca aŜ do Mt 24,1 Jezus przemawia w świątyni.
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to czynisz i kto ci dał tę władzę? 24A Jezus im odpowiedział: I
Ja zadam wam jedno pytanie, na które — jeśli mi odpowiecie —
i Ja wam powiem, jakim prawem to czynię: 25Skąd był chrzest
Jana? Z nieba czy od ludzi? Oni zaś zaczęli rozwaŜać to w sobie. Mówili: Jeśli powiemy, Ŝe z nieba, zapyta: Dlaczego więc
mu nie uwierzyliście? 26Jeśli zaś powiemy: Od ludzi, boimy się
tłumu, wszyscy bowiem mają Jana za proroka. 27W końcu odpowiedzieli Jezusowi: Nie wiemy. Wówczas i On im powiedział: To i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.

Lekcja o wypełnianiu woli Ojca
28Jak

się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów.
Podszedł do pierwszego i powiedział: Dziecko, idź dziś, pracuj
w winnicy. 29A on odpowiedział: Nie chcę. Potem jednak poŜałował378 i poszedł. 30Podszedł teŜ do drugiego i powiedział to
samo. A on odpowiedział: Tak, Panie — i nie poszedł. 31Który
z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Mówią: Piewszy. A Jezus na
to: Zapewniam was, celnicy i prostytutki idą przed wami do
Królestwa BoŜego. 32GdyŜ przyszedł do was Jan drogą sprawiedliwości379 i nie uwierzyliście mu, natomiast celnicy i prostytutki uwierzyli mu; a wy, chociaŜ zobaczyliście, nie odczuliście później Ŝalu, aby mu uwierzyć.
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i odjechał. 34Gdy przybliŜył się czas zbiorów, posłał do rolników swoje sługi, aby odebrali jego plon. 35A rolnicy wzięli jego
sługi i jednego ubiczowali, drugiego zabili, kolejnego zaś ukamienowali. 36Znów posłał inne sługi, więcej od pierwszych — i
postąpili z nimi podobnie. 37W końcu posłał do nich swojego
syna. Stwierdził: Zawstydzą się przed moim synem. 38Ale gdy
rolnicy zobaczyli syna, powiedzieli sobie: To jest dziedzic!
Dalej, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. 39I wzięli
go, wyrzucili poza winnicę i zabili. 40Gdy więc przyjdzie pan
winnicy, co uczyni tym rolnikom? 41Oni na to: Marnie tych
łotrów wygubi, a winnicę wydzierŜawi innym rolnikom, którzy
we właściwym czasie będą mu oddawać owoce. 42Wtedy Jezus
im powiedział: Czy nigdy nie czytaliście w Pismach:
Kamień, który odrzucili budujący,384
ten stał się głowicą węgła.385
Pan to sprawił i to jest cudowne w naszych oczach?386
43Dlatego

mówię wam, Ŝe Królestwo BoŜe zostanie wam zabrane, a dane narodowi wydającemu jego owoce. 44A ten, kto
upadnie na ten kamień, rozbije się, na kogo zaś on by spadł,
roztłucze go w pył. 45A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali
Jego przypowieści, zrozumieli, Ŝe mówi o nich. 46I usiłowali Go
schwytać, ale bali się tłumu, gdyŜ miał Go za proroka.

Przypowieść o dzierŜawcach winnicy

Przypowieść o gościach weselnych

33Posłuchajcie

innej przypowieści: Był pewien człowiek, gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem,380 wykuł w
niej tłocznię,381 zbudował wieŜę,382 wydzierŜawił383 ją rolnikom
378

379
380
381

PoŜałował, gr. metame,lomai (metamelomai). Słowo to znaczy poŜałować,
czuć Ŝal po fakcie. NaleŜy je wyraźnie odróŜnić od metanoeô (nawrócić
się), które pojawia się 34 razy w Nowym Testamencie (jak w Mt 3,2) i od
metanoia uŜytego 24 razy (jak w Mt 3:8). Czasownik metamelomai pojawia się w N.T. tylko pięć razy (Mt 21,29.32; 27,3; 2 Kor 7,8; Hbr 7,21 za
Ps 109,4). Paweł odróŜnia smutek i Ŝal od aktu opamiętania (2 Kor 7:9).
W przypadku Judasza (Mt 27,3) był tylko Ŝal. W tym przypadku Ŝal doprowadził do opamiętania; jednak sam Ŝal nie byłby opamiętaniem.

22

1W

odpowiedzi Jezus znów odwołał się do przypowieści kierując do nich takie słowa: 2Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego człowieka, króla, który wyprawił uroczystości weselne387 swojemu synowi. 3I

382

Dla pracowników i dla stróŜy (2 Krn 26,10; Iz 1,8). Zob. takŜe Iz 24,20; Jb
27,18.

383

Istniały trzy sposoby dzierŜawy: (1) pienięŜna, (2) udział w plonach, (3)
określony plon niezaleŜnie od roku (Robertson BW 5).

384

Oto znawcy dyskwalifikują kamień, który Pan wybrał na kamień naroŜny.

Mt 7,13-14 z 22,6.

385

Lub: kamieniem naroŜnym.

Dla ochrony przed dziką zwierzyną.

386

Ps 118,22n.

Wykuwana była ona w skale. Takie tłocznie moŜna spotkać w Palestynie
do dzisiaj.

387

Wesele w kulturze tamtych czasów trwało nierzadko kilka dni (zob. Sdz
14,17; ponadto zob. 1 MjŜ 29,22; Est 9,22).
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posłał swoje sługi, aby zwołać zaproszonych na uroczystości,388
lecz nie chcieli przyjść. 4Znowu posłał inne sługi, z poleceniem:
Powiedzcie zaproszonym: Oto mój obiad mam gotowy, moje
woły i zostało pobite i wszystko jest gotowe, przyjdźcie na uroczystości weselne. 5Oni jednak zlekcewaŜyli to i odeszli, jeden
na swoje pole, drugi do swojego handlu, 6a pozostali schwytali
jego sługi, zniewaŜyli i pozabijali. 7Król zaś rozgniewał się,
posłał swoje wojsko, wygubił tych morderców, a ich miasto
spalił. 8Następnie powiedział swoim sługom: Wesele wprawdzie
gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. 9Idźcie więc na rozstajne
drogi i tylu, ilu spotkacie, zaproście na uroczystości weselne.
10Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili, których spotkali, zarówno złych, jak i dobrych, i wesele zapełniło się spoczywającymi przy stole. 11A gdy wszedł król, aby przyjrzeć się spoczywającym, zobaczył tam człowieka nie ubranego w weselną szatę. 12I mówi do niego: Kolego, jak tu wszedłeś, nie mając szaty
weselnej? A on oniemiał. 13Wtedy król zwrócił się do usługujących: zwiąŜcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go w ciemność zewnętrzną;389 tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 14Wielu bowiem jest zaproszonych, mało zaś wybranych.

Jezus i sprawa podatków
15Wtedy faryzeusze poszli i powzięli plan, jakby Go usidlić w
słowie. 16I wysłali do Niego swoich uczniów wraz z Herodia-

nami,390 z takim zapytaniem: Nauczycielu, wiemy, Ŝe jesteś
szczery i drogi BoŜej w prawdzie nauczasz, przy tym nie zaleŜy
Ci na nikim, gdyŜ nie patrzysz na oblicze ludzi. 17Powiedz nam
więc, jak Ci się wydaje? Czy naleŜy płacić podatek cezarowi,
czy teŜ nie?391 18A Jezus, rozpoznawszy ich zło, odpowiedział:
Dlaczego wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? 19PokaŜcie
mi monetę podatkową. Oni zaś przynieśli mu denara.
20Wówczas zapytał: Czyj to wizerunek oraz napis?
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21Powiadają:

Cezara.392 Wtedy zwróciła się do nich: Oddawajcie więc co cesarskie, cesarzowi, a co BoŜe — Bogu. 22A gdy to
usłyszeli, zdziwili się, po czym opuścili Go i odeszli.

Bóg Bogiem Ŝywych
i małŜeństwa w świecie przyszłym
23Tego

dnia podeszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, Ŝe
nie ma zmartwychwstania, i zapytali Go: 24Nauczycielu! MojŜesz powiedział: Jeśli ktoś umrze nie mając dziecka, jego brat
poślubi jego Ŝonę i wzbudzi potomstwo swojemu bratu.393
25OtóŜ było u nas siedmiu braci; pierwszy oŜenił się i odszedł, a
poniewaŜ nie miał nasienia, zostawił swoją Ŝonę swojemu bratu.
26Podobnie i drugi, i trzeci — aŜ do siódmego. 27Po wszystkich
zaś zmarła kobieta. 28Przy zmartwychwstaniu więc którego z
tych siedmiu będzie Ŝoną? Bo wszyscy ją mieli. 29A Jezus odpowiedział im: Błądzicie, gdyŜ nie znacie Pism ani mocy BoŜej.
30Przy zmartwychwstaniu bowiem ani nie będą się Ŝenić ani za
mąŜ wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. 31A co do
zmartwychwstania umarłych, czy nie czytaliście, co wam zostało powiedziane przez Boga w słowach: 32Ja jestem Bogiem
Abrahama i Bogiem Izaaka, i Bogiem Jakuba?394 Bóg nie jest
[Bogiem] umarłych. lecz Ŝywych. 33A tłumy, gdy tego słuchały,
były zdumione Jego nauką.

Lekcja o największym przykazaniu
34Faryzeusze

zaś, gdy usłyszeli, Ŝe zamknął usta saduceuszom,
zebrali się razem. 35A jeden z nich, znawca Prawa, zapytał wystawiając Go na próbę: 36Nauczycielu, które przykazanie jest

392

Była to prawdopodobnie moneta rzymska, ze względu na wizerunek na
niej. Wcześniej Herodowie unikali monet z wizerunkami ze względu na
niechęć śydów to takich praktyk, ale Tetrarcha Filip wprowadził na Ŝydowskich monetach wizerunki. Za nim poszedł Herod Agryppa I. Moneta,
o której mowa w tekście była prawdopodobnie bita w Rzymie i nosiła wizerunek oraz napis Tyberisza (Robertson BW 5).

388

Zwyczajem śydów było zwoływać juŜ zaproszonych: Est 5,8; 6,14 (Robertson BW 5).

389

Mt 8,12; lub: w ciemność, na zewnątrz.

390

Herodianie: ogólnie uwaŜa się, Ŝe byli to zwolennicy dynastii Heroda, a w
szczególności Heroda Antypasa.

393

5 MjŜ 25,5-6, chodzi o tak zwane małŜeństwa lewirackie. Zob. Rt 4,1-12.

Chodziło o podatek pogłówny płacony na rzecz Rzymu.

394

2 MjŜ 3,6.

391
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największe w Prawie?395 37A On mu powiedział: Będziesz kochał Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą
i całą swoją myślą.396 38To jest największe i pierwsze przykazanie. 39Drugie zaś, podobne temu, to: Będziesz kochał swojego
bliźniego tak, jak samego siebie.397 40Na tych dwóch przykazaniach zawisa całe Prawo i prorocy.
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dokonują, aby pokazać się ludziom; poszerzają bowiem swoje
filakteria399 i wydłuŜają frędzle.400 6Lubią teŜ pierwsze miejsce
do leŜenia na ucztach i pierwsze krzesła401 w synagogach, 7lubią
teŜ pozdrowienia na rynkach i nazywanie ich przez ludzi: Rabbi.
8Wy

41A

gdy zebrali się faryzeusze, Jezus ich zapytał: 42Co sądzicie
o Chrystusie? Czyim jest synem? Odpowiedzieli: Dawida.
43Wówczas ich zapytał: Jak to zatem jest, Ŝe Dawid w Duchu
nazywa go Panem, gdy mówi:

natomiast nie bądźcie nazywani Rabbi, gdyŜ Nauczyciel
wasz jest jeden, a wy wszyscy jesteście braćmi. 9[Nikogo] teŜ
na ziemi nie nazywajcie swoim ojcem; gdyŜ Ojciec wasz jest
jeden, [Ten], który jest w niebie. 10Ani nie bądźcie nazywani
mistrzami, gdyŜ Mistrz402 wasz jest jeden — Chrystus.
11Większy zaś pośród was, będzie waszym sługą, 12kto zaś
będzie się wywyŜszał, zostanie poniŜony, a kto będzie się poniŜał, zostanie wywyŜszony.403

44 Powiedział

13Biada

45Jeśli więc Dawid nazywa go
nem? 46I nikt nie był w stanie

399

Filakteria, gr. fulakth,ria (filakteria) od gr. filasso, czyli strzec. Pierwotnie odnosiło się do ufortyfikowanych miejsc, następnie do amuletów. Rabini nosili tefillim, małe skórzane pudełeczka z czterema paskami, na których wypisane były: 2 MjŜ 13,1-10; 11-16; 5 MjŜ 6,4-9; 11,13-21. Łączyło się to z ich dosłownym traktowaniem słów o przytwierdzeniu sobie
Słów BoŜych do ręki lub do głowy. Pudełeczko, które umieszczano na
głowie posiadało cztery przegródki dla skrawka z kaŜdym z wymienionych tekstów.

400

4 MjŜ 15,38; 5 MjŜ 22,12. W Mt 23,5 oznacza frędzle na czterech naroŜach szaty.

401

Były to krzesła ustawione na podwyŜszeniu, zwrócone przodem do publiczności.

402

Mistrz, gr. kaqhghth,j (kathegetes) słowo to pojawia się tylko w tym miejscu NT. Znajdowane w papirusach oznacza nauczyciela (łac. doctor); we
współczesnej grece profesora. O ile didaskalos oznacza rabiego, o tyle kathegetes bardziej czcigodnego rabbana (McNeile). Dalman uwaŜa, Ŝe to
samo aramejskie słowo mogło być tłumaczone zarówno przez didaskalos,
jak i kathegetes (Robertson BW 5).

403

Wypowiedź ta przypomina 18,4; 20,26. U Łukasza w innym kontekście
(14,11; 18,14).

404

Textus Receptus ma wiersz 14 i stąd ośmiokrotne biada: Biada wam,
znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy, Ŝe poŜeracie domy wdów, a dla pozoru długo się modlicie; dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Wiersz ten
jednak nie pojawia się w a B D, a manuskrypty, które go podają włączają

Lekcja o Boskiej toŜsamości Jezusa

Pan mojemu Panu:
Siedź po mojej prawicy,
aŜ połoŜę Twoich nieprzyjaciół
pod Twoje stopy.398

Panem, jak moŜe być Jego syodpowiedzieć Mu ani słowem.
Nikt teŜ od tego dnia nie ośmielił się juŜ Go pytać.

wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy, Ŝe zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi; wy bowiem nie wchodzicie a i wchodzącym nie pozwalacie wejść.404

Mowa przeciw przywódcom religijnym
1Wtedy

Jezus przemówił do tłumów i do swoich
uczniów tymi słowy: 2Na katedrze MojŜesza zasiedli
znawcy Prawa i faryzeusze. 3Czyńcie zatem i zachowujcie wszystko, cokolwiek by wam powiedzieli, nie
postępujcie jednak według ich czynów; mówią bowiem — i nie
czynią. 4WiąŜą natomiast cięŜkie i trudne do uniesienia brzemiona oraz kładą na ramiona ludzi, sami natomiast [nawet] swoim palcem nie chcą ich ruszyć. 5A wszystkich swoich czynów

23
395

Być moŜe ten znawca Prawa chciał wiedzieć, które przykazanie jest
pierwsze (Mk 12,28) w rozumieniu Jezusa. „Znawcy Prawa utrzymywali,
Ŝe w Prawie mamy 248 nakazów, tyle, ile członków ludzkiego ciała, oraz
365 zakazów, tyle, ile dni w roku — razem 613, czyli tyle, co liter w Dekalogu” (Vincent).

396

5 MjŜ 6,5.

397

3 MjŜ 19,18.

398

Ps 110,1.
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15Biada

wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy, Ŝe obchodzicie morze i suchy ląd, aby pozyskać jednego prozelitę,405 a
gdy się nim staje, czynicie go synem Gehenny dwa razy takim
jak wy.406
16Biada

wam, ślepi przewodnicy, którzy mówicie: Kto by przysiągł na przybytek, to nic; kto by zaś przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany [przysięgą]. 17Głupi407 i ślepi! Bo co jest
waŜniejsze: złoto czy przybytek, który uświęca złoto? 18Oraz:
Kto by przysiągł na ołtarz, to nic; kto by zaś przysiągł na dar,
który jest na nim, ten jest związany [przysięgą]. 19Ślepi! Bo co
jest waŜniejsze: Dar czy ołtarz, który uświęca dar? 20Kto więc
przysięga na ołtarz, przysięga na niego oraz na wszystko, co na
nim jest. 21I kto przysięga na przybytek, przysięga na niego oraz
na Tego, który w niej mieszka. 22RównieŜ kto przysięga na
niebo, przysięga na tron BoŜy oraz na Tego, który na nim zasiada.
23Biada

wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy, Ŝe dajecie
dziesięcinę z mięty, kopru oraz kminku, a porzuciliście to, co w
Prawie waŜniejsze: sąd, miłosierdzie i wiarę — te zaś naleŜało

go przed lub po wierszu 13. Najprawdopodobniej stanowi on glossę z Mk
12,40; Łk 20,47 (Robertson, BW 5).
405

Prozelita, gr. prosh,lutoj (proselytos) nowo przybyły. Chodzi o nawróconego na faryzeizm, nie judaizm. Znamy dwie kategorie prozelitów: (1)
Prozelici bramy; byli to bogobojni poganie, sympatyzujący z judaizmem,
jak Korneliusz; (2) prozelici sprawiedliwości; to ci, którzy przyjmowali
obrzezanie i stawali się śydami. Ale bardzo niewielu prozelitów sprawiedliwości stawało się faryzeuszami. Istnieje hellenistyczna literatura Ŝydowska (Filon, Mowy Sybillińskie, itp.), których zadaniem było przyciągnięcie pogan na judaizm. Faryzejska gorliwość misyjna była mało skuteczna, a jeśli juŜ odnosiła skutek, kończyła się raczej Ŝałośnie. „Synowie
Gehenny” to ci, którzy na to miejsce zasługują lub się do niego kwalifikują.

406

Faryzeusze twierdzili, Ŝe w szczególny sposób są synami Królestwa (Mt
8,12). Tymczasem Jezus określił ich jako synów Gehenny (abl. porównawczy).

407

Zob. i por. Mt 5,22.
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czynić, a i tamtych nie porzucać. 24Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, wielbłąda zaś połykacie.408
25Biada

wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy, Ŝe oczyszczacie zewnętrzną stronę kielicha i miski, wewnątrz zaś zawierają [to, co pochodzi] z grabieŜy i nieopanowania. 26Ślepy faryzeuszu! Oczyść najpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest na
zewnątrz niego stało się czyste.
27Biada

wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy, Ŝe przypominacie pobielone groby,409 które wprawdzie na zewnątrz
wyglądają pięknie, wewnątrz jednak zawierają kości zmarłych i
wszelką nieczystość. 28Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia.
29Biada

wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy, Ŝe budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, 30i
mówicie: Gdybyśmy Ŝyli na dni naszych ojców, nie bylibyśmy
ich wspólnikami w [przelaniu] krwi proroków. 31W ten sposób
świadczycie o sobie, Ŝe jesteście synami tych, którzy mordowali
proroków. 32Wy teŜ dopełnijcie miary waszych ojców. 33WęŜe!
Płody Ŝmij!410 Jak ujdziecie przed sądem Gehenny? 34Oto dlatego Ja posyłam do was proroków, mędrców i znawców Prawa;
niektórych z nich zabijecie i ukrzyŜujecie, innych ubiczujecie w
waszych synagogach i będziecie przepędzać z miasta do miasta;
35w ten sposób przyjdzie na was cała sprawiedliwa krew, prze408

Mamy w tym przypadku do czynienia z hiperbolą, podobnie jak w 19,24.
Zob. takŜe 5,29.30; 17,20; 21,21. Zarówno komary, jak i wielbłądy naleŜały do stworzeń nieczystych (3 MjŜ 11,4.20.23.42). „Ten, kto zabija w
szabat pchłę, jest tak samo winien, jak ten, kto zabija wielbłąda” (Jer.
Shabb. 107; Robertson BW 5).

409

Pobielone groby, gr. ta,foij kekoniame,noij (tafois kekoniamenois). Chodzi
o groby ubogich, a nie wykuwane w skałach grobowce bogatych. Znajdowały się one przy drogach i na polach. Groby te były pobielane wapnem
miesiąc przed Paschą, tak aby pielgrzymi zdąŜający do Jerozolimy niechcący ich nie podeptali i nie stali się przez to nieczyści (4 MjŜ 19,16). W
Dz 23,3 Paweł nazywa najwyŜszego kapłana pobielaną ścianą. W czasie,
gdy Jezus wypowiadał te słowa, groby były właśnie świeŜo po malowaniu
(Robertson BW 5). Mamy tu teŜ do czynienia z idiomem: Jesteście obłudnikami (NET, 67).

410

Mt 3,17; 12,34
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lewana na ziemi: od krwi sprawiedliwego Abla aŜ do krwi Zachariasza, syna Barachiasza,411 którego zabiliście pomiędzy
przybytkiem a ołtarzem. 36Zapewniam was, Ŝe wszystko to
przyjdzie na to pokolenie.
37Jeruzalem,

Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz
tych, którzy do ciebie byli posłani, tyle razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak kwoka zgromadza swoje pisklęta pod
skrzydła, a nie chcieliście! 38Oto wasz dom zostaje wam pusty.
39Bo mówię wam: Na pewno Mnie nie zobaczycie — aŜ powiecie:
Pochwalony, który przychodzi w imieniu Pańskim.412
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głody, a miejscami trzęsienia ziemi.415 8Wszystko to zaś to dopiero początek bólów porodowych.
9Wtedy

wydawać was będą na udrękę i będą was zabijać, i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. 10Wówczas wielu zostanie zraŜonych i nawzajem
będą się wydawać, i nawzajem nienawidzić. 11Powstanie teŜ
wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. 12A z powodu rozszerzenia się bezprawia oziębnie miłość wielu. 13Kto zaś wytrwał do końca, ten będzie ocalony. 14A ta ewangelia Królestwa
będzie głoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo
wszystkim narodom — i wtedy nadejdzie koniec.
15Gdy

gdy Jezus wyszedł
świątyni i szedł, podeszli
do Niego Jego uczniowie,414 aby Mu pokazać zabudowania świątyni. 2On zaś odpowiedział im: Czy nie
widzicie tego wszystkiego? Zapewniam was, na pewno
nie zostanie tu pozostawiony kamień na kamieniu, którego by
nie zwalono.

więc zobaczycie ohydę spustoszenia, zapowiedzianą
przez proroka Daniela,416 stojącą w miejscu świętym — kto
czyta, niech rozumie — 16wtedy ci, którzy są w Judei, niech
uciekają w góry; 17kto jest na górnym tarasie,417 niech nie schodzi, aby zabrać rzeczy ze swojego domu; 18kto na roli, niech nie
wraca, by zabrać swój płaszcz. 19W tych dniach zaś biada kobietom w ciąŜy oraz karmiącym.

3A

20Módlcie

24

1A

ze413

gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie
na osobności i zapytali: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki
będzie znak Twego przyjścia oraz końca wieku?
4Jezus
5GdyŜ

zaś odpowiedział: UwaŜajcie, aby was kto nie zwiódł.
wielu przyjdzie w moim imieniu ze słowami: Ja jestem
Chrystus — i wielu zwiodą. 6Będziecie zaś słyszeć o wojnach
oraz wieści z wojen. UwaŜajcie, nie bądźcie przeraŜeni, to musi
się stać, ale to jeszcze nie koniec. 7Powstanie bowiem naród
przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, będą

411

2 Krl 24,20nn. Chodzi zapewne o Zachariasza, syna Jehojady.

412

Ps 118,26.

413

„Ten dom jest opuszczony prawdziwie, który Chrystus opuszcza” (MH).
Chrystus opuścił świątynię na zawsze, ale dopiero wtedy, gdy Go odrzucono. Mateusz rejestruje mowy Jezusa od 21,23.

414

„Dobrze jest iść, dokąd Chrystus idzie i zostawiać to, co On zostawia”
(MH).

się przy tym, aby wasza ucieczka nie wypadła zimą
albo w szabat. 21Nastanie bowiem wtedy wielki ucisk, jakiego
nie było od początku świata aŜ do teraz, i na pewno nie będzie.
22I gdyby te dni nie były skrócone, nie ocalałoby Ŝadne ciało,
jednak ze względu na wybranych dni te będą skrócone.
23Gdyby

wam wówczas ktoś powiedział: Oto tu jest Chrystus,
albo: Tu — nie wierzcie. 24Powstaną bowiem fałszywi chrystusowie i fałszywi prorocy i dokonywać będą wielkich znaków i
cudów, aby — o ile moŜna — zwieść takŜe wybranych. 25Oto
wam przepowiedziałem. 26Gdyby więc wam powiedzieli:418 Oto
jest na pustkowiu — nie wychodźcie; Oto jest w kryjówce —
415

Iz 5,13-14; 13,6-16; Ag 2,6-7; Zach 14,4.

416

Dn 9,27; 11,31; 12,11. W przeszłości Antioch Epifanes postawił na ołtarzu
Pana ołtarz ku czci Zeusa (1 Machabejska 1,54.59; 6,7; 2 Machabejska 6,
1-5

417

Dachy domów w Palestynie były zwykle płaskie, łatwo moŜna było się na
nie dostać i tworzyły górne tarasy.

418

Powiedzieli; moŜna przetłumaczyć: jeśliby wam ktoś powiedział (Wallace,
Exegetical, 402).
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nie wierzcie. 27GdyŜ jak błyskawica pojawia się od wschodu i
świecie aŜ na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 28Gdzie jest padlina,419 tam zlatują się sępy.420

czego. 40Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a
drugi zostawiony. 41Dwie mleć będą na Ŝarnach, jedna będzie
wzięta, a druga zostawiona.

29A

42Czuwajcie zatem, poniewaŜ nie wiecie, którego dnia wasz Pan
przyjdzie. 43RozwaŜcie zaś i to, Ŝe gdyby gospodarz wiedział, o

zaraz po ucisku tych dni

zostanie zaćmione słońce
i księŜyc nie da swego blasku,
gwiazdy spadać będą z nieba
i moce niebios zostaną będą poruszone.421
30I

wtedy zostanie ukazany na niebie znak Syna Człowieczego,
wtedy teŜ będą bić się w pierś wszystkie plemiona ziemi i zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z
wielką mocą i chwałą;422 31wówczas pośle swoich aniołów z
wielką trąbą i zgromadzą Jego wybranych z czterech wiatrów
świata, z jednego krańca nieba aŜ po drugi.
32Od

figowca natomiast nauczcie się przykładu: Gdy juŜ jego
gałąź staje się miękka i wypuszcza liście, wiecie, Ŝe lato blisko.
33Tak i wy, gdy zobaczycie te wszystkie rzeczy, wiedzcie, Ŝe
blisko jest — u drzwi. 34Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie,423 aŜ się to wszystko stanie. 35Niebo i ziemia przeminą,
ale moje słowa nie przeminą.
36O

tym dniu natomiast oraz o godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebiosach; ani Syn,424 tylko sam Ojciec.
37Jak

bowiem było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna
Człowieczego. 38Bo jak w tamtych dniach, przed potopem, jedli
i pili, Ŝenili się i za mąŜ wydawali, aŜ do tego dnia, gdy Noe
wszedł do arki, 39i nie spostrzegli się, aŜ przyszedł potop i
uniósł wszystkich, tak teŜ będzie z przyjściem Syna Człowie419

TakŜe: zwłoki.

420

Obj 4,7; 8,13; 12,14.

421

Iz 13,10; 34,4 (LXX); Jl 2,10.

422

Dn 7,13.

423

W czasach Starego Testamentu pokolenie rozumiano jako 40 lat (Robertson, BW 5). Jeśli proroctwo Jezusa odnosić do zburzenia Jerozolimy, to
wypełniło się ono z całkowitą dokładnością. Ok. 40 lat po Jego słowach
miasto legło w gruzach.

424

NET opowiada się za pominięciem słów: ani Syn (NET 69).

której straŜy425 przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby
włamać się426 do swego domu. 44Dlatego i wy bądźcie gotowi,
gdyŜ nie domyślacie się godziny, w której przyjdzie Syn Człowieczy.
45Kto

więc jest tym wiernym i mądrym sługą, którego pan postawił nad swoją słuŜbą, aby im wydawał Ŝywność we właściwym czasie? 46Szczęśliwy ten sługa, którego jego pan, gdy
przyjdzie, zastanie tak czyniącego. 47Zapewniam was, Ŝe postawi go nad całym swoim mieniem. 48Jeśliby jednak ten zły
sługa powiedział w swoim sercu: Mój Pan zwleka,427 49i zacząłby bić swoje współsługi, jeść i pić z pijakami, 50przyjdzie pan
tego sługi w dniu, w którym [go] nie oczekuje, o godzinie, której nie zna 51i potnie go na kawałki, i wyznaczy mu dział z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Przypowieść o dziesięciu pannach
1Wtedy

podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy428 i wyszły na
spotkanie pana młodego. 429 2Pięć zaś z nich było głupich, a pięć mądrych. 3Głupie bowiem wzięły swoje
lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. 4Mądre zaś zabrały oliwę w
zbiorniczkach wraz ze swoimi lampami. 5A gdy pan młody

25
425

Noc w staroŜytności dzieliła się na godziny lecz na straŜe. Było 4 straŜe
nocne.

426

Lub: przebić się przez mur swojego domu.

427

2 Ptr 3,4.8.

428

Być moŜe chodzi o drewniane laski z umieszczonymi na ich szczytach
naczyniami z olejem. Czasem lampami określano lampy oliwne (luchnos)
— jak w Dz 20,8. (Rutherford, New Phrynichus, za Robertson, BW 5).

429

Trudno powiedzieć, gdzie mogła rozegrać się ta scena. Być moŜe niedaleko domu pani młodej, do którego pan młody przybywał na spotkanie. Ale
moŜe teŜ (jak Plummer) w pobliŜu domu pana młodego, do którego przybywa on z panną młodą.
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zwlekał, wszystkie zdrzemnęły się i zapadły w sen. 6A w środku
nocy powstał krzyk: Oto pan młody, wyjdźcie Mu na spotkanie.
7Wtedy ocknęły się wszystkie te panny i uporządkowały swoje
lampy. 8A głupie zwróciły się do mądrych: Dajcie nam z waszej
oliwy, gdyŜ nasze lampy gasną. 9Mądre zaś odpowiedziały:
śeby nie wystarczyło nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców
i kupcie sobie. 10Gdy one odeszły kupować, przyszedł pan młody i te, które były gotowe, weszły z Nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. 11Potem zaś nadeszły i pozostałe panny ze
słowami: Panie! Panie! Otwórz nam. 12A On im odpowiedział:
Zapewniam was, Ŝe was nie znam. 13Czuwajcie więc, bo nie
znacie dnia ani godziny.
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Panie, poznałem cię,432 Ŝe jesteś twardym433 człowiekiem, Ŝe
Ŝniesz, gdzie nie posiałeś, i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś.
25Przestraszony więc odszedłem i ukryłem twój talent w ziemi;
oto masz, co twoje. 26Jego pan natomiast odpowiedział mu:
Sługo zły i leniwy!434 Byłeś świadom, Ŝe Ŝnę, gdzie nie siałem, i
zbieram, gdzie nie rozsypałem. 27Trzeba ci więc było połoŜyć
moje srebrniki bankierom, a ja po przyjściu odebrałbym to, co
moje, z zyskiem.435 28Zabierzcie mu więc talent i dajcie temu,
który ma dziesięć talentów; 29kaŜdemu bowiem, kto ma, będzie
dane i będzie miał w nadmiarze, temu natomiast, który nie ma,
zostanie zabrane i to, co ma. 30A nieuŜytecznego sługę wyrzućcie w ciemność zewnętrzną; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Przypowieść o talentach
O sądzie nad tymi, których Syn Człowieczy zastanie
w czasie swojego przyjścia

14Podobnie

bowiem pewien człowiek odjeŜdŜający [za granicę]
przywołał własne sługi i przekazał im swoje mienie. 15Jednemu
dał pięć talentów,430 drugiemu dwa, a trzeciemu jeden — kaŜdemu według jego własnej mocy — i odjechał [za granicę].
Natychmiast 16ten, który wziął pięć talentów, poszedł, puścił je
obrót i zyskał dalsze pięć. 17Podobnie ten, który [wziął] dwa,
zyskał dalsze dwa. 18Ten zaś, który wziął jeden, odszedł, rozkopał ziemię i ukrył srebro swojego pana. 19A po długim czasie
powraca pan tych sług i rozlicza z nimi obrachunek. 20Wówczas
podszedł ten, który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć
talentów i powiedział: Panie! Powierzyłeś mi pięć talentów; oto
zyskałem dalsze pięć talentów. 21A jego Pan na to: Dobrze,
sługo dobry i wierny, byłeś wierny w małych, ustanowię cię na
wieloma; wejdź do radości swego pana.431 22Podszedł teŜ ten,
który [wziął] dwa talenty, i powiedział: Panie, powierzyłeś mi
dwa talenty, oto zyskałem dalsze dwa talenty. 23Pan mu
odpowiedział: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w
małych, ustanowię cię na wieloma; wejdź do radości swego
pana. 24Podszedł zaś i ten, który posiadł jeden talent, i
powiedział: Panie, poznałem cię,432 Ŝe jesteś twardym433
430

Talent: grecka jednostka monetarna (srebro lub złoto) = 60 minom, 240
aureusom lub 6000 drachm/denarów (17 lat pracy robotnika najemnego).
Zob. Mt 18,24; 25,14n.

431

MoŜe się odnosić do uczty na cześć przybycia Pana (Robertson, BW 5).

31Gdy

zaś przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale, a z Nim
wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie Swojej chwały;
32i będą przed Nim zgromadzone wszystkie narody, i odłączy
jednych od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów; 33i z
jednej strony ustawi owce po swojej prawicy, a z drugiej kozły
po pomyślnej. 34Wtedy powie Król tym po swojej prawicy:
Przyjdźcie, błogosławieni mojego Ojca, odziedziczcie Królestwo przygotowane dla was od załoŜenia świata. 35GdyŜ byłem
głodny, a daliście Mi jeść, byłem spragniony, a daliście Mi pić,
byłem obcym przybyszem, a przyjęliście Mnie, 36byłem nagi, a

432

Chodzi o poznanie zyskane w doświadczeniu (Robertson, BW 5).

433

Lub: surowym, szorstkim, nastawionym na zysk, nieskorym do hojności
(zob. Robertson, BW 5).

434

Lub: chwiejny, niezdecydowany, gnuśny, nieruchawy.

435

Zysk na poziomie sześciu procent podwaja podstawowy kapitał w ciągu
dwudziestu lat. „We wczesnym okresie imperium rzymskiego oficjalny
zysk kształtował się na poziomie ośmiu procent, ale w transakcjach handlowych poŜyczki bywały oprocentowane na poziomie dwunastu, dwudziestu czterech, a nawet czterdziestu ośmiu procent” (Vincent). Prawo
MojŜeszowe zakazywało pobierania zysku w operacjach finansowych
między śydami, pozwalało tylko na zysk w transakcjach z obcymi (5 MjŜ
23,19.20; Ps 15,5).
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przyodzialiście Mnie, byłem słaby, a odwiedziliście Mnie,436
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. 37Wtedy odezwą się
sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść, lub spragnionym, a daliśmy Ci pić?
38Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię,
lub nagim, a odzialiśmy Cię? 39Kiedy teŜ widzieliśmy Cię słabym lub w więzieniu, a przyszliśmy do Ciebie? 40A Król im
odpowie: Zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z
tych najmniejszych moich braci, uczyniliście Mnie. 41Następnie
powie i tym po pomyślnej: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień
wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. 42GdyŜ byłem
głodny, a nie daliście Mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście
Mi pić. 43Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście Mnie,
nagim, a nie ubraliście Mnie, słabym i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. 44Wtedy odezwą się i oni: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub słabym, lub w więzieniu — i nie usłuŜyliśmy Ci? 45Wówczas odpowie im tymi słowy: Zapewniam was,
czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych,
nie uczyniliście teŜ Mnie. 46I odejdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do Ŝycia wiecznego.

Zapowiedź ukrzyŜowania
Narada starszyzny Ŝydowskiej
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Namaszczenie Jezusa
6A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona trędowatego,439
7podeszła do Niego kobieta, która miała alabastrowy flakonik440

bardzo drogiego olejku i wylała go na Jego głowę, gdy spoczywał przy stole. 8Na ten widok uczniowie oburzyli się i powtarzali: Po co ta strata? 9PrzecieŜ moŜna to było drogo sprzedać i
dać ubogim. 10Gdy Jezus to zauwaŜył, powiedział do nich: Dlaczego sprawiacie tej kobiecie przykrość? Bo spełniła względem
Mnie dobry441 uczynek. 11Ubogich bowiem zawsze wśród siebie
macie, Mnie jednak macie nie zawsze; 12ona natomiast, wylewając ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb.
13Zapewniam was, gdziekolwiek po całym świecie głoszona
będzie ta ewangelia, opowiadane będzie i o tym, co ona uczyniła — na jej pamiątkę.

Zdrada Judasza
14Wtedy

jeden z Dwunastu, zwany Judasz Iskariot, udał się do
arcykapłanów 15i powiedział: Co chcecie mi dać, a ja wam Go
wydam? Oni zaś odwaŜyli mu trzydzieści srebrników?442 16I
odtąd szukał dogodnej chwili, aby Go wydać.
439

stało się, gdy Jezus skończył wszystkie te słowa, Ŝe
powiedział do swoich uczniów: 2Wiecie, Ŝe za dwa dni
jest Pascha437 i Syn Człowieczy będzie wydany na
ukrzyŜowanie.

Chodzi najprawdopodobniej o człowieka, którego Jezus uzdrowił z trądu.
Na temat jego toŜsamości krąŜą róŜne teorie. Niektórzy mówią, Ŝe Szymon był ojcem albo męŜem Marty. Jan (12,1) umieszcza to wydarzenie na
6 dni przed Paschą, Marek (14,3) i Mateusz na wtorek przed Paschą. Jeśli
było tak, jak sugerują Mateusz i Marek, to wydarzenie to miało miejsce w
tym samym dniu, co narada wśród starszyzny Ŝydowskiej.

440

arcykapłani i starsi ludu zebrali się na dziedzińcu arcykapłana, którego zwano Kajfasz.438 4I uradzili, aby Jezusa podstępem schwytać i zabić. 5Powtarzali jednak: Tylko nie w święto, aby nie powstały rozruchy między ludem.

Alabaster to biały lub Ŝółtawy gips stosowany w rzeźbiarstwie do wyrobu
naczyń lub drobnych przedmiotów ozdobnych. Nazwę zawdzięczał miejscowości w Egipcie, z której pochodził. Alabaster nardu był prezentem dla
króla (Bruce). Był on wśród pięciu prezentów posłanych przez Kambyzesa królowi Etiopii (Herodot, iii.20).

441

Lub: piękny.

442

SREBRNIKI — pierwotnie kawałki kruszcu (srebrnego) o wadze 1 sykla
(11,17-12,2 g). Nazwa wywodzi się zapewne od tych kawałków srebra
stosowanych przy wszelkich rozliczeniach. Nie posiadały Ŝadnych oznaczeń i spełniały rolę obiegowych pieniędzy. Stąd zapewne srebrnik stał się
synonimem pieniądza w ogóle. Zob. 1 MjŜ 23,16; 2 MjŜ 22,16-17; 5 MjŜ
22,28-29; 1 Krl 20,39; Job 28,15; Prz 3,13-14; Iz 46,6; Jr 32,9-10; Zach
11,12. SREBRNIKI JUDASZOWE — Biblista F. Rienecker (w: Lexikon
zur Bibel) przypuszcza, iŜ zapłata otrzymana przez Judasza od członków

26

1I

3Wtedy

436

Lub: zatroszczyliście się o Mnie (Robertson BW5).

437

Było to prawdopodobnie we wtorek wieczorem (początek Ŝydowskiej
środy). Pascha zaczynała się w czwartek wieczorem (Ŝydowski piątek)

438

Kajfasz był najwyŜszym kapłanem w latach 18-36. Jego teść Annasz był
najwyŜszym kapłanem w latach 6-15, ale wciąŜ był określany przez wielu
jako najwyŜszy kapłan.
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Ostatnia wieczerza paschalna
17W

pierwszym dniu Przaśników podeszli do Jezusa uczniowie
i zapytali: Gdzie chcesz, abyśmy przygotowali Ci do spoŜycia
Paschę?443 18On zaś odpowiedział: Idźcie do miasta, do znanego
nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Mój czas
jest bliski, u ciebie urządzę Paschę z moimi uczniami.
19Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali
Paschę. 20A z nastaniem wieczoru zajął wraz z Dwunastoma
miejsce przy stole.
21I

gdy oni jedli, powiedział: Zapewniam was, jeden z was
Mnie wyda. 22I bardzo zasmuceni zaczęli pytać Go jeden po
drugim: Chyba nie ja, Panie? 23On zaś odpowiedział: Ten, który
zanurzył wraz ze Mną rękę w misie444 — ten Mnie wyda.
24Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim napisano,
lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy
jest wydany. Lepiej by mu było, gdyby się ten człowiek nie
urodził. 25Judasz zaś, który Go wydawał, odezwał się: Chyba
nie ja, Rabbi? A On na to: Ty [sam to] powiedziałeś.

Ustanowienie Wieczerzy Pańskiej
26A

gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, złamał i
rozdając uczniom powiedział: Bierzcie, jedzcie, to jest moje
ciało. 27Następnie wziął kielich, podziękował i dał im, mówiąc:
Pijcie z niego wszyscy; 28gdyŜ to jest moja Krew Przymierza,445
która wylewa się za wielu na odpuszczenie grzechów. 29Mówię
Sanhedrynu za zdradę i wydanie im Jezusa, zrealizowana była w srebrnych drachmach (didrachmy i tetradrachmy), których wartość równała się
30 srebrnikom. Por.: Zach 11,12; Mt 26,16; 27,9-10; J 11,57. Jeśli chodzi
o wartość monetarną, srebrnik równał się jednemu staterowi lub czterem
drachmom (denarom). Judasz otrzymał zatem 120 drachm, czyli mniej
więcej trzymiesięczne wynagrodzenie najemnego pracownika. W tamtych
czasach pieniądze odwaŜano na wadze.
443

W tym okresie zbiegały się dwa uroczyste posiłki: wieczerza paschalna i
wieczerza przaśna. Określeń uŜywano zamiennie. W tym przypadku chodzi o Paschę, choć niewykluczone, Ŝe w J 18,28 ucztę paschalną określa
się jako wieczerzę paschalną.

444

Był to półmisek z potrawą przygotowaną z orzechów, rodzynek i fig.
Maczało się w niej chleb przed spoŜyciem.

445

Przymierze to umowa dwu stron. Zob. Hbr 9,15-1; 7,22; 8,8
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wam zaś: Odtąd na pewno nie będę pił z tego owocu winorośli
aŜ do tego dnia, gdy go będę pił z wami nowy w Królestwie
mego Ojca. 30I po odśpiewaniu hymnu,446 wyszli ku Górze
Oliwnej.
31Wówczas

zrazicie447

Jezus powiedział do nich: Tej nocy wy wszyscy
się do Mnie, gdyŜ napisano:

Uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody.448
32Ale

po wzbudzeniu Mnie wyprzedzę was do Galilei. 33Wtedy
odezwał się Piotr: Choćby wszyscy się do Ciebie zrazili, ja się
nigdy nie zraŜę. 34A Jezus mu na to: Zapewniam cię, Ŝe tej nocy, zanim zapieje kogut, wyprzesz się Mnie trzykrotnie.
35Rzecze mu Piotr: Choćby przyszło mi wraz z Tobą umrzeć, na
pewno się Ciebie nie wyprę. Podobnie mówili i wszyscy
uczniowie.

Walka w ogrodzie Getsemane
36W

ten sposób Jezus przybył wraz z nimi do ogrodu zwanego
Getsemane449 i powiedział do uczniów: Usiądźcie tutaj, a Ja
tymczasem odejdę tam i będę się modlił. 37Wziął przy tym z
sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeusza i zaczął popadać w
smutek i trwogę. 38Wtedy teŜ zwrócił się do nich: Bardzo smutna jest moja dusza aŜ do śmierci; zostańcie tutaj i czuwajcie ze
Mną. 39Potem przeszedł nieco dalej, upadł na swoje oblicze,
modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli to jest moŜliwe, niech Mnie
ominie ten kielich; jednak nie jak Ja chcę, ale jak Ty.
40Następnie wraca do uczniów i zastaje ich śpiącymi, i mówi do
446

Chodzi o Hallel (Ps 115-118). Mateusz nie wspomina o pięknej mowie
przytoczonej przez Jana (J 14-17). Być moŜe w trakcie tej mowy (J 14,31)
wszyscy wyszli juŜ na zewnątrz. Po wieczerzy paschalnej nie było juŜ
bowiem potrzeby przebywać w domu (2 MjŜ 12,22). Jezus udał się do
ogrodu Getsemane.

447

Lub: uprzedzicie się do Mnie, lub: znajdziecie sobie we Mnie powód do
odejścia.

448

Zach 13,7.

449

Hebr. Geqshmani, (Gethsemani) znaczy tłocznia oliwna. Ogród ten rozciągał się u zbocza Góry Oliwnej za potokiem Kidron, ok. 1 km od wschodnich murów Jerozolimy. Obecnie znajduje się tam kilka bardzo starych
drzew oliwnych, być moŜe z czasów Jezusa.
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Piotra: Tak to nie mogliście czuwać ze Mną ani jednej godziny?
41Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby;
duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. 42Znów po raz drugi
odszedł i pomodlił się: Ojcze mój, jeśli nie moŜe to minąć bez
tego, bym go wypił, niech się stanie Twoja wola. 43I znów, gdy
przyszedł, zastał ich śpiącymi, gdyŜ oczy ich były obciąŜone.
44Zostawił ich zatem, znowu odszedł i po raz trzeci modlił się
tymi samymi słowami. 45Następnie przyszedł do uczniów i powiedział do nich: Śpijcie dalej i odpoczywajcie, oto nadeszła
godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
46Wstańcie, chodźmy; oto się zbliŜa ten, który Mnie wydaje.

Ujęcie Jezusa
47Gdy

On jeszcze mówił, oto przyszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a wraz z nim spory tłum z mieczami i kijami, od arcykapłanów i od starszych ludu. 48A Jego zdrajca umówił z nimi taki
znak: Jest nim Ten, którego pocałuję450 — schwytajcie Go.
49Zaraz teŜ podszedł do Jezusa i powiedział: Witaj, Rabbi! I
pocałował Go. 50Jezus zaś powiedział do niego: Kolego, [rób
to], po co się zjawiasz.451 Wtedy podeszli, rzucili na Jezusa ręce
i schwytali Go. 51I oto jeden z tych,452 którzy byli z Jezusem,
wyciągnął rękę, dobył swego miecza,453 uderzył sługę arcykapłana i odciął mu ucho. 52Wtedy Jezus zwrócił się do niego:
Wróć swój miecz do jego miejsca; wszyscy bowiem, którzy
chwytają za miecz, od miecza giną. 53Czy myślisz, Ŝe nie mogę
poprosić mojego Ojca i juŜ teraz wystawi mi więcej niŜ dwanaście legionów aniołów?454 54Jak więc miałyby być spełnione
Pisma, Ŝe tak się musi stać? 55W tej godzinie Jezus powiedział
do tłumów: Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i z kijami, aby
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Mnie ująć; codziennie siadywałem w świątyni i nauczałem, a
nie schwytaliście Mnie. 56Ale to wszystko stało się, aby spełniły
się Pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i
uciekli.

Jezus przesłuchiwany przez przywódców Ŝydowskich
57A

ci, którzy schwytali Jezusa, poprowadzili Go do arcykapłana Kajfasza, gdzie zgromadzili się znawcy Prawa i starsi.
58Piotr zaś szedł za Nim z daleka aŜ na dziedziniec pałacu arcykapłana. Tam wszedł do środka i usiadł ze straŜnikami, aby
zobaczyć koniec. 59Tymczasem arcykapłani oraz cały sanhedryn szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby w
ten sposób Go zabić, 60i nie znaleźli, [chociaŜ] przychodziło
wielu fałszywych świadków. W końcu jednak podeszli dwaj 61i
oświadczyli: Ten powiedział: Jestem w stanie zburzyć przybytek Boga i przez trzy dni go zbudować.455 62Wtedy powstał
arcykapłan i zwrócił się do Niego: Nic nie odpowiadasz na to,
co oni świadczą przeciw Tobie? 63Ale Jezus milczał: Arcykapłan przemówił więc: Zaprzysięgam Cię na Boga Ŝywego, abyś
nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga.
64Wtedy Jezus powiedział: Ty [sam to] powiedziałeś. Ponadto
mówię wam: Od teraz zobaczycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Mocy456 i przychodzącego na obłokach nieba.457
65Wtedy arcykapłan rozdarł szaty i powiedział: Zbluźnił! Czy
trzeba nam jeszcze świadków? Oto teraz usłyszeliście bluźnierstwo. 66Co wam się zdaje! A oni odpowiedzieli: Winien jest
śmierci.458 67Wtedy pluli Mu w twarz, bili Go pięściami, a inni
policzkowali Go, 68mówiąc: Prorokuj nam, Chrystusie, kto Cię
uderzył?

450

Pocałunek był powszechną formą serdecznego powitania (Prz 27,6; Łk
7,38, 15,20; Dz 20,37).

451

Lub w formie pytania: Przyjacielu, po co się zjawiasz?

452

Synoptycy ukrywają imię Piotra. Prawdopodobnie dlatego, Ŝe Ŝył on
jeszcze ok. 68 r. po Chr. Jan mówi wyraźnie, Ŝe chodzi o Piotra (J 18,10).

455

453

J 2,19; Mk 14,59.

Łk 22,38.

456

Ps 110,1

457

Ps 109,1; Dn 7,13.

458

3 MjŜ 24,15.

454

Pełny legion rzymski w czasach Augusta (tj. w czasach współczesnych
Jezusowi) liczył 6100 pieszych i 726 jezdnych (Robertson BW5; zob. teŜ
2 Krl 6,17).
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Załamanie się Piotra
69Piotr

tymczasem siedział zewnątrz, na dziedzińcu. [Tam] podeszła do niego jedna dziewczyna ze słuŜby,459 mówiąc: Ty teŜ
byłeś z tym Galilejczykiem Jezusem. 70On zaś wyparł się wobec
wszystkich: Nie wiem, co mówisz. 71A gdy wyszedł ku bramie,
zobaczyła go inna i powiedziała do tych, którzy tam byli: Ten
był z Jezusem z Nazaretu. 72I znowu wyparł się pod przysięgą:
Nie znam tego człowieka. 73Po chwili podeszli stojący [tam
ludzie] i zwrócili się do Piotra: Ty naprawdę jesteś jednym z
nich, bo i twoja mowa460 czyni cię widocznym. 74Wtedy zaczął
ściągać na siebie klątwy i odwoływać do świętości: Nie znam
tego człowieka. I zaraz zapiał kogut. 75 A Piotr przypomniał
sobie słowo Jezusa, gdy powiedział: Zanim zapieje kogut, trzy
razy się Mnie wyprzesz. Wówczas wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.461

Jezus przed Piłatem

27

1A

gdy nastał wczesny ranek wszyscy arcykapłani i
starsi ludu powzięli plan przeciw Jezusowi, taki Ŝeby
Go zabić. 2Związali Go więc, odprowadzili i przekazali
namiestnikowi Piłatowi.

Koniec Judasza
3Wtedy

Judasz, który Go wydał, widząc, Ŝe został skazany,
pogrąŜony w Ŝalu zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom
oraz starszym 4i powiedział: Zgrzeszyłem, gdyŜ wydałem krew
niewinną. Oni zaś odparli: Co nam do tego? Ty [sam] tego dopatrz. 5Wówczas rzucił srebrniki do przybytku i oddalił się, po
czym poszedł i powiesił się. 6Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i
stwierdzili: Nie wolno wrzucać ich do skarbca świątynnego,462
gdyŜ są wyceną463 krwi. 7Po odbyciu narady kupili z nich zatem
459

Lub: słuŜąca dziewczyna — być moŜe niewolnica.

460

Galilejczycy inaczej wymawiali spółgłoski gardłowe.

461

Porównaj jego zapewnienie Mt 26,35. Por. Łk 22,61; Mk 14,72 oraz Łk
22,31nn.

462

5 MjŜ 23,18n.

463

Lub: oszacowaniem.
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pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. 8Dlatego do dziś
pole to zwane jest Polem Krwi. 9Wtedy spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach: I wzięli
trzydzieści srebrników, wycenę oszacowanego, który został
oszacowany przez synów Izraela.464 10I dali je za pole garncarza,
jak mi nakazał Pan.

Jezus przesłuchiwany przez Piłata
11Jezus

zaś został postawiony przed namiestnikiem. Namiestnik
zapytał Go: Czy Ty jesteś królem śydów? Jezus odpowiedział:
Ty [sam to] mówisz. 12A gdy arcykapłani i starsi oskarŜali Go,
nic nie odpowiedział. 13Wówczas Piłat zapytał Go: Czy nie
słyszysz, jak wiele przeciw Tobie świadczą? 14On jednak nie
odpowiedział mu na ani jedno słowo, tak Ŝe namiestnik bardzo
się dziwił. 15A na święta namiestnik miał zwyczaj zwalniać
ludowi jednego więźnia, tego którego chcieli. 16I mieli wówczas
znacznego więźnia, zwanego Jezus Barabasz. 17Gdy się więc
oni zebrali, zapytał ich Piłat: Którego chcecie, abym wam zwolnił, Jezusa Barabasza czy Jezusa zwanego Chrystusem? 18Był
bowiem świadom, Ŝe wydali Go z zawiści. 19A gdy on siedział
na krześle sędziowskim,465 jego Ŝona466 przesłała mu taką wiadomość: Nic tobie i temu sprawiedliwemu, bo dzisiaj we śnie
wiele przez Niego wycierpiałam. 20Ale arcykapłani i starsi
przekonali tłumy, aby prosiły o Barabasza, a Jezusa zgubiły.
21Wówczas namiestnik odezwał się w te słowa: Którego z tych

464

Cytat ten pochodzi głównie z Zach 11,13 choć nie jest przytoczony dokładnie. W Jr 18,18 prorok mówi o wizycie w domu garncarza, a w Jr
32,6nn o nabyciu pola. Trzydzieści srebrników wspomina się jednak u Zachariasza. Na temat tego połączenia Zachariasza z Jeremiaszem i przypisania całego cytatu temu drugiemu wysuwa się wiele teorii. W Mk 1,2n
cytat pochodzi z Izajasza i Malachiasza, a przypisany jest w całości Izajaszowi jako waŜniejszemu. Broadus i McNeile omawiają w pełni róŜne teorie (Robertson BW 5). Kodeks 22 ma Zachariasza; F 33 et pauci — pomijają imię proroka (Carson D.A. Matthew EBC, 562n).

465

Krzesło sędziowskie, gr. bh/ma (bema) stanowiło podium, na które wchodziło się po schodach, i na którym stawiano krzesło. Urzędnicy uŜywali
takiego urządzenia, gdy — szczególnie w sprawach sądowych — zwracali
się do ludzi (NET 78).

466

Tradycja nazywają ją Proklą (Robertson BW5).
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dwóch chcecie, abym wam zwolnił? A oni odpowiedzieli: Barabasza. 22Piłat na to: Co więc mam uczynić z Jezusem zwanym
Chrystusem? Wtedy wszyscy zawołali: Niech będzie ukrzyŜowany! 23On zaś zapytał: Co więc złego uczynił? Oni jednak
zaczęli krzyczeć jeszcze głośniej: Niech będzie ukrzyŜowany!
24Piłat, gdy zobaczył, Ŝe do nikąd nie zmierza, przeciwnie, zamieszanie staje się jeszcze większe, wziął wodę, umył wobec
tłumu i powiedział: Nie jestem winny tej krwi, wy tego dopatrzcie.467 25A cały lud odpowiedział: Krew Jego na nas i na nasze
dzieci. 26Wtedy zwolnił im Barabasza, a Jezusa ubiczował468 i
wydał na ukrzyŜowanie.
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ukrzyŜowanie. 32Wychodząc spotkali pewnego człowieka, Cyrenejczyka472 imieniem Szymon; tego przymusili, aby poniósł
Jego krzyŜ.
33A

gdy przyszli na miejsce o nazwie Golgota,473 to jest zwane
Miejscem Czaszki, 34dali Mu do picia wino zmieszane z Ŝółcią;
i skosztował je, ale nie chciał pić. 35A gdy Go ukrzyŜowali,
rozdzielili Jego szaty, rzucając o nie losy, 36następnie usiedli i
pilnowali Go tam. 37Umieścili teŜ nad Jego głową wypisaną
przyczynę Jego [śmierci]:
To jest Jezus, król śydów.
38Wraz

UkrzyŜowanie Jezusa
27Wówczas

Ŝołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium,469 a [tam] zgromadzili wokół Niego całą kohortę.470
28Rozebrali Go i narzucili [na Niego] szkarłatny płaszcz.471
29WłoŜyli teŜ na Jego głowę spleciony z cierni wieniec, do prawej ręki [wcisnęli] trzcinę. I klękając przed Nim wyśmiali Go,
mówiąc: Witaj, królu śydów! 30A plując na Niego, wzięli trzcinę i bili Go po głowie. 31Po wyśmianiu, zdjęli z Niego [szkarłatny] płaszcz, ubrali Go w Jego szaty i odprowadzili Go na
467

Warto porównać tę wypowiedź z odpowiedzią, jaką dali kapłani Judaszowi (27,4).

468

Była to kara, którą wymierzano niewolnikom po ogłoszeniu wyroku
śmierci (NET 78).

469

W Rzymie pretorium było miejscem stacjonowania gwardii pretoriańskiej
(zob. Flp 1,13); na prowincji był to zwykle pałac namiestnika (Robertson,
BW 5).

470

Kohorta, gr. spei/ra (speira), dziesiąta część legionu licząca zwykle ok.
600 ludzi.

471

Szkarłatny płaszcz, lub szkarłatną pelerynę. Chodzi o krótką pelerynę
noszoną przez Ŝołnierzy, oficerów, urzędników, królów i władców (2 Machabejska 12,35; Józef, StaroŜytności. V. 1,10), stanowiła wojskowe sagum lub chustę. Carr (Cambridge Gk. Test.) sugeruje, Ŝe mogła to być stara chusta Piłata. Szkarłat (kokkinên) był kolorem uzyskiwanym z samiczek
owadów (kermes), które gromadziły się na ilex coccifera rosnącej w Palestynie. Suche „kiście” tych owadów, wyglądające jak jagody dawały słynną barwę. Słowo to pojawia się u Plutarcha, Epikteta, Herodota oraz w
późniejszych papirusach obok LXX i NT. Marek (Mk 15,17) ma purpurę
(porphuran). Istnieją róŜne odcienie purpury (Robertson BW 5).

z Nim ukrzyŜowali wówczas dwóch przestępców, jednego po prawej, a drugiego po pomyślnej stronie. 39A ci, którzy
przechodzili obok, ubliŜali Mu, kiwali swoimi głowami 40i mówili: Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj samego siebie, jeśli jesteś Synem BoŜym, i zstąp z
krzyŜa. 41Podobnie arcykapłani wraz ze znawcami Prawa i starszymi z drwiną powtarzali: 42Innych wyratował, a siebie samego uratować nie jest w stanie; jest królem Izraela, niech teraz
zstąpi z krzyŜa, a uwierzymy w Niego.474 43PołoŜył ufność w
Bogu; niech Go teraz wybawi, jeśli Go pragnie,475 powiedział
przecieŜ: Jestem Synem Boga. 44Tak samo lŜyli Go ukrzyŜowani wraz z Nim przestępcy.
45Od

godziny szóstej zaś ciemność stała się na całej ziemi aŜ do
godziny dziewiątej.476 46A około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:
Eli, Eli, lema sabachtani!

472

Miasta w Libii.

473

Golgota, chaldejskie lub aramejskie Gulgatha, hebr. Gulgoleth. Miejsce
połoŜone na północ, tuŜ za murami Jerozolimy.

474

Lub: Jeśli teraz zstąpi z krzyŜa, uwierzymy w Niego. Imperatyw warunkowy odpowiadający wzorcowi opisanemu przez Wallace, Exegetical, 489.

475

Ps 21; 22,8; słowo pragnie moŜe znaczyć kocha, jak w LXX (Ps 18,20;
41,12) lub zaleŜy Mu na Nim.

476

To znaczy od godziny dwunastej do piętnastej według naszej rachuby
czasu.
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Co znaczy: BoŜe mój, BoŜe mój, dlaczego Mnie opuściłeś?477
47Niektórzy zaś z tych, którzy tam stali, gdy to usłyszeli, zaczęli
mówić: Ten woła Eliasza. 48I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął
gąbkę, napełnił winnym octem,478 osadził na trzcinie i dawał Mu
pić.479 49Pozostali jednak nagabywali: Przestań, zobaczymy, czy
Eliasz przyjdzie Go uratować. 50Jezus zaś znów zawołał donośnym głosem i oddał ducha.480 51I oto zasłona przybytku została
rozdarta na dwoje, od góry do dołu, ziemią zatrzęsło, skały popękały, 52zostały otwarte grobowce i wiele ciał świętych, którzy
zasnęli,481 zostało wzbudzonych; 53wyszli oni z grobowców po
Jego wzbudzeniu, weszli do świętego miasta i ukazali się wielu.
54Setnik482 zaś i ci, którzy wraz z nim strzegli Jezusa, na widok
trzęsienia i tego, co się działo, bardzo się przestraszyli i stwierdzili: Ten naprawdę był Synem Boga. 55Było tam zaś wiele
kobiet przyglądających się z oddali; przyszły one za Jezusem z
Galilei i usługiwały Mu.483 56Wśród nich była Maria Magdalena, Maria, [matka] Jakuba i Józefa, i matka synów Zebedeusza.

Pogrzeb Jezusa
57Wraz

z nastaniem wieczoru,484 przyszedł pewien bogaty człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który teŜ sam został uczniem
Jezusa. 58Ten udał się do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy
Piłat polecił je wydać. 59A Józef wziął ciało, owinął je w czyste
płótno 60i złoŜył je w swoim nowym grobowcu, który wykuł w
skale; potem zatoczył na wejście do grobowca wielki kamień i

477

Ps 22,1.

478

Winny ocet lub kwaśne wino było tanim napojem alkoholowym, mocno
rozrabianym z wodą, zwanym po łacinie posca. Był to napój niewolników
i Ŝołnierzy i prawdopodobnie mieli go ze sobą Ŝołnierze na własny uŜytek
(NET 80).
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kamień i odszedł. 61Była tam zaś Maria Magdalena i druga Maria; siedziały one naprzeciw grobu.

Narada u Piłata
Zabezpieczenie grobu
62Nazajutrz,

czyli po dniu Przygotowania, zebrali się u Piłata
arcykapłani i faryzeusze. 63Oznajmili: Panie, przypomnieliśmy
sobie, Ŝe ten oszust powiedział jeszcze za Ŝycia: Po trzech
dniach zostanę wzbudzony.485 64KaŜ więc zabezpieczyć grób aŜ
do trzeciego dnia, Ŝeby czasem nie przyszli Jego uczniowie, nie
ukradli Go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze od pierwszego. 65Piłat powiedział
im: Macie straŜ, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. 66Poszli
więc i zabezpieczyli grób — opieczętowali kamień oraz [postawili] straŜ.

Zmartwychwstanie Jezusa
1A

po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia,
przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć
grób. 2I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, gdyŜ
anioł Pana486 zstąpił z nieba, podszedł, odwalił kamień
i usiadł na nim. 3Jego wygląd przypominał błyskawicę, a jego
odzienie — białe jak śnieg. 4StraŜnicy z lęku przed nim zadrŜeli
i stali się jak martwi. 5Anioł zaś odezwał się i powiedział do
kobiet: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, Ŝe szukacie Jezusa
ukrzyŜowanego. 6Nie ma Go tu, gdyŜ powstał — tak jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie był połoŜony. 7I idźcie
szybko, powiedzcie jego uczniom, Ŝe powstał z martwych i oto
poprzedza was do Galilei — tam Go zobaczycie; oto powiedziałem wam.

28

8I

szybko odeszły od grobowca ze strachem i z wielką radością
pobiegły oznajmić to jego uczniom. 9A oto Jezus spotkał je i
powiedział: Witajcie! One zaś podeszły, objęły Jego stopy i
pokłoniły Mu się. 10Wtedy Jezus powiedział do nich: Nie bójcie

479

J 19,28.30.

480

Ps 31,5; Łk 23,46; J 19,30.

481

Idiomatycznie umrzeć.

482

Tradycja nadaje mu imię Petroniusz (Robertson, BW 5).

483

Mk 15,40; Łk 23,48-49; J 19,25.27.

485

Mt 12,40.

Był to Dzień Przygotowania Paschy, dzień przed szabatem (Mk 15,42; Łk
23,54; J 31,42).

486

Lingwistycznie określenie anioł Pana jest identyczne w ST i NT. Zob.
NET 81.

484
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się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom, aby poszli do Galilei,
tam Mnie zobaczą.
11A

gdy one szły, oto niektórzy ze straŜy przyszli do miasta i
donieśli arcykapłanom o wszystkim, co się stało. 12Wówczas
zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali Ŝołnierzom sporo
pieniędzy,487 13mówiąc: Powiedzcie, Ŝe Jego uczniowie przyszli
w nocy i ukradli Go, gdy spaliśmy.488 14A gdyby namiestnik o
tym usłyszał, my go przekonamy i wybawimy was z kłopotu.489
15Oni więc wzięli pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I
rozniosło się to słowo między śydami aŜ po dzień dzisiejszy.
16A

jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie wskazał
im Jezus. 17I gdy Go zobaczyli, pokłonili Mu się, lecz niektórzy
zwątpili. 18A Jezus podszedł i zwrócił się do nich tymi słowy:
Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 19Wyruszcie
więc i uczyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 20ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aŜ do końca tej epoki.490

str. 1

Ewangelia według Marka

1

1Początek
2Jak

ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu BoŜym.

napisano w [księdze] proroka Izajasza:

Oto przed Twoim obliczem posyłam mojego anioła,
który Ci utoruje drogę;1
3 głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana;
Jego ścieŜki czyńcie prostymi;2
4wystąpił na pustkowiu Jan Chrzciciel wzywając do chrztu
opamiętania3 dla przebaczenia grzechów.4 5I zaczęła do niego
wychodzić cała ziemia judzka oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a ci, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów,
byli przez niego chrzczeni w rzece Jordan. 6Jan zaś ubrany był
w sierść wielbłąda, wokół bioder nosił skórzany pas, a Ŝywił się
szarańczą oraz dzikim miodem.5
7I

ogłaszał on: Idzie za mną mocniejszy niŜ ja, ktoś, przed kim
nie jestem godny schylić się i rozwiązać rzemyka u jego sandałów. 8Ja was ochrzciłem w wodzie, On zaś ochrzci was w Duchu Świętym.
9I

stało się w tych dniach, Ŝe z Nazaretu w Galilei przyszedł
Jezus i został przez Jana ochrzczony w Jordanie. 10A w chwili,
gdy wychodził z wody, zobaczył rozdarte niebiosa oraz Ducha,
który zstępował do Niego niby gołębica. 11Z niebios rozległ się

487

Lub: srebrników.

488

Jeśli spali, to skąd wiedzieli, Ŝe ukraść ciało przyszli właśnie uczniowie?

489

Lub: nie będziecie musieli się martwić, lub: wybawimy was z kłopotu.

490

Epoka, gr. aivwn, (aion) wiek, era, doba w sensie okresu czasu. Aion odznacza się w NT określonymi cechami duchowymi i moralnymi. Czasem
tłumaczony słowem świat. Wiek ten ma swoje troski (Mt 13,22), swoich
synów (Łk 16,8; 20,34), swoich władców (1 Kor 2,6.8), swoją mądrość (1
Kor 1,20; 2,6; 3,18), swój styl (Rz 12,2), swój charakter (Gal 1,4), swoich
bogów (2 Kor 4,4). Pan obiecał zatem być z nami do ostatniego wydarzenia ziemskiej historii.

1

2 MjŜ 23,20; Ml 3,1.

2

Iz 40,3.

3

Chrzest opamiętania: chrzest wewnętrznego przełomu, chrzest oparty na
opamiętaniu, chrzest na znak szczerego odwrócenia się od zła, potwierdzający szczere odwrócenie się od zła, głosił potrzebę zanurzenia w wodzie na znak szczerego odwrócenia się od zła

4

Dla odpuszczenia grzechów, ze względu na odpuszczenie grzechów,
skutkujący odpuszczeniem grzechów, dla uzyskania odpuszczenia grzechów.

5

Suszona szarańcza i miód składany przez nie hodowlane pszczoły były
zwykłym poŜywieniem obszarów o skąpej faunie i florze. Szarańcza jako pokarm zaliczona jest do pokarmów czystych w 3 MjŜ 11,22.
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przy tym głos: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w Tobie
znalazłem upodobanie.6
12Natychmiast

teŜ Duch rzucił Go na pustkowie. 13I był na
pustkowiu czterdzieści dni,7 poddawany próbie przez szatana.
Przebywał tam wśród zwierząt, a aniołowie Mu usługiwali.
14Lecz po wydaniu Jana Jezus przyszedł do Galilei, zaczął głosić ewangelię BoŜą 15i mówić: Wypełnił się czas i bliskie jest
Królestwo BoŜe, opamiętujcie się i wierzcie ewangelii.
16A

gdy przechodził brzegiem Morza Galilejskiego, zobaczył
Szymona i Andrzeja, brata Szymona, jak raz z jednej, a raz z
drugiej strony [łodzi] rzucali w morze sieć,8 gdyŜ byli rybakami.
17Jezus zwrócił się do nich: Chodźcie za Mną, a sprawię, Ŝe
staniecie się rybakami ludzi. 18A oni od razu pozostawili sieci i
ruszyli za Nim. 19Gdy przeszedł nieco dalej, zobaczył Jakuba,
syna Zebedeusza, oraz jego brata, Jana. Oni teŜ [byli] w łodzi i
naprawiali sieci. 20I zaraz ich zawołał. Oni natomiast pozostawili swego ojca Zebedeusza wraz z robotnikami w łodzi i poszli za
Nim.
21Przybyli

gi,10

do Kafarnaum.9 Zaraz w sabat poszedł do synagoi zaczął nauczać. 22I byli zdumieni Jego nauką, uczył ich

6

Lub: całą moją przyjemnością, lub: źródłem mojej radości.

7

PrzeŜycie podobne do MojŜeszowego (2 MjŜ 34,28), Eliaszowego (1 Krl
19,8.15) i Dawidowego (1 Sm 17,16).

8

Chodzi o łowienie siecią okrągłą w swoim przekroju obciąŜoną na
obrzeŜach dla lepszego zanurzania.

9

Kafarnaum było miastem na północno-zachodnim brzegu Morza
Galilejskiego. Stało się ono bazą działalności Jezusa.

10

Synagoga była miejscem naboŜeństw. Miała swoich przełoŜonych (Łk
8,41). Jej początki nie są całkowicie jasne, zdaje się jednak Ŝe jej początków naleŜy się dopatrywać w okresie po niewoli babilońskiej. Miasteczko mogło załoŜyć synagogę, gdy mieszkało w nim więcej niŜ dziesięciu męŜczyzn. W judaizmie z okresu Nowego Testamentu w czasie
naboŜeństw synagogalnych odczytywano fragmenty Starego Testamentu, a następnie obecni je rozwaŜali. (zob. Miszna, m. Megillah 3-4; m.
Berakoth 2.). Najpierw czytano z Prawa, następnie z Proroków, a następnie proszono kogoś o wypowiedź na temat czytanych fragmentów.
Jezus niewątpliwie wykorzystał tę okazję, aby powiedzieć o sobie i o
swoim posłannictwie i o ich związku z wypełnieniem się zapowiedzi
Starego Testamentu (NET 85).
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bowiem jak ktoś, kto posiada władzę, a nie jak znawcy Prawa.11
właśnie był w ich synagodze człowiek we władzy ducha
nieczystego. Ten wrzasnął: 24Co Tobie do nas, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś: Świętym
BoŜym. 25Jezus skarcił go słowami: Zamilcz i wyjdź z niego!
26Wtedy duch nieczysty szarpnął nim, wrzasnął donośnym głosem i wyszedł z niego. 27Wszyscy byli tak zdumieni, Ŝe zaczęli
pytać jeden drugiego: Co to jest? Jakaś nowa nauka, której towarzyszy władza! Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu
posłuszne. 28I wkrótce rozniosła się wiadomość o Nim wszędzie, po całej galilejskiej okolicy.
23A

29Niebawem

po wyjściu z synagogi przyszli wraz z Jakubem i
Janem do domu Szymona i Andrzeja. 30A właśnie teściowa
Szymona leŜała w gorączce. Zaraz teŜ powiedziano Mu o niej.
31Podszedł więc, wziął ją za rękę i podniósł; wtedy jej gorączka
opadła, a [ona] zaczęła im usługiwać.
32Tymczasem

wraz z nastaniem wieczoru, gdy zaszło słońce,
zaczęli przynosić do Niego wszystkich chorych i opętanych.
33Całe miasto zgromadziło się u drzwi. 34Wtedy uzdrowił wielu
dotkniętych róŜnymi chorobami i wyrzucił wiele demonów, lecz
nie pozwalał demonom mówić, gdyŜ wiedziały, kim On jest.
35A

wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce; tam zaczął się modlić.
36Szymon jednak oraz ci, którzy z nim byli, ruszyli Jego śladami. 37A gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają.
38Wtedy On im powiedział: Chodźmy gdzie indziej, do sąsiednich miasteczek, abym i tam mógł głosić, gdyŜ po to wyszedłem. 39Chodził więc i głosił w ich synagogach po całej Galilei,
i wypędzał demony.
40I

oto przyszedł do Niego trędowaty, upadł na kolana i prosił
Go: Jeśli chcesz, moŜesz mnie oczyścić. 41A On, pełen współczucia, wyciągnął swoją rękę, dotknął go i powiedział: Chcę,
bądź oczyszczony! 42Natychmiast teŜ zszedł z niego trąd i został oczyszczony. 43I zaraz go odesłał z takim surowym zakazem: 44UwaŜaj, nikomu nic nie mów; ale idź, pokaŜ się kapła11

Chodzi o osoby biegłe w Prawie MojŜeszowym tudzieŜ zwyczajowym
(NET 87).
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nowi i złóŜ za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką polecił MojŜesz,
na świadectwo dla nich. 45Ten jednak, gdy odszedł, zaczął rozgłaszać i rozpowiadać o tym, co zaszło, tak Ŝe nie mógł On juŜ
jawnie wejść do miasta, lecz przebywał na zewnątrz, na odludnych miejscach. Tam teŜ zewsząd [ludzie] zaczęli się do Niego
schodzić.
1Po

paru dniach znów przyszedł do Kafarnaum. Usłyszano,
Ŝe jest w domu. 2Wtedy zeszło się tak wielu, Ŝe miejsca nie
było nawet przy drzwiach. A On zaczął im głosić Słowo. 3I
oto przyszli do Niego ze sparaliŜowanym. Niosło go czterech. 4A poniewaŜ z powodu tłumu nie mogli Mu [go] przynieść, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i po zrobieniu otworu spuścili posłanie, na którym leŜał sparaliŜowany. 5A Jezus,
gdy zobaczył ich wiarę, powiedział do sparaliŜowanego: Synu,
przebaczone są ci grzechy. 6Byli tam zaś niektórzy ze znawców
Pism. Siedzieli oni i rozwaŜali w swoich sercach: 7Dlaczego ten
tak mówi? On bluźni. Kto moŜe przebaczać grzechy oprócz
jednego Boga? 8A Jezus zaraz poznał w swoim duchu, Ŝe takie
myśli waŜą w sobie, i powiedział do nich: Dlaczego takie rzeczy
rozwaŜacie w swoich sercach? 9Co jest łatwiejsze? Powiedzieć
sparaliŜowanemu: Przebaczone są ci grzechy? Czy powiedzieć:
Wstań, weź swoje posłanie i zacznij chodzić? 10Lecz abyście się
przekonali, Ŝe Syn Człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na
ziemi — powiedział do sparaliŜowanego — 11Tobie mówię:
Wstań, weź swoje posłanie i idź do swego domu. 12I wstał, zaraz wziął posłanie i wyszedł wobec wszystkich, tak Ŝe się wszyscy dziwili i oddawali Bogu chwałę, mówiąc: Czegoś podobnego jeszcze nigdy nie widzieliśmy.

2
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szedł za Nim. 15I stało się, gdy spoczywał przy stole w jego
domu, Ŝe wielu celników i grzeszników spoczywało wraz z
Jezusem i Jego uczniami, wielu bowiem zaczęło za Nim chodzić. 16A gdy znawcy Prawa spośród faryzeuszów zobaczyli, Ŝe
jada z grzesznikami, a zwłaszcza celnikami,13 zaczęli podpytywać Jego uczniów: Dlaczego je z celnikami i grzesznikami?
17Gdy Jezus to usłyszał, powiedział im: Nie potrzebują zdrowi
lekarza, lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników.
18A

uczniowie Jana i faryzeusze właśnie pościli. Przyszli więc i
zapytali Go: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów
poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? 19Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, gdy jest z nimi pan młody? Dopóki mają z sobą pana młodego, nie mogą pościć.
20Przyjdą jednak dni, gdy pan młody zostanie im zabrany. Wtedy, tego dnia, będą pościć. 21Nikt nie przyszywa łaty z nowego
sukna do starego płaszcza, w przeciwnym razie nowa łata odrywa [więcej] starego i rozdarcie staje się większe. 22Nikt teŜ nie
wlewa młodego wina do starych bukłaków, w przeciwnym razie
wino rozrywa bukłaki, i traci się i wino i bukłaki. Młode wino
trzeba lać do nowych bukłaków.
23I

stało się, Ŝe w szabat przechodził pośród zbóŜ. Po drodze
Jego uczniowie zaczęli zrywać kłosy. 24Wtedy faryzeusze
zwrócili Mu uwagę: Spójrz! Dlaczego w szabat robią to, czego
nie wolno? 25Odpowiedział im: Czy nigdy nie czytaliście, co
zrobił Dawid, gdy był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy
byli z nim? 26Jak wszedł do domu BoŜego za Abiatara, arcykapłana, i jadł chleby ofiarne,14 które wolno jeść tylko kapłanom, i

13Potem

znów wyszedł nad morze. Cały tłum zaczął schodzić
się do Niego, a On rozpoczął nauczanie. 14A gdy przechodził,
zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy stole celnym,12 i powiedział do niego: Chodź za Mną. Wstał więc i po12

Kafarnaum leŜało na szlaku handlowym z Damaszku do Galilei i portów
śródziemnomorskich. Podatki pobierane od produktów rolnych i od wyrobów rzemieślniczych stanowiły swoisty podatek od wartości dodanej
(nasz VAT). Lewi był prawdopodobnie zatrudniony przez Rzymian,
choć najprawdopodobniej bezpośrednio odpowiadał przez Herodem Antypasem. PoniewaŜ podatki były odprowadzane do Rzymu, poborcy podatkowi uchodzili w oczach ludzi za zdrajców.

13

Konstrukcja rodzajnik — rzeczownik — kai — rzeczownik w pluralis;
druga grupa podgrupą pierwszej (x, a w szczególności y), albo pierwsza
grupa podgrupą drugiej, czyli x i inny y — Wallis, 280n.

14

Na temat chlebów ofiarnych zob. 2 MjŜ 25,30; 35,13; 39,36; Lv 24,5-9.
KaŜdy bochenek upieczony był z 3,5 litra mąki, Bochenki wykładane
były w świętym miejscu świątyni po północnej stronie, naprzeciwko
świecznika (2 MjŜ 26,35). Obowiązkiem kapłana było wykładanie co
szabat świeŜych bochenków; stare bochenki były przekazywane Aaronowi i jego potomkom, którzy spoŜywali je w świątyni, poniewaŜ były
one za święte (3 MjŜ 24,9). Ten właśnie chleb spoŜywał Dawid i jego
towarzysze (1 Sm 21,1-6; por. takŜe Mt 12,4; Łk 6,4).
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dał równieŜ tym, którzy byli z nim? 27Powiedział im teŜ: Szabat
został pomyślany dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.
28Tak więc Syn Człowieczy jest Panem takŜe i szabatu.

ROZDZIAŁ 3
1I

znów wszedł do synagogi. A był tam człowiek, którego ręki
dotknął bezwład. 2I śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, aby
móc Go oskarŜyć. 3Wtem zwrócił się do człowieka, który miał
uschłą rękę: Wstań i wyjdź na środek. 4A do nich powiedział:
Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle czynić; duszę ocalić
czy zabić? Oni jednak milczeli. 5Wtedy, zasmucony z powodu
ich kamiennych serc, powiódł po nich gniewnym spojrzeniem, a
następnie zwrócił się do człowieka: Wyciągnij rękę! I wyciągnął, a jego ręka stała się znów zdrowa. 6Faryzeusze natomiast,
gdy tylko wyszli, rozpoczęli z herodianami15 naradę w Jego
sprawie, jak by Go tu zgładzić.
7Jezus

tymczasem wraz ze swoimi uczniami oddalił się w stronę
morza. Ruszył za Nim wielki tłum ludzi z Galilei, z Judei, 8z
Jerozolimy, z Idumei, zza Jordanu oraz z okolic Tyru i Sydonu.
[Ten] wielki tłum, słysząc o wszystkim, co czynił, przyszedł do
Niego. 9On natomiast powiedział swoim uczniom, by była dla
Niego przygotowana łódka, a to z powodu tłumu, aby Go nie
stratował. 10Wielu bowiem uzdrowił, tak Ŝe ci wszyscy, którzy
mieli jakieś dolegliwości, parli na Niego i chcieli się Go dotknąć. 11A duchy nieczyste, ilekroć Go widziały, padały przed
Nim i wołały: Ty jesteś Synem BoŜym! 12Lecz On często nakazywał im, aby Go nie ujawniały.
13Potem

wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam
chciał, a oni przyszli do Niego. 14I powołał Dwunastu, których
teŜ nazwał apostołami, aby z Nim byli i aby ich posyłać do gło15

Herodianie wspominani w Nowym Testamencie raz w Mt 22,16 = Mk
12,13 i dwa razy w Ewangelii Marka (3,6; 12,13; niektóre manuskrypty
uŜywają słowa Herodianie zamiast Herod — w Mk 8,15). Ogólnie uwaŜa się, Ŝe Herodianie byli Ŝydowskimi zwolennikami dynastii Heroda (a
Heroda Antypasa w szczególności). We wszystkich przypadkach są oni
łączeni z faryzeuszami. Prawdopodobnie odzwierciedla to ich zgodność
w kwestiach politycznych (nacjonalizm w odróŜnieniu do podporządkowania okupacji rzymskiej), nie zaś filozoficznych i religijnych (NET,
89).
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szenia, 15oraz aby mieli władzę wypędzać demony. 16Ustanowił
ich więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał przydomek Piotr,
17Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba — tym nadał
przydomek Boanerges, co znaczy Synowie Gromu —
18Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba,
syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Kananejczyka 19i Judasza
Iskariotę, który teŜ Go wydał.
20Następnie

udał się do domu. I znów zszedł się tłum, tak Ŝe
nawet nie mogli zjeść chleba. 21A gdy Jego bliscy [o tym] usłyszeli, wyszli, aby Go zabrać; zaczęto bowiem mówić, Ŝe odszedł
od zmysłów. 22A znawcy Prawa, którzy przybyli z Jerozolimy,
utrzymywali, Ŝe ma Belzebula i Ŝe wypędza demony za sprawą
władcy demonów. 23Wtedy przywołał ich do siebie i zaczął do
nich mówić w przypowieściach: Jak moŜe szatan szatana wypędzać? 24Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie podzielone, to
królestwo takie nie zdoła się ostać. 25I jeśli jakiś dom jest wewnętrznie podzielony, to taki dom nie zdoła się ostać. 26I jeśli
szatan powstaje przeciw samemu sobie i jest rozdwojony, nie
zdoła się ostać — jest to jego koniec. 27Nikt przecieŜ nie moŜe
wejść do domu mocarza i ograbić go ze sprzętów, jeśli najpierw
nie zwiąŜe mocarza, by dopiero wtedy splądrować jego dom.
28Oświadczam wam, wszystkie grzechy będą synom ludzkim
przebaczone, nawet bluźnierstwa, ilekroć by się ich dopuścili.
29Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma
przebaczenia na wieki, lecz ciąŜy na nim grzech wieczny.
30Zaczęli bowiem opowiadać: Ma ducha nieczystego.
31Tymczasem

przyszła Jego Matka oraz Jego bracia, zatrzymali
się na zewnątrz i posłali do Niego, aby Go przywołać. 32Wokół
Niego natomiast siedział tłum. Donieśli Mu zatem: Oto Twoja
Matka, Twoi bracia i Twoje siostry stoją na zewnątrz i szukają
Cię. 33Wtedy im odpowiedział: Kto jest moją matką i moimi
braćmi? 34Po czym powiódł oczyma po tych, którzy wokół Niego siedzieli, i powiedział: Oto moja matka i moi bracia. 35Kto
bowiem pełni wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.

ROZDZIAŁ 4
1Znów

zaczął nauczać nad morzem. Zebrał się przy Nim
ogromny tłum, tak Ŝe wszedł do łodzi i usiadł [w niej] na morzu,
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a cały tłum był na lądzie nad morzem. 2I zaczął ich w przypowieściach uczyć wielu rzeczy, a w swoim nauczaniu tak do nich
przemawiał: 3Słuchajcie uwaŜnie!16 Oto wyszedł siewca, aby
siać. 4I stało się, gdy siał, Ŝe [jedno ziarno] padło przy drodze
drogę i przyleciały ptaki, i zjadły je. 5Inne padło na grunt kamienisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyŜ
gleba nie była głęboka. 6Lecz gdy podniosło się słońce, zostało
spieczone, a poniewaŜ nie miało korzenia, uschło. 7Inne znów
padło między ciernie; ciernie zaś wyrosły i zadusiły je — i nie
wydało plonu. 8A inne padły na tę dobrą ziemię i gdy wzeszły,
wyrosły i wydały plon trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny, i stokrotny. 9I powiedział: Kto ma uszy, aby słuchać, lepiej
niech słucha.

staje się bezowocnym. 20Tamci natomiast, posiani na tę dobrą
ziemię, są tacy: oni słuchają Słowa, przyjmują je i wydają owoc,
jedni trzydziestokrotny, jedni sześćdziesięciokrotny, a jedni
stokrotny.

10A

26Mówił

gdy został sam, ci, którzy wraz z Dwunastoma byli wokół
Niego, zaczęli Go pytać o te przypowieści. 11I powiedział im:
Wam powierzono Tajemnicę Królestwa BoŜego; tamtym natomiast, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach,
12 aby

patrząc, widzieli, lecz nie zobaczyli;
i słuchając, słyszeli, lecz nie rozumieli,
Ŝeby się czasem nie nawrócili i zostało im przebaczone.17
13I powiedział im: Nie rozumiecie tej przypowieści? To jak
zrozumiecie wszystkie [inne] przypowieści? 14Siewca rozsiewa
Słowo. 15Ci natomiast przy drodze, gdzie siane jest Słowo, są
tacy: gdy je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i zabiera zasiane w
nich Słowo. 16A ci rozsiewani na kamieniach są tacy: po usłyszeniu Słowa zaraz z radością je przyjmują, 17ale nie mają w
sobie korzenia, za to są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie z powodu Słowa, natychmiast znajdują powód do
obrazy. 18Inni z kolei, rozsiewani między ciernie, są tacy: ci,
usłyszeli Słowo, 19ale troski tego wieku, pokusa bogactwa i
poŜądanie innych spraw wkraczają i zagłuszają Słowo, tak Ŝe

16

17

UŜyty tu tryb rozkazujący podkreśla pilność i doniosłość przesłania.
Chodzi tu o słuchanie, które wymaga zaangaŜowania i reakcji na wypowiedziane słowa. Jest to raczej baczne zwracanie uwagi niŜ słuchanie
(Edwards, ).
Iz 6,9-10.

21Potem

mówił do nich: Czy lampa przychodzi, by ją postawić
pod korcem lub pod łóŜkiem? CzyŜ nie po to, aby ją postawić
na świeczniku? 22Nie ma bowiem [nic] ukrytego, co nie miałoby stać się widoczne, ani [nic] niejawnego, co nie miałoby
wyjść na jaw. 23Kto ma uszy, aby słuchać, lepiej niech słucha!
24I ciągnął dalej: UwaŜajcie, czego słuchacie! Jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone, a nawet przydane. 25Temu
bowiem, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie odebrane i to, co ma.18
dalej: Z Królestwem BoŜym jest tak, jak z człowiekiem, który rzuca ziarno w ziemię. 27Czy on śpi, czy wstaje
nocą lub za dnia, ziarno kiełkuje i rośnie, a on nie wie jak.
28Ziemia bowiem sama z siebie wydaje plon: najpierw trawę,
potem kłos, potem pełne zboŜe w kłosie. 29A gdy plon dojrzeje,
zaraz posyła się sierp, gdyŜ nadeszło Ŝniwo.
30I

ciągnął dalej: Do czego porównamy Królestwo BoŜe lub w
jaką przypowieść je ujmiemy? 31[Jest] jak ziarno gorczycy,
które, gdy się wysieje na glebę, jest mniejsze niŜ wszystkie nasiona na zagonie. 32Ale gdy się je zasieje, wyrasta i staje się
większe niŜ wszystkie inne jarzyny i wypuszcza tak wielkie
gałęzie, Ŝe mogą w jego cieniu podniebne ptaki budować gniazda.
33W

wielu takich przypowieściach miał zwyczaj głosić im Słowo stosownie do tego, jak mogli słuchać.19 34Bez przypowieści
zaś im nie głosił. Na osobności natomiast wszystko wykładał
swoim uczniom.
35I

powiedział im tego dnia, gdy nastał wieczór: Przeprawmy
się na drugą stronę. 36Pozostawili więc tłum i wzięli Go z sobą
tak jak był, w łodzi, a towarzyszyły Mu inne łodzie. 37I zerwała

18

Lub: to, co zdobył (Robertson, BW).

19

Imperfectum zwyczaju: W wielu podobnych przypowieściach miał
zwyczaj głosić im słowo...
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się wielka burza z wiatrem, fale biły w łódź, tak Ŝe łódź juŜ się
wypełniała. 38A On był na rufie i spał na podgłówku. Budzą Go
więc i mówią Mu: Nauczycielu, nie martwi Cię to, Ŝe giniemy?
39Obudził się więc, skarcił wiatr i powiedział do morza: Zamilcz! Uspokój się! I ustał wiatr i nastała wielka cisza.
40Wówczas powiedział do nich: Dlaczego jesteście bojaźliwi?
WciąŜ jeszcze nie macie wiary? 41I ogarnął ich wielki strach i
zaczęli mówić jeden do drugiego: Kim więc jest Ten, Ŝe i wiatr i
morze są Mu posłuszne?

ROZDZIAŁ 5
1I przybyli na drugi brzeg morza, do kraju Gerazeńczyków.20
2A gdy wyszedł z łodzi, zaraz, z grobowców, wybiegł Mu naprzeciw człowiek we [władaniu] ducha nieczystego. 3Miał on

mieszkanie w grobowcach i nawet łańcuchem nikt juŜ nie mógł
go związać, 4wielokrotnie bowiem, zakuty w okowy i łańcuchy,
rozrywał łańcuchy i kruszył okowy — i nikt nie miał siły go
ujarzmić. 5Całymi nocami i dniami przebywał on w grobowcach
i w górach, krzyczał i ranił się kamieniami. 6A gdy zobaczył w
oddali Jezusa, przybiegł i padł przed Nim na twarz. 7Krzyknął
teŜ donośnym głosem: Co mnie i Tobie, Jezusie, Synu Boga
NajwyŜszego? Przysięgnij mi na Boga, Ŝe nie będziesz mnie
dręczył. 8Nakazał mu bowiem wcześniej: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka! 9Zadał mu teŜ pytanie: Jak ci na imię?
Odpowiedział mu: Na imię mi Legion, gdyŜ jest nas wielu. 10I
zaczął go usilnie prosić, aby nie odsyłał ich z tego kraju. 11Pasła
się tam zaś, u podnóŜa góry, duŜa trzoda świń. 12I poprosiły Go:
Poślij nas w te świnie, abyśmy w nie mogły wejść. 13I pozwolił
im. Po wyjściu zatem duchy nieczyste weszły w świnie; i puściła się trzoda — około dwutysięczna — w dół po stromym zboczu do morza i zaczęła tonąć w morzu.
14A

ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po zagrodach; poszli zatem zobaczyć, co się stało. 15Przychodzą do

20

Podobnie jak w ŁK 8:26. Mt 8:28 ma „Gedareńczyków”. Ruiny wioski
Khersa (Gerasa) prawdopodobnie wskazują na to miejsce, znajdujące się
w okręgu Gadary, około sześciu mil na południowy wschód. Nie chodzi
tu o miasto Gerasa połoŜone o około trzydziestu mil dalej (Robertson,
BW).
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Jezusa i widzą opętanego, tego, który miał legion [demonów],
Ŝe siedzi ubrany i przy zdrowych zmysłach — i ogarnął ich
strach. 16Ci zaś, którzy widzieli, co się stało z opętanym, opowiedzieli im o tym dokładnie, a takŜe o świniach. 17I zaczęli Go
prosić, aby odszedł z ich granic.21
18A

gdy wsiadał do łodzi, opętany zaczął Go błagać, aby mógł z
Nim być. 19Nie pozwolił mu jednak, lecz powiedział: Idź do
swego domu, do swoich, i opowiedz im, jak wiele Pan dla ciebie
zrobił i [jak] okazał ci miłosierdzie. 20Odszedł więc i zaczął
rozgłaszać w Dziesięciogrodzie, jak wiele Jezus dla niego zrobił. Wszyscy zaś nie mogli wyjść z podziwu.
21Gdy

Jezus znów przeprawił się w łodzi na drugą stronę i był
nad morzem, zgromadził się wokół Niego wielki tłum. 22Wtedy
przyszedł jeden z przełoŜonych synagogi, imieniem Jair, i gdy
Go zobaczył, upadł Mu do stóp. 23I zaczął Go usilnie błagać:
Moja córeczka kona. Przyjdź, włóŜ na nią ręce, aby ocalała i
Ŝyła. 24I poszedł z nim. Ruszył teŜ za Nim wielki tłum i z kaŜdej
strony tłoczyli się na Niego [ludzie].
25Wtedy pewna kobieta, która od dwunastu
krwi22 26i duŜo przeszła z powodu wielu

lat była w upływie
lekarzy, i wydała
wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, lecz się raczej pogorszyło, 27gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła Jego szaty, 28powtarzała sobie bowiem: Jeślibym się
dotknęła choćby Jego szat, będę uratowana. 29I natychmiast
ustał jej krwotok, i poczuła w ciele, Ŝe została wyleczona z tej
udręki. 30Jezus zaś zaraz odczuł, Ŝe uszła z Niego moc, odwrócił się do tłumu i zapytał: Kto się dotknął moich szat? 31Wtedy
Jego uczniowie zaczęli zwracać Mu uwagę: Widzisz, Ŝe zewsząd tłoczy się na Ciebie tłum i pytasz: Kto się Mnie dotknął?
32On zaś zaczął się rozglądać, aby zobaczyć tę, która to zrobiła.
33Wtedy kobieta, przestraszona i drŜąca, świadoma, co się jej
stało, podeszła, padła Mu do stóp i powiedziała Mu całą praw-

21

Jezus nie zawsze przyjmowany był przychylnie (Łk 4,16-31), szczególnie w Dziesięciogrodziu (Mt 13,54-58; Mk 6,1-6), gdzie wpływy pogańskie były znaczące.

22

Kobieta cierpiała najprawdopodobniej na hemoroidy pochwowe. Czyniło
to ją rytualnie nieczystą (NET, 94).
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dę. 34On zaś skierował do niej słowa: Córko, twoja wiara ocaliła
cię, idź w pokoju i bądź uleczona z tej swojej udręki.
35Gdy

jeszcze mówił, przyszli [ludzie] od przełoŜonego synagogi i donieśli: Twoja córka umarła, dlaczego jeszcze trudzisz
Nauczyciela? 36Lecz Jezus dosłyszał tę wiadomość i powiedział
do przełoŜonego synagogi: Nie bój się, tylko wierz! 37I nie pozwolił nikomu iść z sobą, poza Piotrem, Jakubem i Janem, bratem Jakuba. 38I przyszli do domu przełoŜonego synagogi. Tam
zobaczył zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących.
39Wszedł więc i powiedział do nich: Dlaczego robicie zgiełk i
płaczecie? Dziecko nie umarło, lecz śpi. 40I zaczęli się z Niego
wyśmiewać. On jednak wyrzucił wszystkich, wziął z sobą ojca i
matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie
było dziecko. 41I ująwszy dziewczynkę za rękę, powiedział do
niej: Talita kum! Co moŜna przetłumaczyć: Dziewczynko, mówię ci, wstań! 42I dziewczynka natychmiast wstała i zaczęła
chodzić, miała bowiem dwanaście lat. I niemal osłupieli w
ogromnym zachwycie. 43Wtedy przykazał im z naciskiem, aby
nikt się o tym nie dowiedział. Powiedział teŜ, aby dano jej jeść.

ROZDZIAŁ 6
1Potem

wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony.23
Towarzyszyli Mu Jego uczniowie. 2A gdy nastał szabat, zaczął
nauczać w synagodze. Wielu słuchających dziwiło się i zastanawiało: Skąd On to ma? I co to za mądrość, która jest Mu dana? I takie cuda, które się przez Jego ręce dzieją? 3Czy to nie
jest ten cieśla,24 syn Marii,25 brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? I czy Jego siostry nie są tu, przy nas? I zaczęli wyszukiwać
powody do odsunięcia się od Niego. 4Jezus zaś zwrócił im uwa23

Nazaret leŜał ok. 30 km na południowy zachód od Kafarnaum.

24

Mt 13,55 określa Jezusa jako syna cieśli. Oba określenia są prawdziwe.
Po śmierci Józefa Jezus prowadził warsztat. Słowo cieśla jest na gruncie
greckim bardzo stare (znane juŜ u Homera). Początkowo odnosiło się do
rzemieślnika pracującego w drewnie, potem jednak rozciągało się równieŜ na pracujących w metalu i kamieniu, a nawet na rzeźbiarzy.

25

Określenie to moŜe być nieco poniŜające, w środowisku Ŝydowskim
bowiem męŜczyzny nie określało się jako syna jego matki (Sdz 11,1-2; J
4,41; 8,41; 9,29).
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gę: Nigdzie prorok nie jest lekcewaŜony, poza swoją ojczyzną,
pośród swoich krewnych i we własnym domu. 5I nie był w stanie dokonać tam Ŝadnego cudu, tylko na kilku chorych włoŜył
ręce i uzdrowił ich. 6I dziwił się ich niedowiarstwu. Ponadto
obchodził okoliczne wsie i nauczał.
7I

przywołał do siebie Dwunastu i zaczął ich wysyłać po dwóch,
dając im władzę nad duchami nieczystymi. 8Polecił im, aby nic
nie brali na drogę prócz laski — ani chleba, ani torby podróŜnej,
ani monety w trzosie — 9lecz by obuli sandały i nie przywdziewali dwóch tunik.26 10Następnie dodał: Gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostawajcie aŜ stamtąd wyjdziecie. 11A jeśli
w którymś miejscu nie przyjęliby was ani nie wysłuchaliby was,
wychodząc stamtąd strząśnijcie pył z waszych stóp na świadectwo dla nich. 12Oni więc wyszli i głosili, aby się [ludzie] opamiętali. 13Zaczęli przy tym wyganiać wiele demonów, namaszczali teŜ olejem wielu chorych i uzdrawiali [ich].27
14I

usłyszał [o Nim] król Herod, gdyŜ Jego imię stało się głośne
i mówiono: Jan Chrzciciel powstał z martwych i stąd dają w nim
o sobie znać te przejawy mocy. 15Inni utrzymywali: To Eliasz.
Jeszcze inni głosili: To prorok — jak jeden z proroków.
16Herod, gdy to usłyszał, stwierdził: To Jan, którego ja kazałem
ściąć, on zmartwychwstał. 17Sam Herod bowiem posłał i schwytał Jana i związał go w więzieniu z powodu Herodiady, Ŝony
swego brata Filipa, gdyŜ wziął ją za Ŝonę. 18Jan bowiem powtarzał Herodowi: Nie wolno ci mieć Ŝony twego brata.28
19Herodiada natomiast odczuwała niechęć do Niego i chciała go
zabić, ale nie była w stanie. 20Herod bowiem obawiał się Jana,
przekonany, Ŝe to człowiek sprawiedliwy i święty, i ochraniał
go, a kiedykolwiek go słuchał, odczuwał wielki niepokój, jednak słuchał go chętnie.
21Nastał

jednak odpowiedni dzień, kiedy Herod na swoje urodziny wyprawił ucztę dla swoich dostojników, trybunów29 oraz

26

Tunika, gr. chiton, lniana część garderoby wkładana wprost na ciało i
noszona pod wierzchnią odzieŜą.

27

Jk 5,14.

28

Jest to pogwałcenie 3 MjŜ18,16; 20,21.

29

Trybun wojskowy, gr. hiliarchos, dowódca garnizonu.
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waŜnych osobistości z Galilei. 22Gdy weszła córka tej właśnie
Herodiady30 i zatańczyła,31 urzekła Heroda i spoczywających
wraz z nim przy stole. Król zwrócił się do dziewczynki: Poproś
mnie, o co chcesz, a dam ci. 23Przysiągł jej natomiast wiele: O
cokolwiek byś mnie poprosiła, dam ci, aŜ do połowy mojego
królestwa. 24Wtedy ona wyszła i powiedziała swojej matce: O
co mogłabym sobie poprosić? Ta zaś odpowiedziała: O głowę
Jana Chrzciciela. 25Weszła więc zaraz z pośpiechem do króla i
poprosiła: Chcę, abyś mi zaraz dał na półmisku głowę Jana
Chrzciciela. 26Król bardzo się zasmucił, ale ze względu na przysięgę i spoczywających wraz z nim przy stole nie chciał jej odmówić. 27Wysłał więc król zaraz Ŝołnierza ze straŜy przybocznej i rozkazał przynieść jego głowę. Poszedł zatem i ściął go w
więzieniu. 28I przyniósł jego głowę na półmisku i dał ją dziewczynce, a dziewczynka dała ją swojej matce. 29Gdy usłyszeli o
tym jego uczniowie, przyszli, wzięli jego zwłoki i złoŜyli je w
grobie.
30Potem

apostołowie zeszli się u Jezusa, i opowiedzieli Mu o
wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. 31Wtedy powiedział im: Niech teraz kaŜdy z was uda się osobno na samotne
miejsce i tam trochę odpocznijcie. Wielu było bowiem tych,
którzy przychodzili i odchodzili, tak Ŝe nie mieli nawet sposobności zjeść. 32Odpłynęli więc łodzią na samotne miejsce, osobno. 33Lecz zobaczyli ich, jak odpływają i wielu ich rozpoznało,
tak Ŝe lądem ze wszystkich miast zbiegli się tam i wyprzedzili
ich. 34A gdy wyszedł, zobaczył wielki tłum i zlitował się nad
nimi, gdyŜ byli jak owce nie mające pasterza, i zaczął ich uczyć
wielu rzeczy.
35A

gdy godzina była juŜ późna, podeszli się do Niego Jego
uczniowie i powiedzieli: Miejsce to jest puste i godzina juŜ późna. 36Rozpuść ich, niech idą do okolicznych zagród i wsi i kupią
sobie coś do jedzenia. 37A On im na to: Wy dajcie im jeść.
Wtedy Go zapytali: Czy mamy odejść i kupić chlebów za dwie-

30

Chodzi o jej córkę znaną jak równieŜ Herodiadę lub jako Salome, która
poślubiła później tetrarchę Filipa. Podobną ofertę złoŜył Esterze Achaszwerosz (Est 5,3)

31

Taniec tego typu, w dalszych częściach uczt, uwaŜany był za rzecz
nieodpowiednią dla osób tej rangi, co córka królowej (BW5).
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ście denarów i dać im zjeść? 38On zaś zapytał: Ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A gdy się upewnili, odpowiedzieli:
Pięć i dwie ryby. 39Wtedy polecił im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. 40RozłoŜyli się więc gromada przy
gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu. 41A On wziął te pięć
chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił i łamał
chleby, po czym dawał swoim uczniom, aby kładli przed nimi;
takŜe dwie ryby rozdzielił między wszystkich. 42I jedli wszyscy,
i nasycili się. 43I zebrali dwanaście pełnych koszy kawałków, a
takŜe z ryb. 44Tych zaś, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy
męŜczyzn.
45I

zaraz wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i
pierwsi popłynęli na drugą stronę w kierunku Betsaidy,32 aŜ On
rozpuści tłum. 46Po rozstaniu się z nimi, odszedł na górę, aby
się modlić. 47A gdy nastał wieczór, łódź była na środku morza,
On sam zaś na lądzie. 48Wówczas zobaczył ich, jak się męczyli
przy wiosłowaniu, wiatr bowiem był im przeciwny, i około
czwartej straŜy nocnej,33 przyszedł do nich, idąc po morzu, i
chciał ich wyminąć. 49Oni jednak, gdy Go zobaczyli idącego po
morzu, pomyśleli, Ŝe to zjawa, i krzyknęli, 50wszyscy Go bowiem zobaczyli i przestraszyli się. Lecz On natychmiast do nich
przemówił tymi słowy: Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się! 51I
wszedł do nich do łodzi, a wiatr ustał; oni zaś zaczęli się w sobie bardzo, [wręcz] nadzwyczajnie, dziwić. 52Nie rozumieli
bowiem [tego, co zaszło] z chlebami, gdyŜ ich serce było skamieniałe.
53A

gdy się przeprawili na drugą stronę, przypłynęli do ziemi
Genezaret i przybili do brzegu. 54Zaraz po wyjściu z łodzi rozpoznali Go. 55Obiegli zatem cały ten kraj i tam gdzie, jak słyszeli, przebywa, zaczęli znosić na posłaniach tych, którzy się źle
mieli. 56Gdziekolwiek więc wchodził do wsi albo do miast, albo
do osad, wynosili na place słabych i prosili Go, aby się mogli
dotknąć choć skraju Jego szaty; ci zaś, którzy się Go dotknęli,
znajdowali ratunek.

32

Chodzi o Betsaidę na Zachodnim brzegu, a nie o Betsaidę Juliusza.

33

To znaczy pomiędzy trzecią a szóstą rano.
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ROZDZIAŁ 7
1Zeszli

się do Niego faryzeusze oraz pewni znawcy Prawa, którzy przybyli z Jerozolimy. 2A gdy zobaczyli, Ŝe niektórzy z
Jego uczniów jedzą chleb nieczystymi, to znaczy nie obmytymi
rękami — 3faryzeusze bowiem oraz wszyscy śydzi trzymają się
tradycji starszych i nie jedzą, jeśli najpierw pięścią nie obmyją
sobie rąk;34 4takŜe po powrocie z rynku, jeśli się nie zanurzą,
nie jedzą; jest ponadto wiele innych rzeczy, które przejęli do
przestrzegania, jak: zanurzanie kubków, dzbanów, miednic i
łóŜek — 5zapytywali Go zatem faryzeusze i znawcy Prawa:
Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą chleb nie obmytymi rękami? 6On zaś im odpowiedział: Trafnie Izajasz powiedział o was, obłudnikach, w
swoim proroctwie:
Ten lud czci Mnie wargami,
jednak ich serce jest ode Mnie daleko.
7 Daremnie Mi jednak oddają cześć,
ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi.35
8Porzuciliście przykazanie BoŜe, a trzymacie się tradycji ludzkiej. 9I ciągnął dalej: Pięknie uniewaŜniacie przykazanie BoŜe,
aby utrzymywać swoją naukę. 10MojŜesz bowiem powiedział:
Czcij swego ojca i swoją matkę;36 oraz: Kto źle Ŝyczy ojcu lub
matce, niech poniesie śmierć.37 11Wy natomiast mówicie: Jeśliby człowiek powiedział ojcu lub matce: Korban,38 to znaczy
darem ofiarnym jest to, co mielibyście ode mnie jako pomoc,
12to juŜ nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca czy matki.
13UniewaŜniacie Słowo Boga przez swoją tradycję, którą przekazaliście. I wiele tym podobnych rzeczy robicie.

34

Chodzi o nieznany nam bliŜej sposób obmywania rąk. Być moŜe polegał
on na pocieraniu jednej ręki aŜ do łokcia zaciśniętą pięścią drugiej
(BW5).

35

Iz 29,13.

36

2 MjŜ 20,12; 5 MjŜ 5,16.

37

2 MjŜ 21,17; 3 MjŜ 20,9.

38

Hebrajskie słowo oznaczające dar uŜyte na przykład w 2 MjŜ 21,17; 3
MjŜ 20,9.
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14Znów

przywołał do siebie tłum i zaczął do nich mówić: Słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumcie!39 15Nic, co do człowieka
wchodzi z zewnątrz, nie moŜe go zanieczyścić, lecz te rzeczy,
które wychodzą z człowieka, zanieczyszczają człowieka.40
17A

gdy opuścił tłum i wszedł do domu, Jego uczniowie zaczęli
Go pytać o tę przypowieść. 18Wtedy im powiedział: I wy tak
niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, Ŝe nic, co z zewnątrz
wchodzi do człowieka, nie moŜe go zanieczyścić, 19gdyŜ nie
wchodzi do jego serca, lecz do Ŝołądka, a następnie wychodzi
do ustępu? [W ten sposób] oczyścił wszystkie pokarmy.41 20I
mówił dalej: To, co wychodzi z człowieka, to zanieczyszcza
człowieka. 21Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego wychodzą
złe zamiary, nierządne czyny, kradzieŜe, morderstwa,
22cudzołóstwa, chciwości, niegodziwości, podstęp, wyuzdanie,
złe oko, obelŜywość, pycha, głupota; 23wszystkie te złe rzeczy
pochodzą z wnętrza i zanieczyszczają człowieka.
24Wyruszywszy

stamtąd, udał się w okolice Tyru.42 I wszedł do
domu, gdyŜ nie chciał, aby ktoś się o tym dowiedział, lecz nie
zdołał się ukryć. 25Zaraz jednak usłyszała o Nim kobieta, której
córeczkę miał [w swej mocy] duch nieczysty. Przyszła ona i
upadła Mu do stóp. 26Kobieta ta była Greczynką, rodem z Syrofenicji, i zaczęła Go prosić, aby wypędził demona z jej córki.
27On zaś zwrócił się do niej: Pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szcze-

39

Jest to najwyraźniejsze wezwanie skierowane przez Jezusa do ludzi.

40

Niektóre późniejsze manuskrypty dodają wiersz 16: Kto ma uszy do
słuchania, niech słucha. (zob. NET, 99).

41

Słowa te nie pochodzą z ust Jezusa, lecz są wnioskiem Marka. Piotr,
który stoi za autorem Ewangelii musiał mu to podpowiedzieć pamiętając
o swoim przeŜyciu w Joppie (Dz 10,15).

42

Tyr (współcz. Liban) leŜał na północny zachód od Galilei i miał
długą historię antagonizmu wobec Izraela (Jezebel – 1Krl 16,31-32, walka z Seleucydami przeciwko śydom – 1 Mach 5,15 itd.). Tyr reprezentował pogaństwo w jego najjaskrawszej postaci. Od Mesjasza oczekiwano wypędzenia i podporządkowania pogan, nie odwiedzania ich i pomagania. Z perspektywy społ.-rel. podróŜ Jezusa do Tyru nadaje koncepcji
Mesjasza wymiar uniwersalny w sensie geograf., narodowym, rel. i społ.
(płeć).
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niętom.43 28Ona jednak odpowiedziała: Panie, i szczenięta pod
stołem jadają z okruszyn dzieci. 29Wtedy jej powiedział: Ze
względu na to słowo idź, demon wyszedł z twojej córki. 30I gdy
odeszła do swego domu, znalazła dziecko leŜące na łóŜku, a
demon był juŜ nieobecny.
31Znów

opuścił okolice Tyru i przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie środkiem kraju Dziesięciogrodzia. 32I przyprowadzili Mu głuchoniemego, i prosili Go, aby połoŜył na niego
rękę. 33On zaś wziął go na stronę, z dala od tłumu, włoŜył swoje
palce w jego uszy, splunął i dotknął się jego języka, 34po czym
spojrzał w niebo, westchnął i powiedział do niego: Effata,44 to
znaczy: Otwórz się! 35Natychmiast teŜ otworzyły się jego uszy,
rozwiązały więzy jego języka i mówił poprawnie. 36I przykazał
im surowo, aby nikomu o tym nie mówili, ale im bardziej im
przykazywał, tym szerzej oni o tym rozgłaszali. 37Ciągle przy
tym byli niezmiernie zdumieni; mówili: Sprawia, Ŝe wszystko
jest dobrze, nawet głuchym przywraca słuch, a niemym mowę.

ROZDZIAŁ 8
1W

tych dniach, gdy znów tłum był wielki i nie mieli co jeść,
przywołał uczniów i powiedział do nich: 2śal Mi tych ludzi, bo
juŜ trzy dni pozostają ze Mną, a nie mają co jeść. 3Jeślibym ich
głodnych rozpuścił do ich domów, zasłabną w drodze, gdyŜ
niektórzy z nich przybyli z daleka. 4Odpowiedzieli Mu Jego
uczniowie: Skąd ktoś tutaj, na pustkowiu, potrafi nasycić ich

43

44

Powody, dla których określenie szczenię nie musi być traktowane jako
obraźliwe: (1) historia ta została podana obok sporu z śydami na temat
rzeczy nieczystych — tak, jak nie ma rzeczy nieczystych, podobnie i nie
ma osób nieczystych. Trudno wyobrazić sobie, by Jezus, który tak ostro
sprzeciwiał się rabinackim poglądom na temat nieczystych pokarmów,
popierał tu koncepcję skalanych ludzi. (2) Greckie określenie szczenięcia nie oznacza zaniedbanego, ulicznego kundla (kyon), lecz jest to
zdrobnienie, które moŜe oznaczać psa trzymanego w domu. Ten dobór
słowa pozbawia je odcienia pogardy. Zresztą kobieta posługuje się tym
samym określeniem w odniesieniu do siebie i swojej córki, co dowodzi,
Ŝe nie pojmuje ona tego słowa w sensie wrogim czy pogardliwym. (3)
szczenię oznacza tradycyjne rozróŜnienie między śydami a poganami.
W tamtych czasach śydzi uchodzili za BoŜe „dzieci” i kobieta to uznaje.
Arameizm.
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chlebem? 5I zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli:
Siedem. 6Wtedy polecił tłumowi spocząć na ziemi. Następnie
wziął te siedem chlebów, podziękował, łamał i zaczął rozdawać
swoim uczniom, aby ci kładli przed [nimi]. I rozłoŜyli je przed
tłumem. 7Mieli teŜ kilka rybek. Pobłogosławił je więc i powiedział, by je równieŜ rozkładać. 8Zjedli więc i nasycili się, i zebrali siedem koszów pozostałych kawałków. 9Było ich zaś około czterech tysięcy. I rozpuścił ich.
10Zaraz

teŜ wsiadł do łodzi wraz ze swoimi uczniami i przybył
w okolice Dalmanuty.45
11Wtedy

wyszli faryzeusze i zaczęli z Nim rozprawiać, a wystawiając Go na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
12On zaś westchnął w swoim duchu i powiedział: Dlaczego to
pokolenie szuka znaku? Zapewniam was, Ŝe temu pokoleniu
znak nie będzie dany. 13I opuścił ich, znów wsiadł do łodzi i
przeprawił się na drugą stronę.
14Uczniowie

natomiast zapomnieli wziąć chlebów, mieli ze
sobą w łodzi tylko jeden bochenek. 15I zaczął im nakazywać:
UwaŜajcie, strzeŜcie się zakwasu faryzeuszów i zakwasu Heroda.46 16Oni tymczasem rozprawiali między sobą o tym, Ŝe nie
mają chleba. 17ZauwaŜył to i powiedział im: Dlaczego rozprawiacie, Ŝe nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy wasze serce macie kamienne? 18Macie oczy i nie
widzicie? Macie uszy i nie słyszycie? I nie pamiętacie? 19Gdy
połamałem te pięć chlebów dla pięciu tysięcy, ile pełnych koszy
kawałków chleba zebraliście? Odpowiedzieli Mu: Dwanaście.
20A gdy te siedem dla czterech tysięcy, ile pełnych koszów ka-

45

Dalmanutha. Mt 15,39 nazywa ją „granice Magadanu”. Obu nazw nie
spotykamy nigdzie indziej. Najprawdopodobniej chodzi o ten sam region
Galilei na zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego, niedaleko od Tyberiady. Marek uŜywa słowa „okolice” (merê) w tym samym znaczeniu, co
„granice” (horia) w 7,24 podobnie jak Mateusz zamienia just „okolice”
w Mt 15,21 i „granice” tu i w Mt 15,39.

46

Zakwas w 12 wypadkach uŜycia w NT oznacza korupcję, brak świętości,
niebezpieczeństwo; zarówno Herod, jak i faryzeusze byli przeciwnikami
Jezusa, poniewaŜ w Niego nie wierzyli.
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wałków zebraliście? Odpowiedzieli Mu: Siedem. 21Zaczął więc
mówić: Jeszcze nie rozumiecie?47
22Tak

przybyli do Betsaidy. Wtedy przyprowadzili Mu niewidomego i prosili Go, aby się go dotknął. 23A On wziął niewidomego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy,
włoŜył na niego ręce i zapytał go: Czy widzisz coś? 24Ten zaś,
poniewaŜ odzyskał juŜ wzrok, powiedział: Dostrzegam ludzi i
widzę, Ŝe chodzą jak drzewa. 25Potem znów nałoŜył ręce na
jego oczy, a on przejrzał i powrócił do zdrowia; i zaczął widzieć
wszystko bardzo wyraźnie. 26I odesłał go do jego domu, mówiąc: Tylko nie wchodź do wsi.

Pismo Święte
34Potem

przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i
powiedział im: Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyŜ i wyrusza w moje ślady.
35Kto bowiem chce swoją duszę ocalić, straci ją, a kto straci
swoją duszę ze względu na Mnie i ewangelię, ocali ją. 36Bo cóŜ
pomoŜe człowiekowi, choćby zyskał cały świat, jeśli straci własną duszę? 37Co bowiem człowiek moŜe dać w zamian za swoją
duszę? 38Bo kto się wstydzi Mnie i moich słów przed tym cudzołoŜnym i grzesznym pokoleniem, tego i Syn Człowieczy
będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojego Ojca wraz
ze świętymi aniołami.

27I

wyszedł Jezus wraz ze swoimi uczniami do wiosek Cezarei
Filipowej. Po drodze zaczął pytać swoich uczniów tymi słowy:
Za kogo Mnie ludzie uwaŜają? 28Ci zaś odpowiedzieli Mu:
[Jedni] za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni na
jednego z proroków. 29I zapytał ich: A wy mówicie, Ŝe kim
jestem? Wtedy Piotr Mu odpowiedział: Ty jesteś Chrystusem.
30On zaś surowo im przykazał, aby nikomu o Nim nie mówili.
31I

zaczął ich uczyć, Ŝe Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i
po próbie być odrzucony przez starszych, przez arcykapłanów
oraz przez znawców Prawa, Ŝe musi być zabity, a po trzech
dniach zmartwychwstać.48 32Wypowiadał to słowo z odwagą. A
Piotr odprowadził Go na stronę i zaczął Go upominać. 33On zaś
odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i tak zganił Piotra:
Odejdź ode Mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co BoŜe, tylko
o tym, co ludzkie.

ROZDZIAŁ 9
1I

zaczął do nich mówić: Zapewniam was, niektórzy z tych,
którzy tu stoją, nie zasmakują śmierci, aŜ zobaczą Królestwo
BoŜe przybyłe w mocy.
2Po

sześciu zaś dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana, i
tylko ich samych wprowadził na wysoką górę, na osobność.
Tam doznał wobec nich przemiany. 3Jego szaty stały się lśniące,
bardzo białe — takie, jakich farbiarz na ziemi nie zdoła wybielić. 4I ukazał im się Eliasz z MojŜeszem, i prowadzili z Jezusem
rozmowę. 5Piotr zaś przemówił do Jezusa tymi słowy: Rabbi,
dobrze nam tu być. Rozbijmy trzy namioty: Tobie jeden, MojŜeszowi jeden i Eliaszowi jeden. 6Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, gdyŜ byli bardzo przestraszeni. 7Wyłonił się teŜ obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: Ten jest moim umiłowanym Synem, Jego słuchajcie. 8I nagle, gdy rozejrzeli
się wokół, juŜ nikogo nie zobaczyli; był z nimi tylko sam Jezus.
9A

47

Marek częściej niŜ Mateusz i Łukasz wskazuje na ocięŜałość Dwunastu:
6,51-52; 7,17-19; 8,1-10. 14-21. 27-30. 33; 9,5. 10. 33; 10,28.35-45;
14,19. 29-31. 32-37. 50. 66-72.

48

Cały fragment 8,27-10,52 zbudowany jest wokół trzech zapowiedzi
cierpienia i śmierci (8,31; 9,31; 10,33). Zapowiedzi te wpływają na
strukturę kaŜdej części, treść części (cierpienie, śmierć i znaczenie
prawdziwego uczniostwa) oraz nastrój części. Ciekawe, Ŝe po kaŜdej zapowiedzi Marek odnotowuje brak zrozumienia ze strony uczniów, a następnie pouczenie Jezusa na temat znaczenia prawdziwego uczniostwa,
Ŝe polega ono na: (1) zaparciu się siebie (8,34-38); (2) pokorze i słuŜbie
(9,33-37); (3) pokornym usługiwaniu ludziom (10,35-45) (NET, 102).
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gdy schodzili z góry, surowo im przykazał, aby nikomu nie
opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. 10Zachowali więc to słowo, jednak rozprawiali między sobą, co to znaczy powstać z martwych.
11Zaczęli Go teŜ pytać: Dlaczego znawcy Prawa twierdzą, Ŝe
najpierw musi przyjść Eliasz? 12On zaś powiedział im: Eliasz
jako przybyły wcześniej, istotnie wszystko naprawia; lecz jak
napisano o Synu Człowieczym? śe ma wiele wycierpieć i zostać
wzgardzonym. 13Lecz mówię wam, takŜe Eliasz juŜ przyszedł, i
uczynili mu to, co chcieli, jak zostało o nim napisane.
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14Gdy

przyszli do uczniów, zobaczyli wokół nich wielki tłum
oraz znawców Prawa, którzy się z nimi spierali. 15Gdy cały
tłum Go zobaczył, był bardzo zdziwiony, po czym przybiegł i
zaczął Go witać. 16On zaś zapytał: O co się z nimi spieracie?
17Wtedy odpowiedział Mu ktoś z tłumu: Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. 18I
gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim i szarpie, a on ślini się,
zgrzyta zębami i sztywnieje. Powiedziałem Twoim uczniom,
aby go wypędzili, ale nie mogli. 19On zaś odpowiedział im tymi
słowy: O pokolenie bez wiary! Jak długo przy was będę? Jak
długo będę was znosił? Przyprowadźcie go do Mnie! 20I przyprowadzili go do Niego. A gdy duch Go zobaczył, natychmiast
nim szarpał, rzucił go na ziemię i pokrytego śliną zaczął tarzać.
21I zapytał jego ojca: Jak dawno mu się to stało? A on powiedział: Od dzieciństwa. 22I często wrzucał go nawet w ogień i
wodę, Ŝeby go zgubić; ale jeśli coś moŜesz, zlituj się nad nami i
pomóŜ nam. 23Jezus zaś powiedział mu: Co się tyczy tego: Jeśli
coś moŜesz, to: Wszystko jest moŜliwe dla wierzącego. 24Ojciec
chłopca natychmiast zawołał: Wierzę, zaradź mojemu niedowiarstwu!49 25Jezus zaś, gdy zobaczył, Ŝe zbiega się tłum, skarcił ducha nieczystego, mówiąc mu: Niemy i głuchy duchu! Ja ci
rozkazuję: Wyjdź z niego i nigdy juŜ do niego nie wchodź.
26Wtedy krzyknął, mocno szarpnął i wyszedł. [Chłopiec] zaś
stał się jakby martwy, tak Ŝe wielu mówiło, iŜ umarł. 27Jezus
tymczasem wziął go za rękę i podniósł go, a on wstał.
28I

gdy przyszedł do domu, Jego uczniowie pytali Go na osobności: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? 29Powiedział
im: Ten rodzaj nie moŜe wyjść inaczej, jak tylko dzięki modlitwie.
30Po

wyjściu stamtąd przechodzili przez Galileę. Nie chciał On
jednak, aby ktoś o tym wiedział. 31Zaczął bowiem pouczać swoich uczniów i mówić im, Ŝe Syn Człowieczy będzie wydany w
ręce ludzi, ci zabiją Go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. 32Oni jednak nadal nie rozumieli tej wypowiedzi, a
jednocześnie bali się Go pytać.

49

Ratuj Mnie w moim niedowiarstwie.
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33Przyszli

do Kafarnaum. Gdy juŜ znalazł się w domu, zapytał
ich: O czym rozprawialiście w drodze? 34Oni zaś milczeli, gdyŜ
w drodze rozprawiali o tym, kto [z nich] jest największy.
35Wtedy usiadł, przywołał Dwunastu i powiedział im: Jeśli ktoś
chce być pierwszy, niech się stanie ze wszystkich ostatnim i
sługą wszystkich. 36Następnie wziął dziecko, postawił je pośród
nich, wziął je w ramiona i powiedział: 37Jeśli ktoś w moim
imieniu przyjmie jedno z takich dzieci, Mnie przyjmuje, a jeśli
ktoś Mnie przyjmuje, nie Mnie przyjmuje, lecz Tego, który
Mnie posłał. 38Wtedy Jan powiedział do Niego: Nauczycielu!
Widzieliśmy kogoś, kto w Twoim imieniu wypędzał demony i
zabranialiśmy mu, bo nie dołączył do nas. 39Ale Jezus powiedział: Nie zabraniajcie mu, gdyŜ nie ma takiego, kto by dokonał
cudu w moim imieniu i zaraz mógł o Mnie źle powiedzieć.
40Kto bowiem nie jest przeciw nam, ten jest za nami. 41Bo kto
by napoił was kubkiem wody w imię tego, Ŝe jesteście Chrystusowi, zapewniam was, nie straci swojej zapłaty.
42A

kto by przyczynił się do upadku jednego z tych małych,
którzy wierzą we Mnie, lepiej by mu było, aby u jego szyi zawiesić ośli kamień młyński50 i utopić w morzu. 43I jeśli twoja
ręka przywodzi cię do upadku, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie
kalekim wejść do Ŝycia, niŜ mieć dwoje rąk i pójść do Gehenny,51 w ogień nieugaszony.52 45RównieŜ jeśli twoja stopa przy50

Chodzi o wielki płaski kamień obracany w trakcie mielenia ziarna przez
osły.

51

Dolina Hinnoma, gr. geenna i hebr. ge hinnom, była doliną biegnącą
wzdłuŜ południowych murów Jerozolimy. W czasach Starego Testamentu składano tam dzieci w ofierze Molochowi (Jr 7,31; 19,5-6; 32,35).
Praktyce tej połoŜył kres król Jozjasz (2 Krl 23,10). Następnie słała się
ona śmietniskiem miejskim. Wyrzucano tam i palono róŜnego rodzaju
śmieci. Robactwo Gehenny nigdy nie ginęło, a ogień nigdy nie przestawał się tlić. Stąd miejsce to stało się symbolem kary BoŜej. Na symbol
ten pierwszy powołał się być moŜe Izajasz (66,24), a w okresie międzytestamentowym symbol ten jest juŜ wyraźny: W Księdze Enocha czytamy: „Ta przeklęta dolina jest dla tych, którzy są przeklęci na wieki; tu
zostaną zgromadzeni ci, którzy wypowiadają niestosowne rzeczy o Bogu, i tu będzie miejsce ich kary” (27,2). „Podobnie jak abyss został
otwarty pośrodku ziemi, pełen ognia, a oni wszyscy zostali osądzeni,
skazani, wrzuceni do ognistego abyssu i spłonęli” (90:26; por. 48,9; 4
Ezdr 7,36). (BW 5; NET, 106).
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wodzi cię do upadku, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie kulawym
wejść do Ŝycia, niŜ mieć dwie stopy i być wrzuconym do Gehenny.53 47Podobnie jeśli twoje oko przywodzi cię do upadku,
wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa
BoŜego, niŜ mieć dwoje oczu i być wrzuconym do Gehenny,
48gdzie ich robak nie kończy, a ogień nie gaśnie.
49KaŜdy

bowiem ogniem będzie posolony. 50Dobra jest sól,
jeśli jednak sól stanie się niesłona, czym jej [smak] przywrócicie? Miejcie sól w samych sobie54 i zachowujcie pokój między
sobą.

ROZDZIAŁ 10
1Gdy

stamtąd wyruszył, przyszedł w granice Judei i Zajordania.55 I znów schodziły się do Niego tłumy, a On — jak to miał
w zwyczaju — znów je uczył. 2Wtedy podeszli do Niego faryzeusze i wystawiając Go na próbę,56 zaczęli Go pytać: Czy wol52

W najstarszych i najlepszych manuskryptach brak wiersza 44: „gdzie
robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie” Pochodzą one z manuskryptów
zachodnich lub bizantyjskich.

53

W najstarszych i najlepszych manuskryptach brak wiersza 46: „gdzie
robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie” Pochodzą one z manuskryptów
zachodnich lub bizantyjskich.

54

Mt 5,13.

55

Gdy stamtąd wyruszył, przyszedł w granice Judei i Zajordania, zob. Mt
19:1, gdzie znajdziesz komentarz do tego ciekawego określenia. Mateusz
dodaje „z Galilei”, a Łukasz (Łk 17,11) mówi, Ŝe Jezus „przechodził
środkiem Samarii i Galilei” po opuszczeniu Efraima (J 11,54). Bardzo
wiele wydarzyło się pomiędzy wydarzeniami z końca rozdziału 9, a początkiem 10. Na temat tych wydarzeń zob. Mt 18; J 7-11; Łk 9,57-18,14
(mieści się w nich jedna trzecia wydarzeń z Ewangelii wg Łukasza). W
Marka 9 do zakończenia misji Jezusa było ok. sześciu miesięcy. W rozdziale 10 jest kilka tygodni. Jezus rozpoczął swoją ostatnią podróŜ do Jerozolimy przez Samarię, Galieę, Zajordanię i Pereę, Judeę w pobliŜu Jerycha i w górę wraz pielgrzymami z Galilei. Co do tłumów, do Jerozolimy podróŜowały całe karawany. Było w nich wielu ludzi znających Go z
Galilei. Idą razem z Jezusem. Jezus uczył ludzi podróŜujących w tych
karawanach.

56

Jezus znajdował na terenach podlegających jurysdykcji Heroda Antypasa. Pytający być moŜe mieli nadzieję, Ŝe Jezus odpowie w sposób podobny do Jana i rozprawią się z nim podobnie jak z Janem (Mk 6,17-18).

Pismo Święte

str. 25

no męŜowi rozwieść się z Ŝoną? 3A On odpowiedział: Co wam
nakazał MojŜesz? 4Oni na to: MojŜesz zezwolił napisać dokument rozwodowy i rozwieść się. 5Wówczas Jezus powiedział
im: Z powodu zatwardziałości waszego serca napisał wam ten
nakaz. 6Jednak od początku stworzenia [Bóg] uczynił ich męŜczyzną i kobietą.57 7Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę, połączy się ze swoją Ŝoną 8i będą ci dwoje jednym ciałem;58
tak więc nie są juŜ dwoje, lecz jedno ciało. 9Co zatem Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela. 10W domu natomiast
uczniowie znów zaczęli Go o to pytać. 11Wówczas powiedział
im: Kto rozwodzi się ze swoją Ŝoną i poślubia inną, cudzołoŜy
względem niej. 12I jeśli ona rozwodzi się ze swoim męŜem i
poślubia innego, cudzołoŜy.59
13Przynosili

teŜ do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale
uczniowie zganili ich. 14Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i
powiedział im: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie
zabraniajcie im, takich bowiem jest Królestwo BoŜe.
15Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa BoŜego jak
dziecko, nie wejdzie do niego. 16Po czym brał je w ramiona i
błogosławił, kładąc na nie ręce.
17A

gdy wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed Nim
na kolana i pytał Go: Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby
odziedziczyć Ŝycie wieczne? 18A Jezus powiedział mu: Dlaczego nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden
Bóg. 19Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóŜ, nie kradnij, nie składaj fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij swego

Jezus nie odpowiedział jednak w sposób charakterystyczny dla rabinów
przyjmując za punkt wyjścia 5 MjŜ 24,1, ale opis stworzenia. Dwie szkoły rabiniczne reprezentowały róŜne podejścia: Szkoła Szammaja była
bardziej rygorystyczna i tolerowała rozwód tylko w przypadku cudzołóstwa; szkoła Hillela z kaŜdej przyczyny. Faryzeuszy łączyło to Ŝe rozwód był dozwolony tylko z inicjatywy męŜczyzny (por. Miszna, m. Gittin 9.10; za NET, 106).
57

1 MjŜ 1,27.

58

1 MjŜ 2,24.

59

W czasach Jezusa męŜczyźni nierzadko rozwodzili się ze swoimi Ŝonami, kobiety z kolei prawie nigdy. Zob. Mt 5,31-32; 19,1-12; Łk 16,18; 1
Kor 7.
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ojca i matkę.60 20A on Mu odpowiedział: Nauczycielu, tego
wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości.61 21Wtedy Jezus przyjrzał mu się i pokochał go, po czym powiedział: Jednego ci brak; idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a
będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i chodź za Mną.
22On jednak na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, miał
bowiem wiele posiadłości.
23Tymczasem

Jezus rozejrzał się wokoło i powiedział do swoich
uczniów: Jak trudno będzie tym, którzy mają pieniądze, wejść
do Królestwa BoŜego! 24Słowa te wprawiły uczniów w zdziwienie. Lecz Jezus stwierdził powtórnie: Dzieci, jak trudno jest
wejść do Królestwa BoŜego! 25Łatwiej jest wielbłądowi przejść
przez ucho igły62 niŜ bogatemu wejść do Królestwa BoŜego.
26A oni tym bardziej byli zdziwieni i mówili między sobą: KtóŜ
więc moŜe być zbawiony? 27Jezus spojrzał na nich i powiedział:
Przy ludziach to niemoŜliwe, ale nie przy Bogu; przy Bogu
bowiem wszystko jest moŜliwe.

Pismo Święte

Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i znawcom Prawa.
Ci skaŜą Go na śmierć, wydadzą poganom, 34będą z Niego szydzić, będą Go opluwać, ubiczują Go63 i zabiją, lecz [On] po
trzech dniach zmartwychwstanie.
35Wówczas

podeszli do Niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, i powiedzieli: Nauczycielu, chcemy, abyś nam spełnił to, o
co Cię poprosimy. 36A On ich zapytał: Co chcecie, abym wam
spełnił? 37Oni zaś powiedzieli: Daj nam to, abyśmy w Twojej
chwale siedzieli jeden po Twojej prawicy, a jeden po Twojej
lewicy. 38A Jezus im powiedział: Nie jesteście świadomi, o co
prosicie. Czy moŜecie pić kielich, który Ja piję, lub być
ochrzczeni chrztem, którym Ja jestem chrzczony?
39Odpowiedzieli Mu: MoŜemy. Wtedy Jezus im powiedział:
Kielich, który Ja piję, będziecie pić, i chrztem, którym jestem
chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. 40Jednak siedzieć po mojej
prawicy lub lewicy, nie moją rzeczą jest dać; lecz [będzie to
dane] tym, którym zostało przygotowane.

28Wtedy

Piotr zaczął mówić: Spójrz, my opuściliśmy wszystko i
poszliśmy za Tobą. 29Jezus odpowiedział: Zapewniam was, nie
ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo
matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola ze względu na Mnie i ze
względu na ewangelię, 30a kto nie otrzymałby stokrotnie, teraz,
w tym czasie, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól,
wśród prześladowań, a w nadchodzącym wieku Ŝycia wiecznego. 31Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

41Gdy to usłyszało
Jana. 42Lecz Jezus

32Byli

46I

w drodze i zmierzali do Jerozolimy. Jezus szedł przed
nimi. Budziło to ich zdziwienie, a ci, którzy szli za Nim, zaczęli
odczuwać lęk. Wtedy znów wziął Dwunastu i zaczął im mówić
o tym, co ma Go spotkać: 33Oto idziemy do Jerozolimy i Syn

str. 27

dziesięciu, zaczęło się oburzać na Jakuba i
przywołał ich i powiedział: Wiecie, Ŝe ci,
którzy uchodzą za przywódców narodów, podporządkowują je,
a ich wielcy tyranizują je. 43Nie tak ma być między wami, lecz
kto między wami chciałby być wielki, niech będzie waszym
sługą. 44I kto między wami chciałby być pierwszy, niech będzie
sługą wszystkich. 45GdyŜ Syn Człowieczy nie przyszedł, aby
Mu słuŜono, lecz aby słuŜyć i oddać swoją duszę na okup64 za
wielu.
przyszli do Jerycha. A gdy wychodził z Jerycha [On] i Jego
uczniowie oraz spory tłum, syn Tymeusza, Bartymeusz, niewidomy Ŝebrak, siedział przy drodze. 47Słysząc, Ŝe to jest Jezus z
Nazaretu, zaczął wołać: Synu Dawida, Jezusie! Zlituj się nade
mną! 48I wielu zaczęło go upominać, aby umilkł. On jednak tym
głośniej wołał: Synu Dawida! Zlituj się nade mną! 49Wtedy
Jezus przystanął i powiedział: Zawołajcie go. I zawołali niewi-

60

Cytat z 2 MjŜ 20,12-16; 5 MjŜ 5,16-20, poza słowami: „nie oszukuj”
wziętymi z 5 MjŜ 24,14.

61

śydzi uwaŜali, Ŝe od 13 roku Ŝycia dziecko jest zobligowane do Ŝycia
zgodnego z przykazaniami.

63

Brama zwana Uchem Igły została zbudowana w murach Jerozolimy
dopiero w średniowieczu, a więc Jezus nie mógł mieć jej na myśli (NET,
108).

Chodzi o biczowanie skazanych na śmierć: J 19,1; Mt 20,19; Mk 10,34;
Łk 18,33.

64

Okup, gr. lytron, uŜyte równieŜ w Mt 20,28 odnosi się do sumy na
wykupienie niewolnika.

62

str. 28

Pismo Święte

domego, mówiąc mu: Odwagi, wstawaj, woła cię. 50Zrzucił
zatem swój płaszcz, podskoczył i przyszedł do Jezusa. 51Jezus
zaś przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? A niewidomy odpowiedział: Rabbuni, abym znów widział. 52Wtedy
Jezus powiedział: Idź, twoja wiara ocaliła cię. I natychmiast
odzyskał wzrok, i wyruszył za Nim w drogę.

ROZDZIAŁ 11
1Gdy

zbliŜali się do Jerozolimy, do Betfage i do Betanii, w pobliŜu Góry Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów,
2mówiąc im: Odejdźcie do wsi naprzeciw was, a zaraz po wejściu do niej znajdziecie uwiązane oślę, na którym nikt z ludzi
jeszcze nie usiadł; odwiąŜcie je i przyprowadźcie. 3A jeśli ktoś
zapytałby was: Dlaczego to robicie? Powiedzcie: Pan je potrzebuje i zaraz je tu z powrotem odeśle. 4Poszli więc i znaleźli oślę
uwiązane u drzwi, na zewnątrz, przy ulicy — i odwiązali je.
5Niektórzy zaś spośród tych, którzy tam stali, zapytali ich: Co
robicie, Ŝe odwiązujecie to oślę? 6I odpowiedzieli tak, jak im
polecił Jezus, a oni im pozwolili. 7Przyprowadzili więc oślę do
Jezusa, zarzucili na nie swoje szaty, On zaś na nim usiadł.65 8I
wielu rozpostarło na drodze swoje szaty, inni z kolei listowie
obcięte z pól. 9A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim,
wołali:
Hosanna!
Szczęśliwy, który przychodzi w imieniu Pana!66
10 Szczęście nadchodzącemu Królestwu
naszego ojca Dawida!
Hosanna na wysokościach!
11I wszedł do Jerozolimy, do świątyni, obejrzał wszystko, a Ŝe
była juŜ wieczorna godzina, wyszedł z Dwunastoma do Betanii.
12Nazajutrz,

gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. 13W oddali zobaczył pokryty liśćmi figowiec, podszedł więc, [by sprawdzić],
czy coś na nim nie znajdzie, ale gdy się do niego zbliŜył, nie

65
66

Wydarzenie to jest spełnieniem proroctwa Zachariasza 9,9 (por. Mt 21,5;
J 12,15).
Ps 118,25-26.
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odkrył nic oprócz liści; nie była to bowiem pora na figi.67
14Wówczas zwrócił się do niego: Oby juŜ na wieki nikt z ciebie
nie jadł owocu.68 A przysłuchiwali się temu Jego uczniowie.
15I

przyszli do Jerozolimy. Gdy wszedł do świątyni, zaczął wyganiać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, poprzewracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany
sprzedawców gołębi.69 16Nie dopuszczał teŜ, aby ktoś przeniósł
przez świątynię [choćby] sprzęt, 17a w swoim nauczaniu wytykał im: Czy nie zostało napisane:
Mój dom będzie przez wszystkie narody
nazywany domem modlitwy?70
A wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców.71
18Usłyszeli

[to] równieŜ arcykapłani oraz znawcy Prawa i szukali jak by Go zgubić, gdyŜ bali się Go, poniewaŜ cały tłum
pozostawał pod wraŜeniem Jego nauki.
19A

gdy nastawał wieczór, wychodzili poza miasto.

20Przechodząc rano zobaczyli, Ŝe figowiec jest uschły od korzeni. 21Piotr przypomniał sobie i powiedział do Niego: Rabbi,
spójrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. 22W odpowiedzi Je-

zus skierował do nich słowa: Miejcie wiarę w Boga!
23Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze: Podnieś
się i wrzuć się w morze, i nie wahałby się w swoim sercu, lecz
wierzył, Ŝe na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się.
24Dlatego mówię wam: Wszystko, o cokolwiek się modlicie i

67

Wczesne figi dojrzewają w Palestynie nie wcześniej niŜ maju lub czerwcu. Późne w sierpniu.

68

Przeklęcie figowego drzewa miało miejsce przed trzecią wizytą Jezusa w
świątyni (11,27) i przed rozmową ze starszyzną Ŝydowską (11,27-12,40).
Było ono dla uczniów jakby lekcją poglądową na temat tego, co się stanie z bezowocnymi ludźmi (13,1-37).

69

Mt 21,12,27; Mk 11,15-19; Łk 19,45-46.

70

Iz 56,7.

71

Aluzja do Jr 7,11. Jezus zarzuca liderom zdzierstwo dwojakiego rodzaju.
Okradają ludzi z pieniędzy, a takŜe okradają ich z dóbr duchowych.

str. 30
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prosicie, wierzcie, Ŝe otrzymaliście,72 a spełni się wam. 25A gdy
stoicie i modlicie się, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko
komuś, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam
wasze wykroczenia.73
27Znów

przyszli do Jerozolimy. A gdy się przechadzał po świątyni, podeszli do Niego arcykapłani, znawcy Prawa i starsi.74
28Zaczęli Go pytać: Na mocy jakiej władzy czynisz te [rzeczy]?
Lub kto ci dał tę władzę, abyś te [rzeczy] czynił? 29Jezus zaś
powiedział im: Zapytam was o jedną rzecz; odpowiedzcie mi, a
Ja wam powiem, na mocy jakiej władzy czynię te [rzeczy].
30Czy chrzest Jana był z Nieba czy od ludzi? Odpowiedzcie mi.
31A oni zaczęli rozwaŜać to między sobą i mówić: Jeśli odpowiedzielibyśmy: Z Nieba, powie: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? 32Lecz jeśli odpowiedzielibyśmy: Od ludzi? — obawiali się tłumu. Wszyscy bowiem naprawdę mieli Jana za proroka. 33Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. Wówczas
Jezus powiedział im: To i Ja wam nie powiem, na mocy jakiej
władzy czynię te [rzeczy].

ROZDZIAŁ 12
1I

zaczął do nich przemawiać w przypowieściach: Pewien człowiek zasadził winnicę, otoczył ją murem, wyrył zbiornik,
wzniósł wieŜę, wynajął ją rolnikom — i odjechał. 2W sezonie
posłał do rolników sługę, aby przyjął od rolników część owoców winnicy. 3Oni natomiast wzięli go, ubiczowali i odesłali z
niczym. 4I znów posłał do nich innego sługę. Temu rozbili głowę i zniewaŜyli. 5Posłał zatem innego; tego zabili i wielu innych, których albo wychłostali, albo pozabijali. 6Miał jeszcze
jednego, ukochanego syna; posłał go do nich ostatniego, mó72

73

74

Jeśli uŜyty tu aoryst jest aorystem bezczasowym, to tekst naleŜy odczytać w sensie równoczesnym: Wszystko, o cokolwiek się modlicie i prosicie, wierzcie, Ŝe otrzymujecie, a spełni się wam (BW 5).
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wiąc: Mojego syna uszanują. 7Natomiast ci rolnicy powiedzieli
sobie: To jest dziedzic, chodźmy, zabijmy go, a dziedzictwo
będzie nasze. 8Chwycili go zatem, zabili i wyrzucili go poza
winnicę. 9Co więc uczyni pan winnicy? Przyjedzie i wygubi
rolników, a winnicę odda innym. 10Czy nie odczytaliście tego
Pisma:
Kamień, który sprawdzili i odrzucili budujący,
ten właśnie stał się głowicą naroŜnika.75
11 Pan to sprawił i to w oczach naszych jest godne podziwu.76
12I szukali jak Go schwytać, lecz przestraszyli się tłumu; zrozumieli bowiem, Ŝe przeciw nim wypowiedział tę przypowieść.
Opuścili Go więc i odeszli.
13Posłali

do Niego natomiast kilku spośród faryzeuszów i Heroaby Go przyłapać w słowie. 14Przyszli więc i mówią
do Niego: Nauczycielu, wiemy, Ŝe jesteś szczery i nie martwisz
się o nikogo; nie patrzysz bowiem na zewnętrzną stronę ludzi,
ale w prawdzie nauczasz drogi BoŜej; czy wolno płacić podatek
cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?78 15A On świadom ich obłudy, powiedział do nich: Dlaczego poddajecie Mnie
próbie? Przynieście Mi denara, abym go obejrzał. 16Przynieśli
zatem, a On ich zapytał: Czyj to wizerunek i napis? A oni Mu
odpowiedzieli: Cezara. 17Wtedy Jezus im powiedział: Co cesarskie oddajcie cezarowi, a co BoŜe — Bogu. I zaczęli Go podziwiać.
dianów,77

18Wtedy

przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, Ŝe nie
ma zmartwychwstania, i zaczęli w taki sposób: 19Nauczycielu!
MojŜesz napisał nam, Ŝe jeśliby czyjś brat umarł i pozostawił
Ŝonę, a nie pozostawił dziecka, wówczas jego brat ma wziąć tę
Ŝonę i wzbudzić nasienie swojemu bratu.79 20OtóŜ było siedmiu
75

Łk 4,21; J 19,37; Dz 1,16. Cytat z Ps 118,22n.

76

Ps 118,22-23

Niektóre manuskrypty dodają wiersz 26: Bo jeśli wy nie odpuścicie, i
Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń. (Zob.
NET, 111).

77

Herodianie i faryzeusze byli przeciwnikami na gruncie politycznym, tak
jak saduceusze i faryzeusza na gruncie teologicznym. Ale niechęć do Jezusa połączyła ich.

Łk 20,1 Mt 21,23. Grupy te miały swoich przedstawicieli w Sanhedrynie. Całkiem spory komitet domaga się zatem uzasadnienia dla oczyszczenia świątyni.

78

Był to tego zobowiązany kaŜdy dorosły męŜczyzna.

79

5 MjŜ 25,5-10. Chodzi o małŜeństwa lewirackie. Zob. Rt 4,1-12;
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braci; pierwszy pojął Ŝonę, a umierając nie pozostawił nasienia.
pojął ją drugi i umarł nie pozostawiwszy nasienia. Tak
samo i trzeci. 22I siedmiu nie zostawiło nasienia. W końcu, po
wszystkich, zmarła takŜe ta kobieta. 23Przy zmartwychwstaniu,
gdy powstaną, którego z nich będzie Ŝoną? GdyŜ siedmiu miało
ją za Ŝonę. 24Jezus im odpowiedział: Czy nie dlatego błądzicie,
Ŝe nie znacie Pism ani mocy Boga? 25Bo gdy powstaną z martwych, nie będą się Ŝenić ani za mąŜ wychodzić, lecz będą jak
aniołowie w niebiosach. 26Co do umarłych natomiast, Ŝe zostaną obudzeni, czy nie przeczytaliście w księdze MojŜesza, jak to
Bóg przy cierniowym krzaku wypowiedział do niego słowa: Ja
jestem Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka, i Bogiem Jakuba?80
27Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale Ŝywych. Bardzo błądzicie.

35Nauczając

28Wtedy

41Usiadł

21Wtedy

podszedł jeden ze znawców Prawa, który usłyszał, jak
ze sobą rozprawiali, a gdy zobaczył, Ŝe dobrze im odpowiedział,
zapytał Go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?
29Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest takie: Słuchaj,
Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jest jeden, 30i będziesz miłował
Pana, swojego Boga, z całego swojego serca, z całej swojej
duszy, z całej swojej myśli i z całej swojej siły.81 31A drugie jest
takie: Będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie.82
Innego przykazania, większego od tych, nie ma. 32I powiedział
do Niego znawca Prawa: Dobrze, Nauczycielu! Prawdę powiedziałeś, Ŝe jest jeden i Ŝe poza Nim nie ma innego;83 33i Ŝe miłować Go z całego serca i z całej myśli, i z całej siły, a bliźniego
miłować jak samego siebie, znaczy więcej niŜ wszystkie całopalenia i ofiary.84 34A Jezus, widząc, Ŝe on rozumnie odpowiedział, skomentował: Niedaleko jesteś od Królestwa BoŜego. I
nikt nie ośmielał się Go juŜ więcej pytać.

80

2 MjŜ 3,6.

81

5 MjŜ 6,4-5.

82

3 MjŜ 19,18.

83

5 MjŜ 4,35.

84

1 Sm 15,22.
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w świątyni Jezus odezwał się w te słowa: Jak
znawcy Prawa mogą twierdzić, Ŝe Chrystus jest synem Dawida?
36Sam Dawid [przecieŜ] powiedział w Duchu Świętym:
Pan powiedział mojemu Panu: Siedź po mojej prawicy,
aŜ połoŜę twoich nieprzyjaciół pod twoje stopy?85
37Sam Dawid nazywa go Panem, skądŜe więc jest jego synem?
A wielki tłum chętnie Go słuchał.
38W

swojej nauce ciągnął dalej: StrzeŜcie się znawców Prawa,
pragnących chodzenia w długich szatach, pozdrowień na rynkach, 39pierwszych krzeseł w synagogach i zaszczytnych miejsc
na ucztach. 40PoŜerają oni domy86 wdów i dla pozoru długo się
modlą; ci dostaną surowszy wyrok.
naprzeciw skarbony87 i zaczął się przyglądać, jak tłum
wrzuca do skarbony pieniądze, a duŜo wielu bogatych rzucało.
42Przyszła teŜ jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa leptony, czyli
kodrantes.88 43Wówczas przywołał swoich uczniów i powiedział im: Zapewniam was, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niŜ
wszyscy rzucający do skarbony.89 44Bo wszyscy wrzucili ze
swojego nadmiaru, ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła
wszystko, co miała, całe swoje Ŝycie.

85

Ps 110,1

86

Określenie domy obejmowało równieŜ stan posiadania (NET, 114).

87

Według Shekalim 6,5 na terenie świątyni znajdowało 13 takich skarbonek w kształcie trąb. Znajdowały się one na terenie Dziedzińca Kobiet.
Wspomina je Józef w Wojnie śydowskiej 5.5.2 [200]; 6.5.2 [282]; i
Dziejach Izraela 19.6.1 [294] oraz w 1 Mach 14,49 i 2 Mach 3,6.
24.28.40 (NET, 115).

88

Kodrantes — zawierający dwa leptony — stanowił czwartą część assariona, który był szesnastą częścią denara, który był średnią zapłatą za
dwanaście godzin pracy najemnika. Wdowa rzucając dwa leptony, czyli
2/128 denara, wrzuciła tyle, ile płacono za kwadrans pracy najemnika.

89

Być moŜe więcej niŜ wszyscy bogaci razem wzięci (BW 5).
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ROZDZIAŁ 13
1Gdy

wychodził ze świątyni, powiedział do Niego jeden z Jego
uczniów: Nauczycielu, spójrz, co za kamienie i co za budowle.90
2A Jezus odpowiedział mu: Czy widzisz te wielkie budowle?
Nie będzie tu pozostawiony kamień na kamieniu, którego by nie
zwalono.
3A

gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, zapytali
Go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej: 4Powiedz nam,
kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to wszystko będzie
miało spełniać? 5Wtedy Jezus zaczął im mówić: UwaŜajcie, aby
was ktoś nie zwiódł. 6Wielu przyjdzie w moim imieniu, ze słowami: Ja jestem! I wielu zwiodą. 7A gdy usłyszycie o wojnach
oraz wieści wojenne, nie bądźcie zaniepokojeni; musi się to
stać, ale to jeszcze nie koniec. 8Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, miejscami
będą trzęsienia ziemi, będą głody; te rzeczy to początek bólów
rodzenia.
9Wy

natomiast miejcie się na baczności: Będą was wydawać
sądom i w synagogach będziecie chłostani; ze względu na Mnie
postawią was teŜ przed urzędnikami i królami — na świadectwo
dla nich. 10Najpierw jednak wszystkim narodom musi być głoszona ewangelia. 11A gdy prowadzić was będą ci, którzy was
wydadzą, nie martwcie się zawczasu o to, co macie powiedzieć,
ale mówcie to, co dane wam będzie w tej godzinie, gdyŜ nie wy
jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. 12I wyda na
śmierć brat brata, a ojciec dziecko; powstaną dzieci przeciw
rodzicom i doprowadzą do ich śmierci. 13Będziecie teŜ w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia; kto jednak
wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
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w Judei, niech uciekają w góry; 15kto jest na tarasie,92 niech nie
schodzi i nie wchodzi, aby coś zabrać ze swojego domu. 16Kto
na roli, niech nie wraca z powrotem, by zabrać swój płaszcz.
17Biada zaś brzemiennym i karmiącym w tych dniach.
18Módlcie

się teŜ, aby to się nie stało zimą. 19Dni te bowiem
będą czasem takiego ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, aŜ dotąd — i nie będzie. 20Gdyby
Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałoby Ŝadne ciało; jednak ze
względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni.
21I

jeśliby kto wam wtedy powiedział: Oto tu jest Chrystus, oto
tam, nie wierzcie; 22powstaną bowiem fałszywi chrystusowie i
fałszywi prorocy i dawać będą znaki i cuda dla odwiedzenia, o
ile moŜna, wybranych. 23Wy natomiast strzeŜcie się! Przepowiedziałem wam wszystko.
24Ale

Marek personifikuje ohydę spustoszenia (rodzaj męski), podczas gdy Łk
21,20 łączy ją z armią Rzymu. A zatem słowa Daniela znajdują drugie
wypełnienie, a Rzym zajmuje miejsce Syrii. Choć niektórzy widzą wypełnienie się proroctwa Daniela w działalności Antiocha IV Epifanesa
(lub jego przedstawiciela) przypadającej na rok 167 p. Chr., słowa Jezusa zdają się wskazywać, Ŝe Antioch nie jest ostatecznym spełnieniem się
tego proroctwa, ale Ŝe — z punktu widzenia Jezusa — spełnienie to jeszcze nastąpi. Niektórzy twierdzą, Ŝe nastąpiło ono w roku 70 po Chr. inni
z kolei, Ŝe odnosi się ono wyraźnie do Antychrysta i spełni się dopiero
przy końcu świata, w okresie wielkiego ucisku (por. Mk 13,19.24; Mt
24,21; Obj 3,10).

zaś zobaczycie ohydę spustoszenia,91 stojącą tam, gdzie
nie powinna — kto czyta, niech rozumie — wtedy ci, którzy są

91

Józef (Dzieje... xv. II, 3) mówi o duŜych rozmiarach tych kamieni i o
pięknie zabudowań. Niektóre z tych kamieni na południowo wschodnich
i południowo zachodnich naroŜach przetrwały do dzisiaj. Mierzą one od
6 do 12 metrów długości i waŜą około stu ton.
Ohyda spustoszenia to aluzja do Dn 9,27. Nie powinna ona stać w miejscu najświętszym. 1 Mach 1,54 odnosi dokładnie takie wyraŜenie do ołtarza Dzeusa wzniesionego w świątyni przez Antiocha IV Epifanesa.

w tych dniach, po tym ucisku,

zaćmi się słońce
i księŜyc nie wyda swego blasku,93
25gwiazdy spadać będą z nieba94
i moce niebios będą wstrząśnięte.
26I wtedy zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach95 z wielką mocą i chwałą. 27Wtedy teŜ pośle aniołów, i

14Gdy

90

str. 35

92

Większość domów w Palestynie miała płaskie dachy słuŜące za tarasy.

93

Aluzja do Iz 13,10. Zob takŜe: Iz 13,9n.; Ez 32,7n.; Jl 2:1n.,10n.; Am
8,9; Sf 1, 14-16; Zach 12,12).

94

Aluzja do Iz 34,4.

95

Aluzja do Dn 7,13.
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zgromadzi swoich wybranych z czterech wiatrów, od krańca
ziemi aŜ po kraniec nieba.
28Od

figowca zaś uczcie się podobieństwa: Gdy jego gałązka
juŜ staje się miękka i wypuszcza liście, wiecie, Ŝe blisko jest
lato. 29Tak i wy, gdy zobaczycie, Ŝe to się dzieje, wiedzcie, Ŝe
blisko jest — u drzwi.
30Zapewniam was,
ko stanie. 31Niebo

nie przeminie to pokolenie, aŜ się to wszysti ziemia przeminą, ale moje słowa nie prze-

miną.
32O

tym dniu jednak ani o godzinie nikt nie wie: ani aniołowie
w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
33UwaŜajcie! Czuwajcie! Nie wiecie bowiem, kiedy nastanie ten
czas. 34Jak człowiek podróŜujący zostawił swój dom, dał wła-

dzę swoim sługom, kaŜdemu jego zadanie, odźwiernemu zaś
nakazał, aby czuwał, 35tak wy czuwajcie, gdyŜ nie wiecie, kiedy
przyjdzie pan domu: czy wieczorem, czy o północy, czy gdy
zapieje kogut, czy o poranku, 36aby gdy nagle przyjdzie, nie
zastał was śpiącymi. 37To, co wam mówię, mówię wszystkim:
Czuwajcie!

ROZDZIAŁ 14
1Po

dwóch dniach była Pascha i Święto Przaśników.96 Arcykapłani oraz znawcy Prawa wciąŜ szukali sposobu, jak by Go podstępem schwytać i zabić. 2Mówili sobie jednak: Nie w święto,
aby nie było rozruchów wśród ludu.97
3Gdy
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bastrowy flakonik i wylała olejek na Jego głowę.99 4Niektórzy
zaś oburzali się między sobą: Po co doszło do tej straty olejku?
5PrzecieŜ moŜna było sprzedać ten olejek za więcej niŜ trzysta
denarów i rozdać [pieniądze] ubogim. Zaczęli ją teŜ szorstko
upominać. 6JednakŜe Jezus powiedział: Zostawcie ją! Dlaczego
sprawiacie jej przykrość? Spełniła względem Mnie dobry uczynek. 7Ubogich bowiem zawsze macie ze sobą i gdy zechcecie,
moŜecie im dobrze uczynić; Mnie jednak macie nie zawsze. 8Co
miała, to zrobiła; z wyprzedzeniem namaściła moje ciało na
pogrzeb. 9Zapewniam was natomiast, gdziekolwiek na całym
świecie będzie głoszona ewangelia, opowiadane będzie równieŜ
to, co ona uczyniła — na jej pamiątkę.
10Wtedy

Judasz Iskariot, jeden z Dwunastu, odszedł do arcykapłanów, aby Go im wydać. 11A oni, gdy to usłyszeli, ucieszyli
się i obiecali dać mu srebro. On zaś zaczął szukać dogodnej
sposobności, jak by Go wydać.
12I

w pierwszy dzień Święta Przaśników,100 gdy ofiaruje się
Paschę,101 zapytali Go Jego uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy
poszli i przygotowali, byś mógł spoŜyć Paschę? 13Wtedy posłał
dwóch spośród swoich uczniów i powiedział im: Udajcie się do
miasta. Tam wyjdzie wam naprzeciw człowiek,102 niosący
dzban wody; idźcie za nim. 14A gdziekolwiek wejdzie, powiedzcie gospodarzowi, Ŝe Nauczyciel pyta: Gdzie jest mój
gościnny pokój, w którym wraz z moimi uczniami mógłbym
99

Zob. Mt 26,6, aby się przekonać, Ŝe chodzi o wydarzenie inne niŜ opisane w Łk 7,36-50.

był w Betanii, w domu Szymona trędowatego i spoczywał
przy stole, przyszła kobieta, mająca alabastrowy flakonik czystego olejku nardowego,98 bardzo kosztownego; skruszyła ala-

100 Ogólnie rzecz biorąc Święto Przaśników odnosi się do 15 dnia miesiąca

96

Święta te trwały osiem dni.

101 Pascha była świętem upamiętniającym wyzwolenie Izraela z niewoli

97

Planowali zabić Go w czasie świąt (J 11,57), ale Tryumfalny Wjazd i
wielka wtorkowa debata (tego samego dnia) w świątyni spowodowała,
Ŝe postanowili przeczekać święta. Nie było wątpliwości, Ŝe Jezus ma
zbyt wielu zwolenników. Zob. Mt 26,47.

98

Zob. J 12,3.

Nisan (Piątek), ale wzmianka o ofiarowaniu baranka wskazuje na dzień
14 (czwartek). Miesiąc Nisan rozciąga się między 27 marca a 25 kwietnia. Święto Przaśników obchodzone było osiem dni i rozpoczynało się
wieczerzą paschalną. PoniewaŜ oba wydarzenia były tak sobie bliskie,
określano je w sposób zamienny.
egipskiej (2 MjŜ 12). Oprócz baranka i niekwaszonego chleba jedzono
równieŜ gorzkie zioła. Baranka paschalnego zabijano o godz. 18:00, na
rozpoczęcie 15 dnia miesiąca (2 MjŜ 12,6), jednak przygotowanie do tego robiono juŜ 14 dnia, czyli w czwartek. Zob. Mt 26,17.
102 PoniewaŜ wodę nosiły kobiety, rozpoznanie męŜczyzny nie stanowiło

problemu (Łk 22,8 mówi, Ŝe uczniami tymi byli Piotr i Jan).
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spoŜyć Paschę? 15Wtedy on pokaŜe wam duŜy górny pokój,
usłany, gotowy; i tam nam przygotujcie. 16Odeszli zatem
uczniowie, a gdy przyszli do miasta, zastali wszystko tak, jak im
powiedział, i przygotowali Paschę.
17A

gdy nastał wieczór, przybył z Dwunastoma. 18Gdy siedzieli
i jedli, Jezus powiedział: Zapewniam was, jeden z was Mnie
wyda; ten, który je ze Mną.103 19Wtedy zaczęli się smucić i
mówić jeden po drugim: Chyba nie ja? 20On zaś im odpowiedział: Jeden z Dwunastu, który wraz ze Mną zanurza w półmisku. 21Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim napisano, biada jednak temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy jest wydawany. Lepiej by mu było, gdyby się taki człowiek nie urodził.
22A

gdy oni jedli, wziął chleb, pobłogosławił, połamał i rozdał
im, mówiąc: Bierzcie, to jest moje ciało. 23Potem wziął kielich,
podziękował, dał im i pili z niego wszyscy. 24I powiedział im:
To jest moja krew nowego przymierza, która się za wielu wylewa. 25Zapewniam was, Ŝe na pewno nie będę juŜ pił z owocu
winorośli, aŜ do tego dnia, gdy go będę pił nowy w Królestwie
BoŜym. 26I po odśpiewaniu hymnu,104 wyszli na Górę Oliwną.
27Wtedy

Jezus powiedział im: Wszyscy się do Mnie zrazicie,
gdyŜ napisano:

Uderzę pasterza,
a owce będą rozproszone.105
28Lecz po tym, jak zostanę wzbudzony, wyprzedzę was do Galilei. 29Piotr powiedział do Niego: Nawet gdyby wszyscy zrazili
się do Ciebie — Ja nie. 30Wtedy Jezus mu odpowiedział: Zapewniam cię, dziś, tej nocy, zanim kogut dwukrotnie zapieje,
trzykrotnie się Mnie wyprzesz. 31Ale on tym bardziej zapewniał: Nawet gdybym miał z Tobą umrzeć, nie wyprę się Ciebie.
Podobnie utrzymywali wszyscy.

103 Ps 4,9.
104 W czasie wieczerzy paschalnej odśpiewywano Psalmy 113-118. Psalmy

113 i 114 odśpiewywane były przed drugim kielichem, a 115-118 śpiewano na zakończenie, po czwartym kielichu zwanym hallel.
105 Zach 13,7.

Pismo Święte

str. 39

32Gdy

przybyli na miejsce zwane Getsemane, powiedział do
swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, aŜ się pomodlę. 33Następnie
wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz Jana i zaczął się głęboko zdumiewać i niepokoić.106 34Powiedział do nich: Moja dusza jest
smutna aŜ do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie. 35Potem postąpił
nieco dalej, padał na ziemię i modlił się, aby — jeśli to jest
moŜliwe — ominęła go ta godzina. 36I powtarzał: Abba,107 Ojcze! dla Ciebie wszystko jest moŜliwe, oddal ode Mnie ten kielich; jednak nie co Ja chcę, ale co Ty. 37Potem przyszedł i zastał
ich śpiącymi. Wtedy powiedział do Piotra: Szymonie, śpisz?
Nie mogłeś czuwać jednej godziny? 38Czuwajcie i módlcie się,
abyście nie weszli w próbę; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało
słabe. 39I znów odszedł pomodlić się; wypowiedział to samo
słowo. 40Gdy przyszedł, znów zastał ich śpiących, gdyŜ oczy
ich były obciąŜone, i nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć.
41Przyszedł teŜ po raz trzeci i powiedział im: Nadal śpicie i
odpoczywacie? Dosyć! Nadeszła godzina! Oto Syn Człowieczy
wydawany jest w ręce grzeszników! 42Wstawajcie, chodźmy!
Oto nadszedł ten, który Mnie wydaje.
43I

zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z
Dwunastu, a z nim tłum z mieczami i kijami, [posłany] przez
arcykapłanów, znawców Prawa oraz starszych. 44A ten, który
Go wydawał, dał im taki, umówiony wcześniej znak: Ten, którego pocałuję, to On; schwytajcie Go i ostroŜnie odprowadźcie.
45I gdy tylko przyszedł, podszedł do Niego ze słowami: Rabbi!
I pocałował Go. 46Wtedy oni zarzucili na Niego ręce i schwytali
Go. 47A jeden z tych, którzy stali obok, wyciągnął miecz, ude106 Stan emocjonalny Jezusa jest trudny do opisania. Słowo qambe,w (tham-

beo) oznacza trzy rodzaje emocji, bliskich co do intensywności lecz róŜnych co do odcienia, a zatem: 1. byś wstrząśniętym, zdumionym, osłupieć (u Homera); 2. z acc. podziwiać coś, spoglądać ze zdumieniem na
coś, 3. późn. przeraŜać, LXX, pass. (jak w naszym fragmencie) dziwić
się. W Ewangeliach słowo to uŜyte jest w Mk 10,32 dla opisania zdziwienia uczniów, gdy obserwowali zdąŜającego do Jerozolimy Jezusa.
Słowo to teŜ uŜywane jest na określenie wielkiego zdziwienia (Mk 9,15).
Jezus zatem mógł się albo dziwić albo być wstrząśnięty — oba stany
emocjonalne byłyby w tym przypadku do pomyślenia. Słowo avdhmonei/n
(ademonein) wyraŜa głęboką troskę.
107 Abba to aram. ojciec
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rzył sługę arcykapłana i odciął mu ucho. 48Jezus zaś zwrócił się
do nich ze słowami: Wyszliście jak na mordercę, z mieczami i
kijami, aby Mnie uwięzić. 49Codziennie nauczałem u was w
świątyni i nie schwytaliście Mnie, lecz muszą wypełnić się Pisma. 50Wtedy wszyscy opuścili Go i uciekli.
51A

szedł z Nim pewien młodzieniec, odziany w prześcieradło
na gołe ciało. Złapali go, 52lecz on zostawił prześcieradło i
uciekł nagi.
53Odprowadzili

więc Jezusa do arcykapłana; tam zeszli się
wszyscy arcykapłani, starsi oraz znawcy Prawa. 54Piotr natomiast szedł za Nim z daleka aŜ na dziedziniec arcykapłana;
usiadł [tam] ze sługami, i grzał się przy ogniu. 55Arcykapłani
tymczasem wraz z całym sanhedrynem zaczęli szukać świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zabić, lecz nie znajdowali.
56Wielu bowiem fałszywie zeznawało przeciw Niemu, ale zeznania te nie były zgodne.108 57Wówczas powstali pewni [ludzie] i zaczęli fałszywie zeznawać przeciw Niemu: 58My słyszeliśmy Go, jak mówi: Ja zburzę tę świątynię, zrobioną ludzkimi
rękami i w trzy dni zbuduję inną, nie zrobioną ludzkimi rękami.
59Ale i to ich świadectwo nie było zgodne. 60Wtedy powstał
arcykapłan, [wystąpił] na środek i zapytał Jezusa: Nic nie odpowiadasz na to, co ci [ludzie] zeznają przeciw Tobie? 61On
jednak milczał i nic nie odpowiedział. Znów więc arcykapłan
zaczął Go pytać: Czy Ty jesteś Chrystusem, Synem Błogosławionego? 62A Jezus odpowiedział: Ja jestem; zobaczycie teŜ
Syna Człowieczego, jak siedzi po prawicy Mocy109 i przychodzi
z obłokami nieba.110 63Wtedy arcykapłan rozdarł swoje szaty i
powiedział: Na co nam jeszcze trzeba świadków?
64Usłyszeliście zniewagę Boga! Co wam się jawi? A oni wszyscy wydali wyrok, Ŝe winien jest śmierci.111 65Wówczas niektórzy zaczęli na Niego pluć, zakrywać Jego twarz, policzkować
Go i mówić: Prorokuj! RównieŜ słudzy przyjęli Go razami po
twarzy.
108 5 MjŜ 19,15.
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66Piotr

był tymczasem na dole, na dziedzińcu. Przyszła tam
jedna ze słuŜących arcykapłana 67i gdy zobaczyła grzejącego się
Piotra, przyjrzała mu się i powiedziała: Ty teŜ byłeś z Nazarejczykiem Jezusem. 68On jednak zaprzeczył: Ani nie wiem, ani
nie rozumiem, o czym mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przysionka. Wtedy zapiał kogut. 69Lecz słuŜąca, widząc go, znów
zaczęła mówić stojącym obok [ludziom]: To jest jeden z nich.
70On zaś ponownie zaprzeczył. Wkrótce potem znowu ci, którzy stali obok, zwrócili się do Piotra: Naprawdę jesteś jednym z
nich, bo teŜ jesteś Galilejczykiem. 71On zaś zaczął się zaklinać i
przysięgać: Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. 72I
zaraz, po raz drugi, zapiał kogut. Wówczas Piotr przypomniał
sobie słowo, które skierował do niego Jezus: Zanim kogut dwukrotnie zapieje, trzykrotnie się Mnie wyprzesz. I wybuchnął
płaczem.

ROZDZIAŁ 15
1Zaraz

wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi,
znawcami Prawa i całym sanhedrynem odbyli naradę, po czym
związali Jezusa, odprowadzili i wydali Piłatowi.
2I

zapytał Go Piłat: Czy Ty jesteś królem śydów? A On odpowiedział mu: Sam to mówisz. 3Arcykapłani zaś zaczęli Go
oskarŜać o wiele rzeczy. 4Wtedy Piłat znów Go zapytał: Nic nie
odpowiadasz? ZauwaŜ, jak bardzo Cię oskarŜają. 5Ale Jezus nic
juŜ nie odpowiedział, tak Ŝe się Piłat dziwił.
6A

na kaŜde święto uwalniał im jednego więźnia, tego, o którego prosili.112 7I był tam pewien [człowiek], imieniem Barabasz,
uwięziony wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów
dokonali zabójstwa. 8Wówczas wystąpił tłum i zaczął prosić o
to, aby uczynił im to, co zawsze. 9Piłat zaś odezwał się do nich:
Czy chcecie, abym wam wypuścił króla śydów? 10Przekonywał
się bowiem coraz bardziej, Ŝe arcykapłani wydali Go z zawiści.
11Ale arcykapłani podburzyli tłum, aby im raczej wypuścił Barabasza. 12Na to Piłat odezwał się ponownie: Co więc chcecie,
abym zrobił z tym, którego nazywacie królem śydów? 13A oni

109 Ps 110,1.
110 Dn 7,13.
111 To znaczy, Ŝe było wśród nich Józefa z Arymatei (Łk 23,51).

112 Zwyczaj uwalniania był w tym czasie praktykowany przez Rzymian,

widocznie równieŜ na terenie Palestyny (NET, 121).
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znowu zawołali: UkrzyŜuj Go! 14Piłat jednak nie przestawał
pytać: Co więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej krzyczeli: UkrzyŜuj Go!

27UkrzyŜowali

15Wtedy

Piłat, chcąc uczynić zadość tłumowi, uwolnił im
Barabasza, a Jezusa ubiczował113 i wydał, aby został
ukrzyŜowany.
16
śołnierze odprowadzili Go więc na wewnętrzny dziedziniec,
to jest do pretorium,114 i zwołali całą kohortę.115 17Ubrali Go w
purpurę,116 a [skronie] otoczyli Mu wieńcem splecionym z cierni. 18I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj, królu śydów! 19Bili Go
przy tym trzciną po głowie i pluli na Niego, a zginając kolana,
kłaniali Mu się. 20A gdy Go wyśmiali, zdjęli z Niego purpurę i
ubrali Go w Jego szaty. I wyprowadzili Go, aby Go ukrzyŜować.
21I

przymusili przechodzącego [tam] niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola, aby poniósł Jego krzyŜ.
22Tak

przyprowadzili Go na miejsce Golgota, co w tłumaczeniu
znaczy Miejsce Czaszki. 23Dawali Mu wino zmieszane z mirrą,
ale On nie przyjął. 24Wtedy Go ukrzyŜowali i rozdzielili Jego
szaty, rzucając o nie losy, co kto ma zabrać. 25A gdy Go ukrzyŜowali, była godzina trzecia.117 26Był teŜ napis z powodem Jego
skazania, głoszący:
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Król śydów.
teŜ wraz z Nim dwóch przestępców, jednego po
prawicy, a drugiego po Jego pomyślnej118 stronie.119 29A ci,
którzy przechodzili obok, obraŜali Go kiwając swoimi głowami
i mówiąc: Hej, Ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, 30zejdź z krzyŜa i ratuj siebie! 31Podobnie arcykapłani drwili między sobą wraz ze znawcami Prawa i mówili:
Innych uratował, siebie samego uratować nie moŜe. 32Chrystus,
król Izraela, niech teraz zejdzie z krzyŜa, abyśmy zobaczyli i
uwierzyli. UbliŜali Mu równieŜ i ci, którzy wraz z Nim byli
współukrzyŜowani.120
33A

gdy nadeszła godzina szósta,121 ciemność na całej ziemi się
stała, aŜ do godziny dziewiątej. 34O godzinie dziewiątej Jezus
zawołał donośnym głosem:
Eloi, Eloi, lema sabachtani?
To w tłumaczeniu znaczy: BoŜe mój, BoŜe mój, dlaczego Mnie
opuściłeś?122 35A niektórzy ze stojących obok, gdy to usłyszeli,
zaczęli mówić: Spójrzcie, woła Eliasza. 36Ktoś podbiegł, napełnił gąbkę winnym octem, zatknął na trzcinę i próbował dać Mu
pić, mówiąc: Pozwólcie, zobaczmy, czy Eliasz przyjdzie Go
zdjąć. 37Jezus zaś zawołał donośnym głosem i wydał ostatnie
tchnienie.
38Wtedy

zasłona świątyni została rozdarta na dwoje, od góry aŜ
do dołu.
setnik,123 który stał naprzeciw, gdy zobaczył, Ŝe w
39A

113 Biczowanie to stosowano wobec niewolników po odczytaniu im wyroku

śmierci. Skazańca przywiązywano do słupa z rękami nad głową lub rzucano na ziemię. Bito go rzemiennymi biczem z zaczepionymi na jego
końcach ołowianymi lub zrobionymi z kości cięŜarkami. śydzi stosowali
39 uderzeń, Rzymianie nie trzymali się tego. Tortura była tak cięŜka, Ŝe
skazaniec mógł umrzeć juŜ w jej wyniku ( TDNT, 4.515-19 za NET,
122).
114 Pretorium było rezydencją namiestnika. W przypadku Jerozolimy mógł

to być pałac Heroda albo twierdza Antonia w północno zachodniej części miasta.
115 Oddział wojska, gr. speira, dziesiąta część legionu, czyli ok. 600 Ŝołnie-

rzy (Gutt, el.).
116 Chodzi o prawdopodobnie o wojskowy płaszcz, który miał purpurowy

kolor, przypominający szaty królewskie.
117 Czyli dziewiąta rano według naszej rachuby czasu.

118 Eufemizm oznaczający stronę lewą.
119 Niektóre manuskrypty dodają cytat z Księgi Izajasza 53,12: Tak wypełni-

ło się Pismo, które mówi: I do przestępców był zaliczony.
120 Łk 23,40-43. Jeden ze skazańców zmienił jednak zdanie.
121 Czyli dwunasta w południe według naszej rachuby czasu; godzina dzie-

wiąta to nasza piętnasta.
122 Ps 22,1.
123 Setnik był oficerem armii rzymskiej lub jednej z armii pomocniczych

dowodzącym setką Ŝołnierzy. Jego obowiązki przypominały obowiązki
dzisiejszych młodszych oficerów, ale status społeczny pomiędzy nimi, a
wyŜszymi oficerami był bardzo wyraźny. Niewielu setników było promowanych powyŜej stopnia starszego setnika. Oddziały rzymskie stacjonujące w Judei były raczej oddziałami armii pomocniczej, którzy po
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taki sposób wydał ostatnie tchnienie, powiedział: Ten człowiek
naprawdę był Synem Boga.
40Były

[tam] teŜ kobiety, które przyglądały się z daleka, a
wśród nich Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego
i Jozesa, oraz Salome. 41One, gdy był w Galilei, chodziły za
Nim i usługiwały Mu; lecz było teŜ wiele innych, które wraz z
Nim przyszły do Jerozolimy.124
42Gdy

nastał juŜ wieczór, a było to Przygotowanie, to jest
[dzień] przed szabatem, 43przyszedł Józef z Arymatei, szanowany radny, który sam teŜ oczekiwał Królestwa BoŜego. OdwaŜnie wszedł [On] do Piłata i prosił o ciało Jezusa. 44Piłat zdziwił
się, Ŝe juŜ nie Ŝyje, przywołał zatem setnika i zapytał go, czy
dawno umarł. 43Upewniony przez setnika, darował zwłoki Józefowi. 46Ten zaś kupił prześcieradło, zdjął Go, owinął w prześcieradło, złoŜył w grobowcu wykutym w skale, a na wejście do
grobowca zatoczył kamień. 47Maria Magdalena natomiast i
Maria, matka Jozesa, przyglądały się, gdzie Go złoŜono.
1Gdy

minął szabat, Maria Magdalena, Maria Jakubowa
i Salome nakupiły pachnideł, aby pójść i Go namaścić.125 2[Wyruszyły] bardzo wcześnie rano, pierwszego dnia tygodnia i przyszyły do grobowca o wschodzie
126
słońca. 3[Po drodze] mówiły między sobą: Kto nam odwali
kamień od wejścia do grobowca? 4Podniosły jednak wzrok i
zobaczyły, Ŝe kamień jest odsunięty, a był bardzo duŜy. 5Gdy
weszły do grobowca, zobaczyły siedzącego po prawej stronie i
ubranego w białą szatę młodzieńca. Ogarnęło je wielkie zdumienie. 6On zaś powiedział do nich: Nie dziwcie się! Szukacie
ukrzyŜowanego Jezusa z Nazaretu; został wzbudzony, nie ma

16

dwudziestu pięciu latach słuŜby nagradzani byli obywatelstwem rzymskim. Niektórzy setnicy mogli być wcześniej oficerami legionów — ci
otrzymywali obywatelstwo rzymskie przy wstępowaniu do wojska.
124 Łk 8,3.
125 Szabat mijał w sobotę wieczorem według naszego podziału na dni.

Niedziela zaczynała się w sobotę wraz z pierwszą gwiazdą, a zatem
pachnidła zostały kupione w niedzielę wieczorem lub — po naszemu —
w sobotę po zachodzie słońca.
126 Z Betanii do Jerozolimy było ok. trzech kilometrów (BW 5).
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Go tu, oto miejsce, gdzie Go połoŜono. 7Ale idźcie i powiedzcie
Jego uczniom oraz Piotrowi, Ŝe wyprzedza was do Galilei; tam
Go zobaczycie, jak wam powiedział. 8Wyszły zatem i uciekły
od grobu, zaczęło je bowiem ogarniać drŜenie i uniesienie, a
poniewaŜ nie opuszczał ich lęk, nic nikomu nie powiedziały.127
DłuŜsze zakończenie Ewangelii Marka
[Jezus] powstał z martwych wczesnym rankiem, pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z
której niegdyś wypędził siedem demonów. 10Ona poszła i
oznajmiła to tym, którzy z Nim byli, smutnym i płaczącym.
11Lecz oni, gdy usłyszeli, Ŝe Ŝyje i Ŝe był przez nią widziany,
nie uwierzyli. 12Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród
9Gdy

127 W tym miejscu kończy się Ewangelia w dwóch najstarszych i najlep-

szych greckich manuskryptach Nowego Testamentu — Aleph and B (W
innych teŜ go brak, np. w 304). Trzy manuskrypty armeńskie równieŜ
kończą się w tym miejscu. Niektóre dokumenty (274 oraz starołaciński
k) mają krótsze zakończenie. Bardzo wiele dokumentów zawiera zakończenie dłuŜsze (A C D K W [który zawiera teŜ inne krótsze zakończenie], D Q P Y 099 0112 f13 28 33 Byz i inne. Niektóre mają dłuŜsze i
krótsze: L, Psi, 0112, 099, 579, dwa Bohairyckie manuskrypty; Harklean
Syriac (długie w tekście, krótkie w greckich uwagach marginalnych).
Jeden armeński manuskrypt (w Edschmiadzin) podaje długie zakończenie i przypisuje je Aristonowi (moŜliwe Aristion Papiaszowy). W (Washington Codex) ma dodatkowy wiersz w dłuŜszym zakończeniu. A zatem fakty są bardzo skomplikowane, ale przemawiają za autentycznością
wierszy 9-20. Niewiele z tych wierszy brak przecieŜ w Mt 28. Hieronim
wiedział o tylko kilku manuskryptach z dłuŜszym zakończeniem. Trudno
uwierzyć, Ŝe Marek zakończył Ewangelię w wierszu 8 chyba, Ŝe rzeczywiście ktoś mu przeszkodził. Kolumna mogą teŜ zostać oddarta od
papirusowego zwoju. Brak zakończenia traktowany był w róŜny sposób.
Niektóre dokumenty pozostawiają ewangelię bez zakończenia. Niektóre
dodają jedno zakończenie, inne drugie, a jeszcze inne oba. Pełna dyskusja na ten temat w Robertson, Studies in Mark's Gospel, a takŜe Introduction to the Textual Criticism of the New Testament, pp. 214-16. Isnieją trzy wyjaśnienia tego problemu: (1) Ewangelista rzeczywiście zakończył tu swoją Ewangelię; (2) Ewangelia nigdy nie została dokończona;
(3) Kolumna tekstu zginęła przez skopiowaniem. Najbardziej prawdopodobne wydaje się wyjaśnienie pierwsze: (a) trudno mówić o zagubieniu ostatniej strony, bo przecieŜ ewangelia została napisana oryginalnie
na zwoju; (b) małe prawdopodobieństwo, Ŝe manuskrypt nie został dokończony, (c) nagłe zakończenie posiada ogromną moc przekazu (NET,
124).
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nich, gdy szli do wsi. 13Wrócili oni i opowiedzieli pozostałym,
ale i tym nie uwierzyli.
14Później

zaś ukazał się im jedenastu, gdy spoczywali przy stole, i ostro zganił ich niewiarę oraz zatwardziałość serca, Ŝe nie
uwierzyli tym, którzy Go widzieli wzbudzonego z martwych.
15I powiedział im: Dotrzyjcie do całego świata i ogłoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu.128 16Kto uwierzy i zostanie
ochrzczony,129 będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
17Tym

natomiast, którzy uwierzyli, towarzyszyć będą takie
znaki: w moim imieniu wyganiać będą demony, będą mówić
nowymi językami,130 18w swoje ręce brać będą węŜe,131 a gdyby wypili coś trującego, na pewno im nie zaszkodzi; na bezsilnych będą kłaść ręce, a ci [znów] będą mieli się dobrze.
19Po

tym więc, jak Pan Jezus im to powiedział, został uniesiony
do nieba i usiadł po prawicy Boga.132 20Oni zaś odeszli i głosili
wszędzie, podczas gdy Pan współdziałał [z nimi] i potwierdzał
Słowo towarzyszącymi [mu] znakami.
Krótsze zakończenie Ewangelii Marka
Wszystko to natomiast, co im przekazano, zwięźle opowiedziały
tym, [którzy zebrali się] wokół Piotra.
Po tych zaś [wydarzeniach] równieŜ sam Jezus rozesłał przez
nich na wschód i na zachód święte i niezniszczalne poselstwo
wiecznego zbawienia. Amen.

1

1PoniewaŜ

naprawdę wielu przyłoŜyło juŜ rękę do ułoŜenia
opowiadania o dziełach dopełnionych wśród nas,1 2tak jak nam to
przekazali ci, którzy od początku byli ich naocznymi świadkami
oraz którzy poświęcili się słuŜbie Słowa, 3takŜe ja — po uprzednim uwaŜnym zbadaniu wszystkich od początku — pomyślałem,
Ŝeby ci to, dostojny Teofilu, po kolei, opisać, 4tak byś mógł się
przekonać o wiarygodności wyłoŜonych ci słów.2
dni Heroda,3 króla Judei, był pewien kapłan imieniem Zachariasz,4 ze zmiany kapłańskiej Abiasza,5 oraz jego Ŝona, naleŜąca
do córek Aarona, nosząca imię ElŜbieta. 6Oboje zaś byli sprawiedliwi wobec Boga, nienaganni w postępowaniu według wszystkich przykazań i ustaw Pana.6 7Nie mieli jednak dziecka, jako Ŝe
ElŜbieta była niepłodna,7 a oboje byli juŜ posunięci w swych latach.
5Za

8I

stało się, gdy spełniał posługi kapłańskie przed Bogiem w kolejności swojej zmiany,8 9Ŝe według zwyczaju kapłaństwa na niego padł los, aby wszedł do Miejsca Świętego i złoŜył ofiarę z

1

Jak widać w pierwszym kościele spisywanie wydarzeń i dzieł dokonanych
przez Jezusa nie było rzadkością. NaleŜało je jedynie ułoŜyć lub uporządkować.

2

Prawdy o Jezusie nie obawiają się historycznej weryfikacji.

3

Herod Wielki panował w Palestynie od 37 r. p. Chr. do 4 po Chr. Znany
był z wielkich przedsięwzięć budowlanych (łącznie ze świątynią) oraz z
okrucieństwa (NET 127).

4

Zacari,aj (Zacharias) znaczy: Jahwe pamięta; hebr. odpowiednik: mój Bóg
przyrzekł lub: Bóg jest moim szczęściem, lub: Bóg jest doskonałością; lub:
Mój Bóg jest pełnią.

5

Istniały 24 zmiany kapłańskie, a zmiana Abijasza była ósmą według 1 Krn
24,10.

6

Nie chodzi o to, Ŝe byli to ludzie bezgrzeszni; chodzi o to, Ŝe byli poboŜni i
prawi zgodnie z 1 MjŜ 6,8, 5 MjŜ 28,9.

128 Dzieło zbawienia odnosi się nie tylko do ludzi, ale do całego stworzenia

— zob. Kol 1,20.23; Rz 8,19-22.
129 Chodzi o akt zaufania i chrztu.
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130 Dz 2,4.
131 Dz 28,3-6.

7

Niepłodność uwaŜana była za hańbę: 3 MjŜ 20,20-21; Jr 22,30.

132 Miejsce autorytetu: Mk14,62; Ps 110,1.

8

Zmiana Abiasza była na słuŜbie dwa razy w roku przez tydzień.

Ewangelia według Łukasza

2

kadzidła,9 10całe zaś zgromadzenie ludu modliło się na zewnątrz
w godzinie ofiarowania kadzidła. 11Lecz ukazał mu się anioł Pana, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. 12I zląkł się
Zachariasz, gdy [go] zobaczył, i padł na niego strach. 13Anioł zaś
powiedział do niego:
Przestań się bać, Zachariaszu,
gdyŜ twoja modlitwa została wysłuchana;
twoja Ŝona ElŜbieta urodzi ci syna
i nadasz mu imię Jan.10
14 I

będziesz miał radość i wesele,
i wielu ucieszy się z jego narodzin.

15 Będzie

bowiem wielki przed Panem;
nie będzie pił wina ani sikery11
i juŜ od łona swojej matki
będzie napełniony Duchem Świętym.

16 Wielu

teŜ synów Izraela nawróci się do Pana, ich Boga.

17 On

sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza,
by zwrócić serca ojców do dzieci,
a nieposłusznych do rozsądku sprawiedliwych
— by stawić przed Panem gotowy lud.

18Wtedy

Zachariasz powiedział do anioła: Po czym to poznam? Ja
bowiem jestem stary i moja Ŝona posunięta w jej dniach. 19W
odpowiedzi anioł zwrócił się do niego: Ja jestem Gabriel, [wybrany], by stawać przed Bogiem; zostałem posłany, aby do ciebie
przemówić i ogłosić ci te dobre wieści. 20I oto będziesz niemy,12
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nie będziesz mógł powiedzieć [słowa] aŜ do dnia, gdy się to stanie, za to, Ŝe nie uwierzyłeś moim słowom, które zostaną wypełnione w swoim czasie.
21Lud

natomiast czekał na Zachariasza, i [coraz bardziej] się dziwił jego zwlekaniu w Miejscu Świętym. 22On zaś po wyjściu nie
mógł im nic powiedzieć, przez co poznali, Ŝe w Miejscu Świętym
doświadczył widzenia; on sam teŜ dawał im znaki, lecz wciąŜ
pozostawał niemy. 23Następnie, po wypełnieniu się dni jego posługi, odszedł do swego domu. 24Po tych dniach ElŜbieta, jego
Ŝona, poczęła i pozostawała w całkowitym ukryciu13 się przez
pięć miesięcy, powtarzając: 25Tak mi uczynił Pan w tych dniach,
gdy [na mnie] wejrzał,14 aby zdjąć moją hańbę15 wśród ludzi.
w szóstym miesiącu anioł Gabriel16 został posłany
przez Boga do galilejskiego miasta o nazwie Nazaret, 27do pewnej
dziewicy przyrzeczonej męŜowi o imieniu Józef, z domu Dawida
— a dziewicy było na imię Maria. 28Po wejściu do niej powiedział: Witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą!17 29Lecz ona przelękła
się z powodu tego słowa i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. 30Anioł zaś powiedział jej:
Przestań się bać, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.18

26Natomiast

31 Oto

poczniesz w łonie,
urodzisz syna i nadasz Mu imię Jezus.

32 Ten

będzie wielki
i będzie nazwany Synem NajwyŜszego.
Da Mu teŜ Pan Bóg tron Jego ojca Dawida.

33 Będzie
9

10
11

12

Taka ofiara, która obejmowała spalenie kadzidła miała miejsce w Miejscu
Świętym. Kapłan składający tę ofiarę, składaną za cały naród, czynił to
tylko raz w całej swojej karierze. Składana ona była dwa razy dziennie, o
9:00 oraz o 15:00. Zachariasz zatem przeŜył spotkanie w czasie której z
tych ofiar.
Jan znaczy: Jahwe jest łaskawy.
sikera, napój alkoholowy róŜnym od wina, lecz wymieniany z winem (3
MjŜ 10,9; 4 MjŜ 6,3; 5 MjŜ 29,5; Iz 29,9; Test. Rub. 1,10. Akkadyjskie sikaru = piwo jęczmienne [CAD XVII 421]). Być moŜe zatem chodzi o piwo
w Łk 1,15 (zob. Sdz 13,4). Trudno określić, czy sikera była mocniejsza od
wina; tłumaczenie ‘mocny napój moŜe być zatem mylące (BAGD, BW 5).
Z Łk 1,61-63 wynika, Ŝe stał się on niemy i głuchy.

On królował nad domem Jakuba na wieki,
a Jego Królestwu nie będzie końca.

13

Powód tego ukrywania się jest nam nieznany.

14

Wejrzał na mnie, idiom: okazał mi łaskę.

15

3 MjŜ 20,20-21; Jr 22,30.

16

Jeden z dwóch aniołów (obok Michała) znany w Biblii z imienia. Jest
aniołem niosącym objawienie (Dn 8,15-16; 9,21).

17

Najstarsze manuskrypty nie zawierają w tym miejscu słów: „Błogosławiona jesteś między kobietami”. Słowa te znajdują się w wierszu 42.

18

Znaleźć łaskę — semityzm: 1 MjŜ 6,8; 18,3; 43,14; 2 Sm 15,25.
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34A

Maria zapytała anioła: Jak to się stanie, skoro nie znam męŜa? 35Anioł odpowiedział jej:
Duch Święty zstąpi na ciebie
i moc NajwyŜszego cię zacieni.20
Dlatego teŜ Święte, które się urodzi,
będzie nazwane Synem Boga.21
19

5
43I

skąd mi to, Ŝe matka mojego Pana przyszła do mnie? 44Bo oto,
gdy głos twojego przywitania dotarł do moich uszu, płód w moim
łonie podskoczył z radości. 45Szczęśliwa [jest] teŜ [ta], która
uwierzyła, Ŝe nastąpi wypełnienie [słów] wypowiedzianych do
niej przez Pana.
46Wtedy

Maria powiedziała:
Moja dusza wywyŜsza Pana

36I

oto ElŜbieta, twoja krewna, ona takŜe poczęła syna w swojej
starości i jest to szósty miesiąc tej, którą nazywają niepłodną,
37gdyŜ Ŝadne słowo Boga nie pozostanie niespełnione.22 38Maria
zaś powiedziała: Oto jestem słuŜebnicą Pańską, niech mi się stanie według twego słowa.23 I anioł odszedł od niej.
39W

tych dniach Maria wstała i pośpiesznie wybrała się w górskie
strony, do pewnego miasta judzkiego24 40a [tam] weszła do domu
Zachariasza i przywitała ElŜbietę. 41I stało się, gdy ElŜbieta usłyszała przywitanie Marii, Ŝe podskoczył płód w jej łonie i ElŜbieta
została napełniona Duchem Świętym; 42wtedy zawołała donośnym głosem i powiedziała:
Szczęśliwa jesteś między kobietami
i szczęśliwy owoc twojego łona.

19

Nie znam męŜa, idiom: nie współŜyłam jeszcze z męŜem.

20

2 MjŜ 40,34-35; Ps 91,4.

21

2 MjŜ 40,34-35; Ps 91,4.

22

Lub: GdyŜ u Boga Ŝadna sprawa nie będzie niemoŜliwa. Lub: gdyŜ u Boga
Ŝadne słowo, wskazanie, zapowiedź nie będzie bez mocy. Słowo, gr. r`hm/ a
(rema) oznacza (1) to, co zostało stwierdzone, z podkreśleniem treści, a zetem pojedyncze słowo, wypowiedź, (Mt 27,14), tłumaczone często w zaleŜności od kontekstu jako zapowiedź lub proroctwo (Mt 26,75), polecenie
lub nakaz (Łk 5,5), pogróŜka (Dz 6,13); w liczbie mnogiej jako kazanie,
mowa, proklamacja (Łk 7,1), przesłanie (J 3,34), nauka, (J 5,47). (2) hebraistycznie jako dziejąca się rzecz, sprawa, interes, transakcja (Mt 18,16; Łk
1,37).

23

Lub: Niech mi się stanie według Twojej zapowiedzi; lub: zgodnie z Twoim
planem. Zob. uwagę na temat słowa, gr. r`hm/ a (rema).

24

Łukasz uŜywa tego wyraŜenia dwukrotnie w tym kontekście (tu i w 1,65).
Łukasz nie podaje nazwy miasta, w którym mieszkał Zachariasz, chyba, Ŝe
miasto judzkie oznacza Juttę (Joz 15,55). W tej części Judei głównym miastem był Hebron.
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47 i

mój duch zachwycił się25 Bogiem, moim Wybawcą,

48 gdyŜ

wejrzał na pokorę swojej słuŜebnicy.
GdyŜ oto odtąd wszystkie pokolenia
uwaŜać mnie będą za szczęśliwą,

49 poniewaŜ

Mocny uczynił mi wielkie rzeczy.
I święte jest Jego imię,

50 i

Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
dla tych, którzy się Go boją.
siłę swoim ramieniem,26
rozproszył tych, którzy szczycą się zamysłami swoich serc,

51Okazał

25

Zachwycił się, gr. hvgalli,asen (egalliasen) zmiana na aoryst zgodnie z
zasadą gramatyki hebr. waw consecutivum, gdzie czasownik w czasie przeszłym odnosi się do teraźniejszości po participium o znaczeniu teraźniejszym; Wallace widzi tu bezpośrednią przeszłość lub aoryst dramatyczny
odnoszący się do wypadków, które rozegrały się zupełnie niedawno; uwaŜa, Ŝe przy tłumaczeniu moŜna dodać słowa: właśnie, dopiero co, przed
chwilą. Dotyczy to czasowników wyraŜających emocje i rozumowanie, ale
częściej jest to ślad po semickim perfectum statycznym. Czasem trudno
ustalić, czy aoryst odnosi się do niedawnej przeszłości, czy do teraźniejszości (Greek Grammar Beyond Basics, s. 564-5). Robertson dostrzega tu
aoryst ponadczasowy, tłumaczy go czasem teraźniejszym.

26

Okazał siłę, gr. VEpoi,hsen kra,toj (epoiesen kratos), być moŜe hebrajskie
perfectum iteratywne, wyraŜające to, co Bóg zawsze czyni. Być moŜe perf.
profetyczne lub odnoszące się do wypadków przyszłych, które juŜ się zaczęły w czasach powstania hymnu. Hendriksen: 1) aoryst historyczny lub
narracyjny, 2) gnomiczny, ponadczasowy (Robertson) 3) profetyczny, opisujący, co ma się stać w Wieku Mesjańskim tak, jakby to się juŜ wydarzyło. Hendriksen. Odrzuca ten trzeci pogląd. Maria mówi o tym, czego
Wszechmocny dokonał dla niej i dla innych, gdy chce powiedzieć o wypadkach przyszłych, uŜywa futurum (w. 48). Sześć aorystów w ww. 51-53
zdaniem Hendriksena łączy cechy aorystu historycznego z gnomicznym w
tym sensie, Ŝe opisywane czynności wciąŜ się powtarzały.
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52 władców

zrzucił z tronów,
a pokornych — wywyŜszył,

7
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67A

Zachariasza, jego ojca, napełnił Duch Święty i tak proroko-

wał:

53 głodnych27

68 Niech

54 Ujął

69 i

55 jak

70 tak

56Maria

zaś pozostała z nią około trzech miesięcy, po czym wróciła do swego domu.

71 wybawienie

57Dla

72 by

nasycił dobrami,
a bogatych odprawił z niczym.
się za swoim pacholęciem Izraelem,
przez wzgląd na miłosierdzie,

powiedział do naszych ojców —
do Abrahama i jego nasienia — na wieki.

ElŜbiety natomiast wypełnił się czas jej rozwiązania i urodziła syna. 58I usłyszeli jej sąsiedzi i krewni, Ŝe Pan okazał jej
swoje wielkie miłosierdzie, i cieszyli się28 razem z nią. 59A ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecko; chcieli teŜ29 nadać mu
imię jego ojca Zachariasza. 60Jednak jego matka odezwała się w
te słowa: O nie, ale będzie nazwany Jan. 61I powiedzieli do niej:
Nie ma nikogo w twojej rodzinie, kto byłby nazwany tym imieniem. 62Skinęli zatem na jego ojca, jak chciałby je nazwać. 63A
on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest jego imię. I wszyscy się
zdziwili. 64Natychmiast teŜ zostały otwarte jego usta i [rozwiązał
się] jego język, i zaczął mówić, chwaląc Boga. 65I wszystkich
jego sąsiadów ogarnął strach, a po całej górskiej okolicy Judei
zaczęto omawiać wszystkie te sprawy. 66Wszyscy zaś, którzy o
tym słyszeli, brali to sobie do serca i mówili: Kim więc będzie to
dziecko? Była z nim bowiem ręka Pana.

będzie pochwalony Pan, Bóg Izraela,
Ŝe nawiedził swój lud i sprawił [mu] okup,
wzbudził nam róg wybawienia30
w domu swego sługi Dawida,
jak zapowiedział przed wiekami
przez usta swoich świętych proroków,

od naszych wrogów
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
okazać miłosierdzie naszym ojcom31
i przypomnieć sobie o swoim świętym przymierzu —

73 przysiędze

złoŜonej naszemu ojcu Abrahamowi —

Ŝe da nam,
74 ocalonym z

ręki wrogów, bez lęku Mu słuŜyć

75 z

poświęceniem i w sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie nasze dni.

76 A

ty, dziecko, prorokiem NajwyŜszego będziesz nazwane,
gdyŜ pójdziesz przed Panem,
aby przygotować Jego drogi,

77 dać

Jego ludowi poznanie zbawienia
w odpuszczeniu ich grzechów,

78 przez

litość miłosierdzia naszego Boga,
w których nawiedzi nas jutrzenka z wysokości,32

79 by
27

Głodni, peinw/ntoi (peinontoi) — nie chodzi jedynie o głód fizyczny, ale o
potrzebę w ogóle (Marshall). Wallace traktuje ten imiesłów jako stative active.

28

Cieszyli się razem z nią moŜna rozumieć w sensie: Ŝyczyli jej wszystkiego
najlepszego lub: gratulowali jej.

29

Hendriksen traktuje słowo nadać jako imperfectum de conatu – próbowali,
zamierzali, chcieli nadać imię, teŜ Robertson i Marshal twierdzą, Ŝe to nie
jest bezokolicznik, lecz forma osobowa. Wallace (551) wyjaśnia, Ŝe jest to
voluntative/tendential impf. — podjęto próbę zrobienia czegoś lub chciano
czegoś dokonać, ale nie dokonano. Często próby takie podejmowano wielokrotnie.

objawić się tym, którzy siedzą w ciemności
i w cieniu śmierci,33
i skierować nasze nogi na drogę pokoju.

80A

dziecko rosło, wzmacniało się w duchu i przebywało na pustkowiach aŜ do dnia swego wystąpienia przed Izraelem.
30

Róg zbawienia: określenie odnosi się do jego niezawodności (Ps 75,4-5.10;
148,14; 2 Sm 22,3).

31

1 MjŜ 12,1-3.

32

Iz 11,1-10; Jr 23,5; 33,15; Zach 3,8; 6,12.

33

Iz 9,1-2; 42,7; 49,9-10.
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w tych dniach wyszedł dekret35 od cesarza Au36
gusta, aby dał się spisać37 cały zamieszkały świat.38
2Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz39 był namiestnikiem Syrii.40 3Wszyscy zatem ruszali się do spisu, kaŜdy
do swojego miasta.41 4Poszedł teŜ Józef z Galilei, z miasta Naza-

2
34

1Właśnie34

evge,neto — stało się; jest to introdukcyjne wyraŜenie Łukasza. 69 razy w
Ewangelii Łukasza i 54 razy w Dziejach. W naszym przekładzie oddawane
w róŜny sposób.

35

Formalnie był to dekret rzymskiego senatu (NET, 136).

36

August, własc. Gajusz Oktawiusz, znany jako Oktawian, wnuk siostry
Juliusza Cezara, Julii, ur. 63 p. Chr. zm. 14 po Chr., panował od 31 r. p.
Chr. do 14 r. po Chr. Był to pierwszy i według wielu największy cesarz
rzymski. PołoŜył kres republice, wprowadził rządy monarchiczne, włączył
do imperium obszary basenu Morza Śródziemnego, zaprowadził tzw. Pax
Romana (pokój rzymski) i zapoczątkował złoty wiek w literaturze i architekturze Rzymu. Imię August (co znaczy „najwyŜszy”) to tytuł nadany mu
przez senat rzymski w 27 r. p. Chr. O dekrecie tym nie wspominają ani
greccy ani rzymscy historycy, stąd wielu uwaŜało te słowa Łukasza za
niewiarygodne. JednakŜe odnalezione później inskrypcje na papirusach potwierdziły informacje Łukasza. (Zob. prace W.M. Ramsaya Was Christ
Born at Bethelehem? Luke the Physician. The Bearing of Recent Discovery
on the Trustworthiness of the N.T.

37

Marshall: Mamy tu do czynienia z formą strony zwrotnej, znaczy: dać,
pozwolić się zapisać, Wallace (GGBB, s. 425-6) określa ją jako permissive
middle, czyli str. zwrotną przyzwalającą.

38

Spisy ludności zapoczątkowane przez Augusta odbywały się w cesarstwie
rzymskim co 14 lat. Dokonywano ich dla celów militarnych i podatkowych. Wzmiankowany tu spis był spisem pierwszym i przypadał na 8 r. p.
Chr. Jednak z uwagi na sytuację religijną i na niechęć śydów do spisów
ludności (zob. 2 Sm 24) opóźniła się jego realizacja w Palestynie 2-3 lata.
W Syrii, rzymskiej prowincji, do której naleŜała równieŜ Palestyna, równieŜ kobiety powyŜej 12 roku Ŝycia musiały płacić podatek pogłówny, stąd
takŜe Maria musiała udać się do spisu. Niektórzy przyjmują, Ŝe określenie
pierwszy spis naleŜy traktować jako tłumaczenie łac. descriptio prima,
technicznego terminu na spis przed nałoŜeniem podatków.
Cały zamieszkały świat to wyraŜenie odnoszące się do Cesarstwa
Rzymskiego.

39

Kwiryniusz: Prawdopodobnie sprawował władzę dwa razy, w latach 6-4 p.
Chr. i 6-9 po Chr. Z kaŜdą jego kadencją wiąŜe się spis ludności. W Ewangelii Łukasz opisuje spis pierwszej kadencji, a w Dz 5,37 drugiej.

40

Lub: Był to pierwszy spis, a odbył się za namiestnictwa Kwiryniusza w
Syrii.

41

Czyli do miasta swego pochodzenia — zob. w. 4.
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ret,42 do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem,43 dlatego Ŝe był z domu i z rodu Dawida,44 5by się poddać spisowi45
wraz z poślubioną mu46 Marią, która była w ciąŜy. 6Akurat gdy
tam byli, wypełniły się dni jej rozwiązania.47 7I urodziła swego
pierworodnego Syna,48 owinęła Go w pieluszki i połoŜyła Go w
Ŝłobie,49 poniewaŜ w gospodzie50 nie było dla nich miejsca.51
42

Nazaret znajdował się przynajmniej o trzy dni drogi od Betlejem.

43

Odległość z Nazaretu do Betlejem wynosiła 150 km. Betlejem było małym
miasteczkiem ok. 11 km południowy-zachód od Jerozolimy.

44

Według 1 Sm 17,12; 20,6 w Betlejem właśnie urodził się Dawid. Spisów w
tamtym okresie dokonywano rodami (BW5).

45

Zob. w. 1.

46

MałŜeństwa w tamtym okresie były aranŜowane.

47

Datę narodzin Chrystusa wyznacza się na koniec 5 r. p. Chr. lub na początek 4 r. p. Chr.

48

Fakt, Ŝe Maria porodziła syna pierworodnego wskazuje, Ŝe Jezus miał
rodzeństwo. Inne fragmenty potwierdzające ten stan rzeczy to: Mt 1,25
(gdzie mowa, Ŝe Józef nie obcował z Marią dopóki nie powiła syna); Mt
13,55-56 (z którego wynika, Ŝe Jezus miał co najmniej sześcioro rodzeństwa — czterech braci i nie mniej niŜ dwie siostry); J 7,3-5 (który mówi o
niewierze bacznie obserwujących Jego poczynania braci); Łk 8,20 (mówiący o zatroskaniu matki i braci działalnością Jezusa); Dz 1,14 (z którego
dowiadujemy się o obecności braci Jezusa w gronie modlących się po
wniebowstąpieniu); Gal 1,19 (z którego wynika, Ŝe Jakub brat Pański naleŜał do grona apostołów — por. Dz 15,13). Co na temat rodziny Jezusa moŜemy powiedzieć w kontekście faktu, Ŝe umierając na krzyŜu Jezus oddał
swą Matkę pod opiekę apostoła Jana? (J 19,26-27) Być moŜe to, Ŝe radykalnym punktem zwrotnym w Ŝyciu braci Jezusa była dopiero Golgota?
Świat, który z jednej strony ma dla Chrystusa stajnię, potrzebuje z drugiej
Chrystusa prawdziwego, który urodził się dla krzyŜa, który dopiero wisząc
na krzyŜu skruszył serca własnych braci i wyrwał z piersi pilnującego
krzyŜa setnika okrzyk: „Naprawdę ten jest Synem BoŜym”.

49

Wczesna tradycja głosi, Ŝe Jezus urodził się w jaskini wykorzystywanej na
stajenkę.

50

Gospoda, gr. kata,luma (katalyma), mieszkanie, kwatera, oberŜa, miejsce
pobytu; kaŜde miejsce przystosowane do odpoczynku (Hendriksen). Nie
chodziło o gospodę w sensie karczma, restauracja, raczej o zakwaterowanie, pokój gościnny (por. 22:11, Mk. 14:14). Gospoda miała swoją nazwę
w grece (10:34 — pandocheion). Był to raczej pokój w prywatnym domu
niŜ w gospodzie (Marschal; zob. teŜ BW 5).

51

Z tego faktu wyłania się przed nami (1) obraz świata i (2) obraz Boga: (1)
Świat nigdy nie miał dla Jezusa miejsca w „gospodzie”, lecz zawsze w
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byli w tej okolicy pasterze;52 przebywali oni w polu i nocą
trzymali straŜe przy swoim stadzie.53 9Nagle stanął przy nich anioł
Pana i swoim blaskiem oświeciła ich chwała Pańska; a ich ogarnął
wielki strach.54 10Lecz anioł przemówił do nich: Przestańcie się
bać, bo oto przynoszę wam dobrą nowinę o wielkiej radości, która
będzie [udziałem] całego ludu, 11gdyŜ dziś urodził się wam Zbawca, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. 12A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki
i połoŜone w Ŝłobie. 13I natychmiast zjawił się z aniołem tłum
wojska niebiańskiego, który wielbił Boga i powtarzał:

8A

„stajni”, jako jedną z rzeczy, które moŜna posiadać, wykorzystywać według uznania, trzymać z dala od centrum „biesiady”. (2) Bogu nie ubliŜa
wejść na świat przez stajnię i poprzez ludzi, których nie stać na więcej niŜ
na miejsce w stajni. Nie przeszkodziło to Panu stać się Zbawicielem świata. Lecz On nie przyszedł, by mieszkać w stajni. Przyszedł zamieszkać w
duchu człowieka i przyszedł go przeobrazić, zrodzić go na nowo (J 1,1113), uczynić nowym stworzeniem (2 Kor 5,17); przyszedł mieć z człowiekiem społeczność (Obj 3,20), przyszedł stać się jego Ŝyciem (Gal 2,20).
52

53

54

Obchodzenie pamiątki narodzin Jezusa w dniu 25 grudnia pojawiło się
mniej więcej w czasach Konstantyna (306-337), chociaŜ wspomina o tym
Hippolit (165-235). Niektórzy uwaŜają, Ŝe obchodzenie tej pamiątki w tym
okresie pokrywa się z rzymskimi saturnaliami dlatego, Ŝe chrześcijanie
unikali w ten sposób prześladowania. Sama informacja Ewangelii, Ŝe pasterze byli w tym czasie na polach sugeruje, Ŝe była to wczesna wiosna,
czas miotów wśród owiec. Wtedy tylko pasterze przebywali na polach. Informacja ta nie jest jednak całkowicie rozstrzygająca (NET, 137).
Informacja, która być moŜe wskazuje na czas narodzin Jezusa. Ci, którzy
twierdzą, Ŝe nie wskazuje, powołują się na fakt, Ŝe stada przezaczone na
ofiary w świątyni trzymane były przez cały rok na polach w okolicach Betlejemu (NIV Study Bible, komentarz do Łk 2,8) D. Ludwig Schneller pisze, Ŝe pierwsze fiołki zbierał w Betlejem w okresie Nowego Roku, a w
grudniowym jednym dniu sam widział koło Betlejem równocześnie 6 stad
kóz i owiec. Pasterze lubią okolice Betlejem, bo na wschodnich zboczach
gór panuje łagodny klimat (Kennst du das Land?, 1930, ss. 35-36). Ci z kolei, którzy twierdzą, Ŝe wskazuje, powołują się na fakt, Ŝe pasterze spędzali
swoje stada z letniego wypasu do zagród nie później niŜ w połowie października (Pnp 2,11; Ezd 10,9.13); zob. Adam Clarke Commentary, New
York,t. 5, s. 370. Jezus zatem nie mógł urodzić się w grudniu, lecz w drugiej połowie września.
Dosłownie: i przestraszyli się strachem wielkim — zgodnie z hebrajskim
sposobem wyraŜania intensywnych emocji.
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14 Chwała

na wysokościach Bogu,
a na ziemi pokój ludziom Dobrej Woli.55

15A

gdy aniołowie odeszli juŜ od nich do nieba, pasterze zaczęli
mówić do jeden do drugiego: Dostańmy się zaraz aŜ do Betlejem i
zobaczmy to spełnione słowo,56 które Pan nam oznajmił. 16Poszli
więc czym prędzej i znaleźli Marię, Józefa oraz niemowlę leŜące
w Ŝłobie. 17A gdy [to] zobaczyli, oznajmili słowo, które im zostało powiedziane o tym Dziecku. 18Wszyscy zaś, którzy usłyszeli,
wpadli w zdziwienie57 z powodu mówiących im o tym pasterzy.
19Maria natomiast zachowywała wszystkie te słowa i łączyła je w
swoim sercu. 20I wrócili pasterze, chwaląc i wielbiąc Boga za
wszystko, co słyszeli i widzieli — tak, jak to im zostało powiedziane.
21A

gdy się wypełniło osiem dni, aby je obrzezać, nadano Mu
imię Jezus, jak zostało nazwane przez anioła, zanim się w poczęło
w łonie.
zaś, zgodnie z Prawem MojŜesza,58 wypełniły się dni ich
oczyszczenia, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić
Panu — 23jak napisano w Prawie Pańskim: KaŜdy potomek płci
męskiej otwierający łono matki zwany będzie świętym dla Pa22Gdy

55

euvdoki,a, gr. (eudokia) ogólnie to, co niesie przyjemność: 1. dobra wola 2.
Zadowolenie 3. Upodobanie 4. Łaska, Ŝyczliwość (1) o ludziach; (a) ludzie
dobrej woli (Flp 1,15); (b) jako mocne uczucie przychylności do czegoś
pragnienie, Ŝyczenie, upodobanie (Rz 10,1); (2) w odniesieniu do Boga
upodobanie, przychylność, akcepcja (Ef 1,5); (3) w Łk 2,14 moŜliwe odczytanie dopuszcza róŜne znaczenia: (a) evn avnqrw,poij euvdoki,aj pośród ludzi na których spoczywa Jego przychylność, wśród ludzi, w których On
znajduje zadowolenie lub upodobanie; (b) avnqrw,poij euvdoki,aj dla ludzi
lub ludziom dobrej woli; (c) evn avnqrw,poij euv. dobra wola wśród ludzi.
Marshall s. 112 Odpowiada hebr. określeniu BoŜej woli, podobne określenia znaleziono w Qumran. Fraza ta oznacza zatem tych, na których spoczywa BoŜa wola/łaska i wyraŜa myśl o wolnym wyborze ludzi, którym
Bóg sprzyja i chce zbawić.

56

r`hm/ a (rema)

57

Chodzi o mieszaninę zdziwienia i zadumy nad zaskakującymi wydarzeniami (Łk 1,21.63; 2,33).

58

3 MjŜ 12,2-4; por. 2 MjŜ 13,2.
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na59— 24oraz aby złoŜyć ofiarę według tego, co powiedziano w
Prawie Pańskim: parę synogarlic lub dwa młode gołębie.60
25A

13
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czwartego roku Ŝycia, nie opuszczała świątyni, dniami i
nocami oddając [Bogu] cześć w postach i w modlitwach.
38W tej godzinie stanęła obok, zaczęła dziękować Bogu i
mówić o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia
Jerozolimy.

3

oto był w Jerozolimie człowiek o imieniu Symeon. Człowiek
ten był sprawiedliwy i oddany, i oczekiwał pociechy Izraela,61 a
Duch Święty był na nim. 26Temu zostało powiedziane przez Ducha Świętego, Ŝe nie ujrzy śmierci, zanim nie zobaczy [posłanego]
przez Pana Chrystusa. 27Przyszedł [on] w Duchu62 do świątyni63 i
gdy Rodzice wnosili Dziecko Jezus, by postąpić z Nim według
zwyczaju Prawa, 28on wziął je w ramiona, oddał chwałę Bogu i
powiedział:

gdy dokończyli wszystkiego zgodnie z Prawem Pańskim,
wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. 40Dziecko natomiast
rosło i nabierało sił napełniane mądrością, a łaska BoŜa była na
Nim. 41Jego Rodzice zaś chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.

29 Teraz,

42Gdy

Władco, według swego słowa,
zwalniasz swego sługę w pokoju,
30 gdyŜ moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie,
31 które przygotowałeś wobec wszystkich ludów:
32 Światło dla objawienia poganom
i chwałę twego ludu — Izraela.
33A

jego Ojciec i Matka dziwili się z powodu wypowiadanych o
Nim słów. 34Symeon zaś błogosławił im i powiedział do Marii,
Jego Matki: Oto Ten został ustanowiony dla upadku i powstania
wielu w Izraelu64 oraz jako znak, o który będą się spierać 35i w
ten sposób zostaną objawione zamysły wielu serc — w tym takŜe
twoją własną duszę przeszyje miecz.65
36Była

teŜ prorokini Anna, córka Fanuela, z plemienia Aser; ta
była bardzo posunięta w swoich dniach, a od swego dziewictwa
Ŝyła z męŜem siedem lat. 37Była wdową do osiemdziesiątego
59

2 MjŜ 13,2. 12.15.

60

3 MjŜ 12,8; 5,11.

61

Chodzi o nadzieję, Ŝe przyjdzie Mesjasz i wyzwoli naród (Iz 40,1; 49,13;
51,3; 57,18; 61,2.

62

To znaczy kierowany przez Ducha.

63

Chodzi o dziedziniec świątyni, zwany dziedzińcem kobiet.

64

Iz 8,14-15; 28,13-16.

65

r`omfai,a, aj, h` (rhomfaja) ściśle rzecz biorąc długa tracka dzida; później
duŜy i szeroki miecz; (1) w NT miecz obosieczny (Obj 2,12); (2) przez metonimię wojna (Obj 6,8); przenośnie: (a) miecz srogiego sądu (Obj 2,16);
(b) uczucie przeszywającego serce bólu (Łk 2,35).

39A

ukończył dwanaście lat, zgodnie ze zwyczajem udali się na
Święto. 43A gdy skończyli dni [święta] i juŜ wracali, chłopiec
Jezus, pozostał w Jerozolimie. Rodzice jednak nie wiedzieli o
tym. 44Przekonani zaś, Ŝe jest gdzieś w gromadzie pielgrzymów,
uszli dzień drogi, po czym zaczęli Go szukać wśród krewnych i
znajomych. 45Gdy Go jednak nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy i
tam nie ustawali Go szukać. 46I oto po trzech dniach znaleźli Go
w świątyni. Siedział tam w kręgu nauczycieli, słuchał ich i zadawał im pytania. 47Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni
Jego rozumem i Jego odpowiedziami. 48Na Jego widok zdziwili
się, a Jego Matka powiedziała do Niego: Dziecko, dlaczego nam
to zrobiłeś? Oto Twój ojciec i ja z bólem Cię szukaliśmy.
49Wtedy im odpowiedział: Co [się stało], Ŝe Mnie szukaliście?
Czy nie wiedzieliście, Ŝe w tym, co jest mego Ojca, Ja być muszę?
50Lecz oni nie zrozumieli tego słowa, które im powiedział.
51Poszedł więc z nimi, przyszedł do Nazaretu i był im uległy.
Jego Matka natomiast zachowywała wszystkie te słowa66 w swoim sercu. 52Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz
łaski u Boga i u ludzi.
piętnastym roku panowania cezara Tyberiusza,67 gdy Poncjusz
Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, Filip, jego
brat, tetrarchą Iturei oraz okręgu Trachonu, a Lizaniasz tetrarchą

1W

66

Słowo, gr. r`hm/ a (rema) oznacza zarówno słowa, jak treść wypowiedzi oraz
sprawy, rzeczy, zdarzenia.

67

Tyberiusz panował na prowincjach juŜ dwa lata przed śmiercią cezara
Augusta.
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Abileny, 2za arcykapłanów Annasza i Kaifasza, stało się słowo
BoŜe do Jana, syna Zachariasza, na pustkowiu.68 3Przemierzał
więc całą okolicę Jordanu, ogłaszając chrzest opamiętania ze
względu na przebaczenie grzechów.69 4Jak zostało napisane w
zwoju słów proroka Izajasza:
Głos wołającego na pustkowiu:
Przygotujcie drogę Pana,
Jego ścieŜki czyńcie prostymi.

koszule,71 niech przekaŜe temu, kto nie ma, a kto ma Ŝywność,
niech czyni podobnie. 12Przyszli teŜ celnicy,72 aby dać się
ochrzcić, i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, co mamy czynić?
13On zaś odpowiedział im: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co
dla was ustalono. 14Pytali go teŜ Ŝołnierze:73 A co my mamy czynić? Odpowiedział im: Na nikim niczego nie wymuszajcie i nie
składajcie fałszywych donosów, lecz poprzestawajcie na swoim
Ŝołdzie.

5

KaŜda dolina niech będzie wypełniona,
kaŜda góra lub wzgórze zrównane,
drogi krzywe niech się staną prostymi,
a wyboiste gładkimi.

15Gdy

6

I wszelkie ciało ujrzy BoŜe zbawienie.

7Przemawiał

więc do tłumów, które [wciąŜ] wychodziły, aby dać
się przez niego ochrzcić: Płody Ŝmij,70 kto wam wskazał, aby
uciec przed nadchodzącym gniewem? 8Wydawajcie więc owoce
godne opamiętania i nie zaczynajcie sobie mówić: Ojca mamy
Abrahama. Mówię wam bowiem, Ŝe Bóg moŜe z tych kamieni
wzbudzić dzieci Abrahamowi. 9JuŜ takŜe siekiera przyłoŜona jest
do korzenia drzew; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, jest wycinane i rzucane w ogień. 10I pytały go tłumy:
CóŜ więc mamy czynić? 11A on im odpowiadał: Kto ma dwie
68

69

70

Pustkowie. Dokładny obszar nie jest nam znany (Kittel II, 657-659), Hendriksen (200) twierdzi, Ŝe termin ten wskazuje na nieurodzajne tereny między górzystą Judeą na zachód, a Morzem Martwym i nizinnym Jordanem
na wschód, które rozciągały się na północ prawie do miejsca, gdzie Jabbok
wpływa do Jordanu. Są to rozległe pofałdowane przestrzenie pełne jałowej
kredowej ziemi pokrytej Ŝwirem, kamieniami i skałami. Pustkowia były
domem Jana (1,80), zaczął on zatem swoje zwiastowanie tam, gdzie przebywał. Była to równiny (1 MjŜ 13:10 f.) lub doliny Jordanu, El Ghor, aŜ do
Sukkot (2 Krn 4,17). Czasem przechodził na stronę wschodnią rzeki (J
10,40), chociaŜ pozostawał głównie na zachodniej.
Udzielanie chrztu trzymało go w sąsiedztwie rzeki. ba,ptisma metanoi,aj eivj
a;fesin a`martiw/n (baptisma metanoias eis aphesin hamartiôn). To samo
określenie znajdujemy u Mk 1,4. Słowo przebaczenie (aphesis) „pojawia
się u Łukasza częściej niŜ u wszystkich pozostałych autorów NT razem
wziętych” (Vincent). U pisarzy medycznych słowo to uŜywane jest na
określenie ulgi w chorobie (Robertson, BW5).
Płody Ŝmij — idiom wskazujący na naturę lub charakter człowieka.

zaś lud oczekiwał i wszyscy w swoich sercach rozwaŜali o
Janie, czy moŜe on nie jest Chrystusem, 16Jan odpowiedział
wszystkim w ten sposób: Ja was chrzczę w wodzie, lecz nadchodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać
rzemyka u Jego sandałów; On was będzie chrzcił w Duchu Świętym i w ogniu. 17W Jego ręku jest przetak, by oczyścił swoje klepisko i zebrał zboŜe do swego spichlerza, plewy zaś spalił w
ogniu nieugaszonym.
18W

wielu teŜ innych [słowach] kierował do ludu zachęty i głosił
mu dobrą nowinę. 19A tetrarcha Herod, upominany przez niego z
powodu Herodiady, Ŝony swego brata, oraz z powodu całego zła,
którego się Herod dopuścił, 20dodał do tego wszystkiego i to, Ŝe74
zamknął Jana w więzienia.
21I

stało się, gdy cały lud przyjął chrzest, Ŝe został ochrzczony
równieŜ Jezus, a gdy się modlił, niebo zostało otwarte 22i w cielesnej postaci przypominającej gołębicę zstąpił na Niego Duch
Święty, a z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim umiłowanym
Synem, w Tobie znalazłem upodobanie.

71

Spodnia i mniej potrzebna część garderoby. Zewnętrzna, himation, nie
została wspomniana. Warto zwrócić uwagę na róŜne przesłania kierowane
do róŜnych grup.

72

Celnicy porównani zostali przez Lucjana do kruków kapusiów (Robertson,
BW5).

73

Niektórzy z tych Ŝołnierzy pracowali w charakterze policjantów z celnikami (Robertson, BW5).

74

Uwaga gramatyczna: Brak Ŝe w oryginale jest przypadkiem asyndetonu.

Ewangelia według Łukasza

16

Rodowód Jezusa
23Gdy

Jezus rozpoczynał [działalność], miał lat około trzydziestu,75 będąc synem — jak uwaŜano Józefa76 — Helego,77
24Mattata,78
Lewiego,79 Melchiego,80 Jannaja,81 Józefa,
25Mattatiasza,82 Amosa,83 Nahuma,84 Hesliego,85 Naggaja,86

17
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26Mahata,87

Mattatiasza,
Semeina,88
Josecha,89
Jody,90
92
93
94
27Joanana,
Rezy,
Zorobabela,
Salatiela,
Neriego,95
28Melchiego,96
Addy,97 Kosama,98 Elmadama,99 Hera,100
101
29Jozuego,
Eliezera,102 Jorima,103 Mattata,104 Lewiego,
30Symeona,105
Judy,106 Józefa, Jonama,107 Eliakima,108
91

75

W tym wieku swoją słuŜbę rozpoczynali lewici.

86

76

Naggai,, o` nieodmienne; Naggai (Łk 3,25).

Łukasz prawdopodobnie podaje genealogię Jezusa przez Marię. Jezus był
— jak uwaŜano — synem Józefa, ale teŜ przez Marię, wnukiem (czyli —
zgodnie z rozumowaniem śydów — równieŜ synem) Helego, ojca Marii
(zob. Robertson, BW5). Hendriksen (ss. 222-225), opowiada się za genealogią po Marii (ją Talmud nazywa córką Helego). Istnieją zastrzeŜenia
wobec tradycyjnego przekładu uznającego Józefa za potomka Helego. Łukasz podkreśla dziewicze poczęcie Jezusa, adresatami jego ewangelii są
poganie, cały świat, nie śydzi, dla których liczy się pochodzenie w linii
męskiej. Jezus jest synem Józefa tylko w ludzkiej wyobraźni. Na gruncie
językowym: we wszystkich pozostałych przypadkach imię ojca zostaje poprzedzone rodzajnikiem tou/ – przed imieniem Józefa go nie ma. 2) skoro
Jezus był tylko domniemanym synem Józefa, cały długi wywód genealogiczny byłby tylko hipotezą, 3) niezgodność z genealogią Mateusza (Hendriksen, s. 226).

87

Ma,aq,
q o` (takŜe Maa,q) nieodmienne; Maath, (Łk 3,26; Friberg, BW5).

88

Semei<n, o` (takŜe Semeei,, Semeei,n, Semei,, Semei<) nieodmienne; Semein, (Łk
3,26; Friberg, BW5).

89

VIwsh,c, o` nieodmienne; Josech, (Łk 3,26; Friberg, BW5).

90

VIwda,, o` nieodmienne; Joda, (Łk 3,26; Friberg, BW5).

91

VIwana,n, o` (takŜe VIwana/j [a/], VIwanna,n) usually nieodmienne; Joanan, (Łk
3,27; Friberg, BW5).

92

~Rhsa,, o` nieodmienne. Rhesa, Łk 3,27 (GKuhn, ZNW 22, 1923, 212;
Friberg, BW5).

93

Zorobabe,l, o` (takŜe Zoroba,bel) nieodmienne; Zerubbabel (Friberg, BW5).

94

Salaqih,l, o` nieodmienne; Shealtiel lub Salathiel, (Łk 3,27; Friberg, BW5).

95

Nhri,, o` (takŜe Nhrei,) nieodmienne; Neri, (Łk 3,27; Friberg, BW5).

96

Melci,, o` (takŜe Melcei,) nieodmienne; Melchi (Friberg, BW5).

97

VAddi,, o` (takŜe VAddei,) nieodmienne; Addi, (Łk 3,28; Friberg, BW5).

98

Kwsa,m, o` nieodmienne; Cosam, (Łk 3,28; Friberg, BW5).

99

VElmada,m, o` (takŜe VElmasa,m, VElmwda,m) nieodmienne; Elmadam, (Łk 3,28;
Friberg, BW5).

VHli,, o` (takŜe VHlei,, VHli,) nieodmienne; Heli, (Łk 3,23; Friberg, BW5).

100

:Hr,
:Hr o` nieodmienne; Er, (Łk 3,28; Friberg, BW5).

78

Maqqa,t, o` (takŜe Maqa,t, Maqea,q, Maqqaa,q, Maqqa,q, Matqa,t, Matta,q,
Ma,ttq) nieodmienne; Matthat (Friberg, BW5).

101

79

Leui,, o` (takŜe Leuei,, Leuh,) nieodmienne, ale zhellenizowane o` Leui,j, i,
(also Leuei,j, Leuh,j, Leui<j) Lewi (Łk 3,24, 29); ojciec jednego z 12 pokoleń
Izraela (Hbr 7,9); jeden z dwunastu uczniów (Łk 5,27. 29; Friberg, BW5).

VIhsou/j, ou/, o` (1) Jozue, Pan (JHWH) zbawia, następca MojŜesza (Dz 745;
Hbr 4,8); (2) Jozue lub Jezus, powszechne wśród śydów (Kol 4,11; Łk
3,29); (3) głównie Jezus, imię Mesjasza (Flp 2,5); pochodzącego z linii
Dawida (Mt 1,1), wypełnienie obietnic BoŜych dotyczących Zbawiciela
(Mt 1,21; Friberg, BW5).

80

102

Melci,, o` (takŜe Melcei,) nieodmienne; Melchi (Friberg, BW5).

VElie,zer,
er o` nieodmienne; Eliezer, (Łk 3,29; Friberg, BW5).

103

VIwri,m, o` (takŜe VIwrei,m) nieodmienne; Jorim, (Łk 3,29; Friberg, BW5).

104

Maqqa,t, o` (takŜe Maqa,t, Maqea,q, Maqqaa,q, Maqqa,q, Matqa,t, Matta,q,
Ma,ttq) nieodmienne; Matthat (Friberg, BW5).

105

Sumew,n, o` nieodmienne; Simeon, Symeon, (Friberg, BW5).

106

VIou,daj,
aj a, o` (1) Judah, masculine proper noun; as the name of the son of
Jacob (MT 1.2), a tribe of Israel (HE 7.14), and the region occupied by the
tribe of Judah (MT 2.6a); (2) Judas, masculine proper noun; as the name of
an apostle (Łk 6.16), a householder in Damascus (AC 9.11), and an ance-

VIwsh,f, o` nieodmienne, Józef; Imię to nosili: (1) patriarcha, syn Jakuba (J
4,5); (2) mąŜ Marii, matki Jezusa (Mt 1,16); (3) brat Jezusa (Mt 13,55); (4)
Józef z Arymatei, członek sanhedrynu, który udostępnił Jezusowi swój
grobowiec (Łk 23.50); (5) Józef, zwany Barsabasz, towarzysz podróŜy
Pawła (Dz 4,36); (6) dwa te imiona znajdują są w genealogii Jezusa (Łk
3.24, 30); (7) Józef zwany Barsabaszem (Dz 1,23); (8) syn Marii (Mt
27,56) (Friberg, BW5).
77

81

VIannai,, o` (takŜe VIanna,) nieodmienne; Jannai, (Łk 3,24; Friberg, BW5).

82

Mattaqi,aj,
j ou, o` (takŜe Maqqaqi,aj, Mataqi,aj, Matqaqi,aj) Mattathias,
(Łk 3,25. 26; Friberg, BW5).

83

VAmw,j, o` nieodmienne; Amos, (Łk 3,25); zob. takŜe VAmw,n (Friberg, BW5).

84

Naou,m, o` nieodmienne; Nahum, (Łk 3,25; Friberg, BW5).

85

~Esli,, o` (VEsli, t.r. Merk., Bov.; VEslei, Tdf., W-H., Sod., Vog.) nieodmienne; Esli, Łk 3,25.
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31Meleasza,109

Menny,110 Mattata,111
32Jessego,
Obeda,115
Booza,116
33Aminadaba,119 Admina,120 Arniego,121
Judy, 34Jakuba, Izaaka, Abrahama,
114

18

Natana,112 Dawida,113
Sali,117
Naassona,118
Hesrona,122 Faresa,123
Tarego,124 Nachora,

19

4

Pismo Święte
35Seruga,125

Ragaua,126 Faleka, Ebera, Sali, 36Kainama,127
Arfaksada, Sema, Noego, Lamecha, 37Matusali,129 Henocha, Jareta, Maleleela,130 Kainama, 38Enosa,131 Seta, Adama,
Boga.132
128

1Następnie

stor of Jesus (Łk 3.30); (3) Jude, the brother of Jesus (MT 13.55) and regarded by some as the writer of Jude (JU 1) (Friberg, BW5).
107

VIwna,m, o` (takŜe VIwna,n) nieodmienne; Jonam, (Łk 3.30) (Friberg, BW5).

108

VEliaki,m, o` (takŜe VEliakei,m) nieodmienne; Eliakim, masculine proper
noun(Friberg, BW5).

109

Melea,, o` nieodmienne (takŜe possibly Melea/j, a/, o`) Melea, (Łk 3.31)
(Friberg, BW5).

110

Menna,, o` (also Mai?na,n, Mena,n, Menna,n) nieodmienne; Menna, (Łk 3.31)
(Friberg, BW5).

111

Mattaqa,, o` (takŜe Mettaqa,) nieodmienne; Mattatha, (Łk 3.31) (Friberg,
BW5).

Jezus pełen Ducha Świętego wrócił znad Jordanu i był
prowadzony w Duchu po pustkowiu, 2przez czterdzieści dni poddawany przez diabła próbie. W tych dniach nic nie jadł, a gdy się
one dopełniły,133 był głodny. 3Wtedy diabeł powiedział do Niego:
Skoro jesteś Synem Boga,134 powiedz temu kamieniowi, aby stał
się chlebem. 4A Jezus mu odpowiedział: Napisano: Nie samym
chlebem człowiek Ŝyć będzie.135 5Potem wyprowadził Go [na górę]
i w ułamku czasu pokazał Mu wszystkie królestwa zamieszkałego
świata. 6I powiedział do Niego diabeł: Tobie dam całą tę wła-

125

Serou,c, o` (takŜe Zarou,c, Sarou,k, Sarou,c, Serou,k) nieodmienne; Serug,
(Łk 3.35) (Friberg, BW5).

Daui,d, o` (takŜe Dabi,d, Dauei,d) nieodmienne; David, masculine proper
noun(Friberg, BW5).

126

Reu (W[r>), (LXX. — w Dziejach Józefa 1, 148 v.l. ~Ra,gaouj) syn Pelega i
ojciec Seruga (1 MjŜ 11,18-21).

114

VIessai,, o` (takŜe VIessai,) nieodmienne; Jesse, (Friberg, BW5).

127

Kai?na,m, o` (takŜe Kaina,m, Kaina,n, Kai?na,n) nieodmienne; Cainan,

115

VIwbh,
VIwbh,d, o` (takŜe VIwbh,l, VObh,d, VWbh,d, VWbh,l) nieodmienne; Obed, masculine
proper noun(Friberg, BW5).

128

VArfaxa,d, o` nieodmienne; Arphaxad, (Łk 3.36) (Friberg, BW5).

129

Maqousala,, o` (takŜe Maqousa,la) nieodmienne; Methuselah, (Łk 3.37)
(Friberg, BW5).

130

Maleleh,l, o` (takŜe Malaleh,l, Meleleh,l) nieodmienne; Maleleel, (Łk
3.37) (Friberg, BW5).

112

Naqa,m, o` (takŜe Naqa,n) nieodmienne; Nathan, (Łk 3.31) (Friberg, BW5).

113

116

Bo,ej,
j o` (takŜe Ba,llj, Bo,az, Boe,j, Bo,oz, Boo,z, Bo,oj, Boo,j) nieodmienne;
Boaz, (Friberg, BW5).

117

Sala,, o` (takŜe Salma,n) nieodmienne; Shelah, (Friberg, BW5).

118

Naassw,n, o` nieodmienne; Nahshon, (Friberg, BW5).

131

VEnw,j, o` nieodmienny; Enos, (Łk 3.38), (Friberg, BW5).

119

VAminada,b, o` (takŜe VAmeinada,b, VAminada,m) nieodmienne; Aminadab,
masculine proper noun(Friberg, BW5).

132

120

VAdmi,n, o` (takŜe VAdmei,n, VAdmi,, VArmi,n) nieodmienne; Admin, (Łk 3.33)
(Friberg, BW5).

121

VArni,, o` (takŜe VArhi,, VArnei,, VArni,n) nieodmienne; Arni, (Łk 3.33) (Friberg, BW5).

Trudno zrozumieć, dlaczego Łukasz dodaje Adama, [syna] BoŜego. Z
pewnością nie chodzi mu o to, Ŝe Jezus jest synem Boga w tym samym
sensie, co Adam. Prawdopodobnie chce on podwaŜyć pogańskie mity o
pochodzeniu człowieka i pokazać, Ŝe Bóg jest Stwórcą ludzkości i w tym
sensie ojcem wszystkich ludzi.

133

suntele,w (synteleo) — oznacza nie tylko zakończenie wydarzenia, ale
takŜe jego dopełnienie. Rzeczownik pojawia się zawsze w kontekście
eschatologicznym. Spokrewniony z nim czasownik teleo jest kluczowym
słowem Nowego Testamentu wskazującym na spełnienie się BoŜego planu
(Łk 12,50; 22,37; J 19,30; NET, 147).

134

Brak rodzajnika przez słowem Syn wskazuje na to, Ŝe diabeł miał na myśli
relację między Ojcem a Synem, a nie urząd Mesjasza (Robertson, BW5).

135

5 MjŜ 8,3.

122

~Esrw,m, o` (takŜe VE-, ~Esrw,n, VEsrw,n) nieodmienne. Hezron, in the genealogy of Jesus (1 Ch 2:5 v.l., 9; in Ruth 4:18f v.l.) Mt 1:3; Lk 3:33.

123

Fa,rej,
ej o` nieodmienne; Perez, masculine proper noun(Friberg, BW5).

Fa,rej,
ej o` indeclinable; Perez, masculine proper noun(Friberg, BW5).
124

Qa,ra,
a o` (takŜe Qara,, Qa,rra) nieodmienne; Terah, (Łk 3.34) (Friberg,
BW5).
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dzę136 i chwałę ich,137 gdyŜ mnie została przekazana, i daję ją,
komu chcę. 7Jeśli więc Ty pokłonisz się przede mną, cała będzie
twoja. 8Jezus odpowiedział: Napisano: Panu, Bogu twojemu, będziesz się kłaniał i tylko138 Jemu będziesz słuŜył.139 9Następnie
zaprowadził Go do Jerozolimy, postawił na szczycie świątyni140 i
powiedział do Niego: Skoro jesteś Synem Boga, rzuć się stąd w
dół; 10napisano bowiem:
Aniołom swoim przykaŜe o tobie,
aby cię strzegli,141
11oraz:

Na rękach będą cię nosić,
byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień.142
12Jezus

mu odpowiedział: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał
na próbę Pana, Boga twego.143 13Po dokończeniu zaś całej próby
diabeł odstąpił od Niego aŜ do [stosownego] czasu.144
14Potem

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wiadomość o
Nim poszła po całej okolicy. 15On zaś, chwalony145 przez wszystkich,146 nauczał w ich synagogach.
136

W tym wypadku władza (gr. evxousi,a, eksusia) oznacza sferę, w obrębie
której egzekwowana jest władza. Por. Łk 22,53; 23,7; Dz 26,18; Ef 2,2.

137

Lub: ich zaszczyty.

138

Słowa tylko brak w tekście zarówno hebrajskim, jak i greckim.

139

5 MjŜ 6,13.

140

Niektórzy sugerują, Ŝe chodzi o południowo wschodni naroŜnik świątyni
skąd widom rozpościera się na przepaść mierzącą ok. 135 m. Inni sugerują,
Ŝe chodzi o główne wejście do świątyni (NET, 148).

141

Ps 91,11; nie jest to zły cytat, jednak odniesiony do nieodpowiedniej sytuacji.

142

Ps 91,12.

143

5 MjŜ 6,16. Chodzi o to, by nie wystawiać na próbę wierności Boga; potraktować ją raczej jako rzecz pewną.

144

Lub: Na pewien czas. Te trzy rodzaje prób — w sferze bytu, spełnienia i
znaczenia — są reprezentatywne dla wszelkich spotykających nas doświadczeń. MoŜna zatem powiedzieć, Ŝe Jezus był doświadczony we
wszystkim, podobnie jak my (Hbr 4,15). Jezus był kuszony jeszcze później, ze strony Piotra (Mk 8,33), faryzeuszy (J 8,40nn), Łk 11,14-23, a
najmocniej w Getsemane (Łk 22,42.53).

21
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teŜ przyszedł do Nazaretu,147 gdzie się wychował. W dzień
szabatu, według swojego zwyczaju, wszedł do synagogi i powstał,
aby czytać.148 17Podano Mu149 zwój proroka Izajasza, On zaś
rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane:
16Tak

18 Duch

Pański [spoczywa] na mnie,
poniewaŜ namaścił mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
posłał mnie, abym więźniom ogłosił wyzwolenie,150
a niewidzącym ponowne przejrzenie,151
abym zgnębionych wypuścił na wolność,

19 abym

ogłosił rok Pańskiej przychylności.152

145

Jedyny przypadek uŜycia tego słowa przez Łukasza w odniesieniu do
Jezusa (gr. doxa,zw doksadzo).

146

W tym okresie synagogi stały dla Jezusa otworem. Nie przeszkadzali Mu
jeszcze faryzeusze ani znawcy Prawa.

147

Łukasz nie wypełnia luki pomiędzy czasem próby na pustyni, a działalnością w Galilei. Idzie on w tym za Markiem. Tylko Ewangelia Jana mówi
nam o roku ciszy (ang. year of obscurity — Stalker) w róŜnych częściach
ziemi świętej. Określenie: w mocy Ducha (en têi dunamei tou pneumatos)
jest charakterystyką działalności Jezusa w Galilei. Działalność ta odznaczała się trzema cechami (Plummer): przejawami mocy Ducha, szybkim
wzrostem popularności Jezusa i działalnością w synagogach. Łukasz często
mówi o mocy Ducha działającej w Chrystusie.

148

Ta wizyta miała miejsce przed opisaną w Mk 6,1-6 oraz Mt 13,54-58, do
której doszło przed trzecią podróŜą po Galilei. W tym przypadku Jezus
powraca po roku publicznej działalności gdzie indziej i powraca z duŜą
popularnością (Łk 4,15). Słowa: według swego zwyczaju informują nas o
wczesnym Ŝyciu Jezusa. Słowa: powstał, aby czytać odzwierciedlają zwyczaj tamtych czasów. Lektor wstawał do czytania, za wyjątkiem odczytywania w święta Purim Księgi Estery, kiedy to mógł siedzieć. Jezus nauczał
w synagogach (Łk 4,15). W tym przypadku moŜe został poproszony, jak
Paweł w Antiochii Pizydyjskiej (Obj 13,15)..

149

Zwoje ksiąg podawane były zazwyczaj przez sługę synagogalnego. W
dzień szabatu około siedmiu osób proszono o czytanie małych fragmentów
Prawa.

150

Chodzi o wyzwolenie w sensie szerszym: Łk 1,77-79; 7,47; Dz 2,38; 5,31;
10,43.

151

Łk 1,77-79; 18,35-43.

152

Cytat Iz 61,1-2a. Jedno wyraŜenie z Iz 61,1 zostało pominięte, chociaŜ
zawiera się ono w kilku manuskryptach). W cytacie jest jedno wyraŜenie z
Iz 58,6, dotyczące wolności dla zgnębionych. Słowa te są wolnym cytatem
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przeczytaniu] zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł;153 a
oczy wszystkich w synagodze były w Niego wpatrzone. 21Zaczął
więc do nich mówić: Dziś154 wypełniło się to Pismo w waszych
uszach. 22Wszyscy zaś przyświadczali Mu i dziwili się słowom
łaski, które wychodziły z Jego ust, a takŜe mówili: Czy ten nie jest
synem Józefa? 23Wtedy powiedział do nich: Zapewne powiecie
mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj takŜe tu,
w swojej ojczyźnie, tego wszystkiego, co — jak słyszeliśmy —
stało się w Kafarnaum.155 24I dodał: Zapewniam was, Ŝaden prorok nie jest przyjmowany przychylnie w swojej ojczyźnie.
25Powiem wam prawdę: Wiele było wdów w Izraelu w dniach
Eliasza, gdy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy,
tak Ŝe wielki głód ogarnął całą ziemię, 26a do Ŝadnej z nich nie
został posłany Eliasz, tylko do owdowiałej kobiety do Sarepty
Sydońskiej.156 27I wielu było trędowatych w Izraelu za proroka
Elizeusza, a Ŝaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman
Syryjczyk.157 28Na to wszyscy słuchający tych słów w synagodze,
napełnieni zostali gniewem. 29Powstali więc, wyrzucili Go z miasta i poprowadzili Go aŜ na krawędź góry, na której ich miasto
było zbudowane, aby Go strącić.158 30On jednak przeszedł przez
ich środek i zaczął się oddalać.
20[Po

23

do Kafarnaum,159 miasta w Galilei. Tam nauczał ich w
dni szabatnie.160 32I byli coraz bardziej zdumieni Jego nauką,
poniewaŜ Jego słowo [wypowiadane] było z autorytetem.161
31Zszedł

33Był

zaś w synagodze człowiek mający ducha nieczystego demona162 i wrzasnął donośnym głosem: 34Przestań, co nam i Tobie,
Jezusie Nazarejczyku? Czy przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim
Ty jesteś, Święty BoŜy. 35Lecz Jezus skarcił go słowami: Zamilcz
i wyjdź z niego! Wtedy demon rzucił go na środek i wyszedł z
niego, nie wyrządzając mu Ŝadnej szkody. 36I wszystkich ogarnęło zdumienie i zaczęli mówić między sobą: CóŜ to za słowo,163
Ŝe164 z autorytetem i z mocą rozkazuje duchom nieczystym — i
wychodzą? 37I rozchodziło się echo o Nim do kaŜdego miejsca w
okolicy.

powstał165 [i wyszedł] z synagogi, wstąpił do domu Szymona. Teściową Szymona natomiast trzymała wysoka gorączka i
prosili Go za nią.166 39Wówczas stanął nad nią, skarcił gorączkę, a
ta ją opuściła. Bezzwłocznie więc wstała i zaczęła im usługiwać.
38Gdy

159

Kafarnaum, po odrzuceniu Jezusa przez mieszkańców Nazaretu, staje się
Jego bazą wypadową. Było to miasto połoŜone u północno zachodnich
wybrzeŜy Jeziora Galilejskiego, 204 m poniŜej poziomu morza.

160

Marshall: Bardziej prawdopodobne jest znaczenie „szabat” w liczbie pojedynczej — ta sama historia u Mk rozgrywa się w jeden szabat, Łk nigdzie
indziej nie uŜywa ta sabbata w znaczeniu zdecydowanie mnogim (jedyna
ewentualność w 6,2), posługuje się pluralis w znaczeniu singularis w określeniu dzień szabatów (4:16), często zmienia Markowe pluralis na singularis i na ogół woli sing. Podobna kwestia pojawia się w 13,10. Tu plur. moŜe wynikać ze źródła, z którego korzystał; Hendriksen ma w szabat.

161

Rabini w swoich wywodach zwykle cytowali autrorytety, zanim sformułowali swoje twierdzenie. Jezus wypowiada się bezpośrednio. (NET, 151).

162

pneu/ma daimoni,ou avkaqa,rtou Hendriksen (s. 264) traktuje daimoni,ou avkaqa,rtou jako apozycję, dopowiedzenie. Marshall (s. 192) twierdzi, Ŝe
mamy tu do czynienia z wyjaśnieniem skierowanym do greckich czytelników, dla których pneuma nie miało sensu złego ducha, które mogło mieć w
judaizmie.

163

NET: Ze względu na szerokie znaczenie słowa logos, moŜna to pytanie
tłumaczyć: Co to za sprawa? Albo: Co tu się dzieje?

164

Lub: gdyŜ.

za LXX. Jest to opis roku jubileuszowego (3 MjŜ 25,8-17), roku całkowitego anulowania długów. Jezus w kategoriach roku jubileuszowego ukazuje zbawienie. Nie chodzi w tej metaforze o rok w sensie okresu czasu, ale o
okres.
153

Oznaczało to, Ŝe zamierzał przemówić (zob. Łk 5,3; Mt 5,1; Dz 16,13).
Słowa Pism Świętych czytano na stojąco; do przemówienia siadano (NET,
149).

154

Słowo dzień naleŜy do ulubionych słów Łukasza (2,11; 5,26; 12,28; 13,3233; 19,5.9; 22,34. 61; 23,43).

155

Znaczenie tej przypowieści jest takie: Lekarzu, pokaŜ na sobie, Ŝe proponowany przez ciebie lek jest skuteczny, w tym kontekście jest następujące:
Poprzyj twierdzenie o swojej toŜsamości znakami.

156

1 Krl 17,8-9. Sarepta, współcześnie wioska Surafend na drodze wzdłuŜ
wybrzeŜa z Tyru do Sydonu.
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157

2 Krl 5,1-24.

165

Powstał z katedry.

158

5 MjŜ 13,5.

166

Mt 8,14-17; Mk 1,29. Ich dom stał się teŜ domem Jezusa w Kafarnaum.
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40Gdy

zachodziło słońce, wszyscy ilu ich miało słabych z
powodu róŜnych chorób, przyprowadzali ich do Niego. On
zaś kładł na kaŜdego z nich ręce i uzdrawiał ich. 41Z wielu
wychodziły teŜ demony, które krzyczały: Ty jesteś Synem
Boga. On jednak karcił je i nie pozwalał im mówić, gdyŜ wiedziały, Ŝe On jest Chrystusem.

5

42Gdy

nastał dzień, wyszedł i udał się na samotne miejsce. Tłumy
jednak zaczęły Go szukać, przyszły aŜ do Niego i chciały Go zatrzymać, aby od nich nie odchodził. 43Lecz On powiedział do
nich: Innym miastom takŜe muszę167 nieść dobrą nowinę o Królestwie BoŜym,168 gdyŜ na to zostałem posłany. 44I głosił w synagogach Judei.
1Zdarzyło

się, gdy tłum na Niego napierał i słuchał Słowa BoŜego, a On stał nad jeziorem Genezaret, 2Ŝe zobaczył dwie łodzie,
stojące na brzegu jeziora; lecz rybacy z nich wyszli i myli170 sieci.
3Wszedł do jednej z łodzi, naleŜącej do Szymona i poprosił go,
aby odbił nieco od brzegu; [sam zaś] usiadł i z łodzi zaczął nauczać tłumy.
169

4A

gdy przestał mówić, powiedział do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie swoje sieci na połów. 5Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc cięŜko pracowaliśmy i nic nie złapaliśmy; ale na
Twoje słowo zarzucę sieci. 6I gdy to uczynili, zagarnęli wielkie
mnóstwo ryb, tak Ŝe ich sieci zaczęły się rwać. 7Skinęli wówczas
na wspólników w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą; ci
przypłynęli więc i napełnili obie łodzie, tak Ŝe się one zanurzały.
8Gdy Szymon Piotr to zobaczył, przypadł do kolan Jezusa i powiedział: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. 9Jego bowiem oraz wszystkich, którzy z nim byli, ogarnęło
167

Łk 2,49.

168

Ef 2,17-18.

169

Nauka Jezusa, tu uroczyście określona jako Słowo BoŜe.

170

Vincent komentuje, Ŝe Łukasz uŜywa pięciu czasowników na określenie
usuwania brudu: plu,nw (plino) dla mycia i czyszczenia, apomassô dla
usuwania kurzu z nóg (10,11), ekmassô dla kobiety która umyła nogi Jezusowi (7,38.44), apolouô dla obmycia grzechów (Dz 22,16), oraz louô na
obmycie ciała Dorkas (Dz 9,37) oraz ran więźniów (Dz 16,33). Co do sieci,
zob. Mt 4,20; Mk 1,18 (BW5).
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zdumienie z powodu połowu ryb, które złapali. 10Podobnie było z
Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, którzy byli towarzyszami
Szymona. Wtedy Jezus powiedział do Szymona: Przestań się bać,
od teraz będziesz łowił ludzi. 11Wyciągnęli więc łodzie na ląd,
opuścili wszystko i poszli za Nim.
12Zdarzyło

się, gdy przebywał w jednym z miast, Ŝe zjawił się
człowiek cały pokryty trądem. Gdy zobaczył Jezusa, padł na
twarz i poprosił: Panie, jeśli chcesz, moŜesz mnie oczyścić.
13Wyciągnął więc rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź
oczyszczony. I zaraz trąd od niego odstąpił. 14On zaś polecił mu
nikomu nic nie mówić, ale iść, pokazać się kapłanowi i złoŜyć za
swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał MojŜesz, na świadectwo
dla nich. 15Zaczęło się więc tym bardziej rozchodzić o Nim słowo, tak Ŝe wielkie tłumy schodziły się, aby Go słuchać i doznać
uzdrowienia ze swoich słabości. 16On sam natomiast usuwał się
na pustkowia i tam się modlił.
17I

stało się pewnego dnia, gdy nauczał — a siedzieli [tam] faryzeusze i nauczyciele Prawa, którzy przybyli ze wszystkich wiosek
Galilei i Judei oraz z Jerozolimy — Ŝe była teŜ moc Pana po to,
aby On leczył. 18Wtem jacyś ludzie chcieli wnieść i połoŜyć
przed Nim sparaliŜowanego człowieka, którego przynieśli na posłaniu. 19PoniewaŜ jednak ze względu na tłum nie znaleźli sposobu, by go wnieść, weszli na płaski dach i przez dachówkę spuścili
go wraz z posłaniem do środka — przed Jezusa. 20Zobaczywszy
ich wiarę, powiedział: Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. 21Wtedy znawcy Prawa i faryzeusze zaczęli rozwaŜać i mówić: Kto to jest, który wypowiada bluźnierstwa? KtóŜ moŜe grzechy odpuszczać, jeśli nie sam Bóg? 22Jezus rozpoznał ich myśli i
odpowiedział im: Co rozwaŜacie w swoich sercach? 23Co jest
łatwiejsze, powiedzieć: Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy
powiedzieć: Wstań i zacznij chodzić? 24Lecz abyście wiedzieli, Ŝe
Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczać grzechy — powiedział do sparaliŜowanego: Mówi ci: Wstań, weź swoje posłanie i idź do swego domu. 25I natychmiast wstał wobec nich, podniósł to, na czym leŜał, i chwaląc Boga odszedł do swego domu.
26Wtedy wszystkich ogarnęło uniesienie, zaczęli chwalić Boga i
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pełni lęku mówić: Zobaczyliśmy dzisiaj rzeczy sprzeczne ze
wszystkim, co nam znane.171
27Potem

wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego przy stole celnym. Powiedział do niego: Chodź za
Mną. 28[On] zaś zostawił wszystko, wstał i zaczął za Nim chodzić.172 29Lewi zrobił teŜ dla Niego wielkie przyjęcie w swoim
domu. Spoczywał zaś z nimi przy stole wielki tłum celników oraz
innych. 30Wtedy faryzeusze i ich znawcy Prawa zaczęli szemrać i
mówić do Jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i
grzesznikami? 31Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują zdrowi
lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. 32Nie przyszedłem wzywać
sprawiedliwych, ale grzesznych do opamiętania.
33Wówczas

powiedzieli do Niego: Uczniowie Jana często poszczą
i zanoszą modlitwy, podobnie uczniowie faryzeuszów, Twoi natomiast jedzą i piją. 34Jezus na to: Czy moŜecie sprawić, aby goście weselni pościli, dopóki jest z nimi pan młody? 35Nadchodzą
jednak dni, gdy pan młody zostanie im zabrany — wtedy, w tych
dniach, będą pościć.
36Opowiedział

im teŜ przypowieść: Nikt nie odrywa kawałka
nowej szaty, aby połatać szatę starą, bo inaczej i nowe porwane i
do starego łata z nowego nie pasuje. 37Nikt teŜ nie wlewa młodego wina w stare bukłaki, bo inaczej młode wino rozsadza bukłaki i
samo wycieka i bukłaki się traci. 38Ale młode wino leje się w
nowe bukłaki. 39Nikt teŜ, kto się napił starego, nie chce młodego;
mówi bowiem: Stare jest lepsze.
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Czy nie czytaliście o tym, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on
sam i ci, co z nim byli? 4Jak wszedł do domu BoŜego, wziął chleby ofiarne, których nie wolno jeść nikomu, jak tylko kapłanom, i
jadł oraz dał tym, którzy z nim byli? 5I dodał: Syn Człowieczy
jest Panem szabatu.173
6I

stało się w inny szabat, Ŝe wszedł do synagogi i nauczał. A był
tam pewien człowiek z bezwładną prawą ręką. 7Znawcy Prawa i
faryzeusze śledzili Go, czy uzdrawia w szabat, aby znaleźć powód
do oskarŜenia Go. 8On jednak świadom ich myśli, powiedział do
człowieka mającego bezwładną rękę: Podnieś się i stań pośrodku.
Podniósł się więc i stanął. 9Jezus natomiast powiedział do nich:
Pytam was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle czynić?
Duszę zbawić czy zniszczyć?174 10Rozejrzał się wokoło po
wszystkich i powiedział do niego: Wyciągnij swoją rękę. Uczynił
to, a Jego ręka znów stała się zdrowa. 11Oni zaś wpadli w szał i
zaczęli naradzać się między sobą, co by uczynić Jezusowi.
Powołanie dwunastu apostołów
12Zdarzyło

się, Ŝe w tych dniach wyszedł na górę, aby się modlić,
i spędził noc na modlitwie do Boga. 13A gdy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i spośród nich wybrał sobie dwunastu,
których teŜ nazwał apostołami: 14Szymona, którego nazwał Piotrem, i jego brata Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja,
15Mateusza, Tomasza, Jakuba syna Alfeusza, Szymona, zwanego Gorliwcem,175 16Judasza syna Jakuba i Judasza Iskariotę,176
który został zdrajcą.

Jezus Panem szabatu
1Zdarzyło

się, Ŝe w pewien szabat przechodził przez zboŜa, a Jego
uczniowie zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarno wyłuskane z nich
rękami. 2Wtedy niektórzy z faryzeuszów zapytali: Dlaczego robicie to, czego nie wolno robić w szabat? 3Jezus im odpowiedział:
171

172

Lub: ponad nasze oczekiwania; To, co dziś zobaczyliśmy, przewyŜszyło
nasze oczekiwania. Gr. para,doxoj,
oxoj on (paradoksos) niezwykłe wydarzenie,
dziejące się wbrew przekonaniom lub oczekiwaniom niesamowite, cudowne, znaczne; neutrum pluralis para,doxa (paradoksa) oznacza cudowne
rzeczy (Friberg).
Imperfectum inchoatywne.

173

Kodeks D stawia wiersz 5 za 10, a w tym miejscu zawiera słowa: „Tego
samego dnia, widząc człowieka pracującego w szabat, powiedział do niego: Człowieku, jeśli wiesz, co robisz, jesteś szczęśliwy, ale jeśli nie wiesz,
jesteś przeklęty i jesteś przestępcą Prawa.”

174

Rabini wyznawali zasadę: Periculum vitae pellit sabbatum.

175

Lub: Gorliwcem ze względu na swój związek ze stronnictwem o takiej
nazwie (Marshall 240; Hendriksen 330).

176

Lub: z Kariotu; lub: obłudnika — VIskariw,q Marshall sugeruje, Ŝe to słowo
moŜe pochodzić od aram. „obłuda”, tu „obłudny” (240).
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Kazanie na równinie
17Potem

zszedł z nimi w dół i zatrzymał się na równinie — takŜe
wielki tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei,
Jerozolimy i znad morza, z Tyru i Sydonu. 18Ci przybyli, aby Go
posłuchać i dać się wyleczyć ze swych chorób; byli teŜ uzdrawiani dręczeni177 przez duchy nieczyste. 19A kaŜdy z tłumu starał się
Go dotknąć, dlatego Ŝe wychodziła z Niego moc i leczyła wszystkich.
20On

natomiast podniósł swe oczy na swoich uczniów i zaczął
mówić: Szczęśliwi ubodzy,178 gdyŜ wasze jest Królestwo BoŜe.
21Szczęśliwi, którzy teraz głodujecie, gdyŜ będziecie nasyceni.
Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie, gdyŜ będziecie radośni.
22Szczęśliwi jesteście, gdy was ludzie znienawidzą i gdy was
odłączą, i zniewaŜą, i odrzucą wasze imię z powodu Syna Człowieczego. 23Cieszcie się w tym dniu i skaczcie do góry; bo naprawdę wielka jest wasza zapłata w niebie; tak bowiem czynili
prorokom ich ojcowie. 24Ale biada wam, bogatym, gdyŜ odbieracie swoją pociechę. 25Biada wam, teraz nasyconym, gdyŜ będziecie głodować. Biada teraz radosnym,179 gdyŜ będziecie się smucić
i płakać. 26Biada, gdy wszyscy ludzie będą o was dobrze mówić;
tak bowiem fałszywym prorokom czynili ich ojcowie.
27Ale

mówię wam, którzy słuchacie: Kochajcie swoich wrogów,
dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, 28dobrze Ŝyczcie
tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam
szkodzą. 29Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a

177

Lub: niepokojeni.

178

Ubogi, gr. Ptwco,j (ptochos) oznacza kogoś tak ubogiego, Ŝe musi Ŝebrać,
(słownik: biedny, ubogi, Ŝebrzący, subst. o` p. Ŝebrak), Marschall 246 nie
chodzi o ubóstwo dosłowne ani o wszystkich ubogich, lecz o tych, którzy
jako uczniowie Jezusa w oczach świata są godni poŜałowania i są gotowi
cierpieć za Jezusa, por. Hendriksen 340-1.

179

zuchwale roześmiani, gr. gelw/ (gelo) czasownik ten w LXX oznacza zły
rodzaj śmiechu, połączony z pogardą wobec wrogów, przechwałkami i samozadowoleniem. Tu Jezus opisuje ludzi zadowolonych z siebie i obojętnych na potrzeby innych (Marschall). Biada tym, którzy nigdy nie płaczą z
powodu swojej grzeszności, odrzucają Boga i rozkoszują się niemądrą radością — Hendriksen, 344.
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temu, kto ci odbiera płaszcz, nie broń i koszuli. 30KaŜdemu, kto
cię prosi, dawaj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie Ŝądaj zwrotu.
31A jak chcecie, aby wam ludzie czynili, czyńcie im podobnie.
32Jeśli kochacie tych, którzy was kochają, to cóŜ tu wam wynagradzać? PrzecieŜ i grzesznicy kochają tych, którzy ich darzą
miłością. 33Albo jeśli czynicie dobrze tym, którzy wam czynią
dobrze, to cóŜ tu wam wynagradzać? I grzesznicy czynią to samo.
34I jeśli poŜyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to
cóŜ tu wam wynagradzać? I grzesznicy poŜyczają grzesznikom,
aby odebrać tyle samo. 35Ale kochajcie waszych wrogów, dobrze
czyńcie, poŜyczajcie i nie spodziewajcie się niczego, a wielka
będzie wasza zapłata i będziecie synami NajwyŜszego; On bowiem jest Ŝyczliwy dla niewdzięcznych i złych. 36Bądźcie litościwi, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
37Przestańcie

teŜ sądzić, a na pewno nie zostaniecie osądzeni, i
nie potępiajcie, a nie zostaniecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.180 38Dawajcie, a będzie wam dane; [wtedy teŜ] miarę dobrą, napchaną, utrzęsioną i przysypującą się dadzą w wasze zanadrze; bo jaką miarą mierzycie, taką i wam będzie odmierzone.
39Opowiedział

im teŜ podobieństwo: Czy moŜe ślepy prowadzić
ślepego? Czy obaj nie wpadną do dołu? 40Nie ma ucznia nad mistrza, a kaŜdy dobrze przygotowany, będzie jak jego mistrz.
41Jak

to jest, Ŝe widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we
własnym oku nie dostrzegasz? 42Jak moŜesz mówić swemu bratu:
Bracie, pozwól, Ŝe wyjmę drzazgę z twego oka, gdy sam w swoim
oku nie widzisz belki? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka twojego
brata.

180

Uwalniajcie; uŜyte tu gr. słowo avpolu,w (apolyo) zdaje się mieć szersze
znaczenie niŜ nasze przebaczajcie. (1) w odniesieniu do więźnia lub dłuŜnika uwolnić, zwolnić, darować winę (Mt 27,15); (2) w odniesieniu do
małŜeństwa odesłać, pozwolić odejść, rozwieść się (Mt 1,19; 19,3); (3) w
odniesieniu do tłumów rozpuścić, rozesłać (Mt 14,15); (4) w stronie zwrotnej odejść (Dz 28,25); (5) przenośnie w odniesieniu do śmierci dać umrzeć
(Łk 2,29) (Friberg).
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Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

43Nie

ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc
bezuŜyteczny, ani drzewa bezuŜytecznego, które by rodziło
owoc dobry. 44Bo kaŜde drzewo poznaje się po jego owocu;
nie zbierają przecieŜ fig z cierni ani winogron nie zrywają z
krzewu jeŜyn. 45Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło; gdyŜ z obfitości serca
mówią jego usta.
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46Dlaczego

Mnie wołacie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co
mówię?
wam do kogo podobny jest kaŜdy, kto przychodzi do Mnie, słucha moich słów i je wykonuje. 48Podobny jest do
człowieka budującego dom, który wkopał się głęboko i posadowił
fundament na skale. Gdy przyszła powódź i potoki uderzyły w ten
dom, nie zdołały go poruszyć, gdyŜ był dobrze zbudowany. 49Kto
natomiast usłyszał, a nie wykonał, podobny jest do człowieka,
który zbudował dom na ziemi, bez fundamentu; uderzył w niego
potok i zaraz runął, a zniszczenie tego domu było wielkie.
47PokaŜę

1Gdy

zaś dokończył wszystkich swoich słów do uszu słuchającego ludu, wszedł do Kafarnaum.
Uzdrowienie sługi setnika
2Tymczasem

sługa pewnego setnika, bardzo dla niego cenny,
chorował i bliski był śmierci. 3Gdy usłyszał o Jezusie, posłał do
Niego starszych Ŝydowskich, prosząc Go, aby przyszedł i uratował jego sługę. 4Oni zaś przybyli do Jezusa i zaczęli Go usilnie
prosić, mówiąc: Godzien jest, abyś mu to sprawił, 5bo kocha nasz
naród i sam zbudował nam synagogę. 6Jezus zatem wyruszył z
nimi. A gdy juŜ był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół ze
słowami: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś
wszedł pod mój dach. 7Dlatego i samego siebie nie uwaŜałem za
godnego, by przyjść do Ciebie; lecz powiedz słowo, a mój chłopiec będzie uleczony; 8gdyŜ i ja jestem człowiekiem podległym
władzy, mającym pod sobą Ŝołnierzy; i mówię temu: Idź, a idzie,
a innemu: Przyjdź, a przychodzi, a mojemu słudze: Zrób to, a
robi. 9Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się nim, odwrócił się do idącego za Nim tłumu i powiedział: Mówię wam, nawet w Izraelu
tak wielkiej wiary nie znalazłem. 10A ci, którzy byli posłani, po
powrocie do domu zastali sługę zdrowym.

się potem, Ŝe181 wyruszył do miasta zwanego Nain.
Szli z Nim Jego uczniowie oraz wielki tłum. 12Gdy się zbliŜał do
bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego, jedynego syna własnej matki, która była wdową, a był z nią znaczny tłum [ludzi] z
miasta. 13Na jej widok Pan zlitował się nad nią i powiedział do
niej: Nie płacz. 14Następnie podszedł, dotknął się mar — a ci,
którzy je nieśli, stanęli — i powiedział: Młodzieńcze, mówię tobie: Wstań. 15Wtedy zmarły usiadł i zaczął mówić. I dał go jego
matce. 16Wszystkich natomiast ogarnął strach, zaczęli chwalić
Boga i mówić: Wielki prorok powstał wśród nas; oraz: Bóg nawiedził swój lud. 17I rozeszło się to słowo o Nim po całej Judei i
po całej okolicy.
11Zdarzyło

Poselstwo od Jana Chrzciciela
18O

tym wszystkim donieśli teŜ Janowi jego uczniowie. Wówczas
Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów 19i posłał
[ich] do Pana z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść,
czy teŜ mamy czekać na innego? 20Ludzie ci więc przybyli do
Niego i powiedzieli: Jan Chrzciciel posłał nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy teŜ mamy czekać
na innego? 21W tej godzinie wielu uzdrowił od chorób, dolegliwości i złych duchów, a takŜe wielu niewidomych łaskawie obdarzył wzrok. 22I odpowiedział im: Idźcie i powiadomcie Jana o
tym, co zobaczyliście i usłyszeliście:
Niewidomi znów widzą, chromi chodzą,
trędowaci są oczyszczani, głusi słyszą,
umarli zmartwychwstają,
ubogim opowiadana jest ewangelia.

23I

szczęśliwy jest ten, kogo nic we Mnie nie zrazi.
Jezus o Janie Chrzcicielu

24A

gdy posłańcy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić o Janie do
tłumów: Co wyszliście obejrzeć na pustkowiu? Trzcinę kołysaną
przez wiatr? 25Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka odzianego

181

Asyndeton (brak oti).
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w miękkie szaty? Oto ci, którzy [noszą] świetne stroje i w przebywają w przepychu, są w pałacach królewskich. 26Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak! Mówię wam, nawet więcej niŜ proroka. 27On jest tym, o którym napisano:
Oto przed twoim obliczem wysyłam mojego posłańca,
który [pójdzie] przed tobą i przygotuje ci drogę.
28Mówię

wam: Pośród narodzonych z kobiet nie ma większego od
Jana; najmniejszy jednak w Królestwie BoŜym jest od niego
większy. 29A cały lud, gdy usłyszał — równieŜ celnicy — uznał
BoŜą sprawiedliwość, gdyŜ poddał się zanurzeniu w chrzcie Jana;
30faryzeusze jednak oraz znawcy Prawa, zlekcewaŜyli BoŜy plan
względem siebie samych, poniewaŜ nie dali się przez niego
ochrzcić.182
Jezus o sytuacji społecznej
31Z

kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia i do kogo są
podobni? 32Podobni są do dzieci, które siedzą na rynku i tak wytykają sobie nawzajem: Zagraliśmy wam na fujarce, a nie zatańczyliście, zaśpiewaliśmy treny, a nie zapłakaliście. 33Przyszedł
bowiem Jan Chrzciciel, nie je chleba, nie pije wina, a wy mówicie: Ma demona. 34Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, i mówicie:
Oto człowiek: Ŝarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników.
35I tak mądrość została usprawiedliwiona przez wszystkie swoje
dzieci.183
Z gościną u faryzeusza
36Prosił

Go zaś pewien faryzeusz, aby spoŜył z nim posiłek.
Wstąpił więc do domu tego faryzeusza i spoczął przy stole. 37A
oto jakaś kobieta — ta była w tym mieście grzesznicą i dowiedziała się, Ŝe spoczywa przy stole w domu faryzeusza — przyniosła alabastrowy flakonik olejku, 38stanęła z tyłu u Jego stóp i płacząc zaczęła łzami zlewać Jego stopy i ocierać je włosami swojej
głowy, całowała teŜ Jego stopy i namaszczała je olejkiem. 39Gdy
182

Wiersze 29-30 umieszczanie są przez niektóre przekłady — jak np. ESV,
NIV, NET — w nawiasie.

183

Lub: I tak mądrość została usprawiedliwiona na przekór swoim dzieciom,
(które ją odrzuciły; tak Marshall 303).
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zobaczył to faryzeusz, który Go zaprosił, powiedział sam w
sobie:184 Jeśliby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jakiego rodzaju jest ta kobieta, która się Go dotyka, Ŝe jest
grzesznicą. 40Tymczasem Jezus odezwał się i zapytał go:
Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On na to: Powiedz, Nauczycielu! 41Pewien wierzyciel miał dwóch dłuŜników. Jeden był
winien pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. 42PoniewaŜ nie mieli z czego oddać, darował obydwóm. Który więc z nich będzie
kochał go bardziej? 43Szymon odpowiedział: Przypuszczam, Ŝe
ten, któremu więcej darował. A On mu powiedział: Słusznie osądziłeś. 44I zwróciwszy się w stronę kobiety, powiedział Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, wody mi
do nóg nie podałeś; ona zaś łzami oblała moje stopy i otarła swoim włosami. 45Pocałunku mi nie dałeś;185 a ona, odkąd wszedłem,
nie przestała całować moich stóp. 46Oliwą mojej głowy nie namaściłeś; ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. 47Dlatego mówię
ci: Zostały jej odpuszczone liczne jej grzechy, dlatego mocno
[Mnie] pokochała.186 Komu natomiast mało się odpuszcza, słabo
kocha. 48Do niej zaś powiedział: Twoje grzechy zostały ci odpuszczone. 49Wtedy ci, którzy wraz z Nim spoczywali przy stole,
zaczęli mówić w sobie samych: Kim jest ten, który nawet grzechy
odpuszcza? 50On zaś powiedział do kobiety: Wiara twoja cię ocaliła, idź w pokoju.

8

Krąg współpracowników Jezusa
1Stało

się następnie, Ŝe wędrował przez miasta oraz wioski, głosząc i opowiadając dobrą nowinę o Królestwie BoŜym, a z Nim
Dwunastu 2oraz kilka kobiet, które wcześniej zostały uzdrowione
od złych duchów i od słabości, [a wśród nich] Maria zwana Magdaleną, z której niegdyś wyszło siedem demonów, 3Joanna, Ŝona
Chuzy, zarządcy Heroda, Zuzanna oraz wiele innych, które usługiwały im ze swojego mienia.

184

Powiedział sam w sobie: semityzm, omowne określenie myślenia (Marshall).

185

Gości witano pocałunkiem (Marshall 312).

186

Lub: [co dowodzi], Ŝe mocno [Mnie] pokochała...
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Przypowieść o siewcy
4Gdy

gromadził się wielki tłum i [ludzie] z jednego miasta po
drugim przychodzili do Niego,187 powiedział korzystając z
przypowieści: 5[Pewien] siewca wyszedł rozsiać swoje ziarno. A
gdy siał, jedno padło obok drogi i zostało zdeptane, a ptaki
niebieskie zjadły je. 6Druga [garść]188 padła na skałę, a gdy
wzeszła, uschła, gdyŜ nie miała wilgoci. 7Inna padła między
ciernie, a ciernie razem z nią wyrosły i zadusiły je. 8Jeszcze inna
padła na dobrą ziemię i gdy wzrosła, wydała plon stokrotny. To
mówiąc, wołał: Kto ma uszy, aby słuchać, niech słucha.
9Jego

uczniowie zapytali Go zaś, czego dotyczyła ta przypowieść.
im powiedział: Wam zostało dane poznać tajemnice
Królestwa BoŜego, pozostałym jednak w przypowieściach, aby189
patrząc nie widzieli,
a słuchając nie kojarzyli.
10Wtedy
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przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i
nie byli uratowani. 13Tymi zaś na skale są ci, którzy, gdy usłyszą,
z radością przyjmują Słowo, lecz ci korzenia nie mają, do czasu
wierzą, a w chwili próby odstępują. 14A to, które padło między
ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, lecz idąc są zaduszani
przez troski, bogactwo i przyjemności Ŝycia — i nie dojrzewają.
15To natomiast w dobrej ziemi, oznacza tych, którzy wysłuchali
Słowa szlachetnym i dobrym sercem,190 trzymają się go i w wytrwałości wydają plon.
Bóg ujawni wszystko
16Nikt

teŜ nie zapala lampy i nie nakrywa jej naczyniem ani nie
stawia pod łóŜkiem, lecz stawia ją na widocznym miejscu,191 aby
ci, którzy wchodzą, widzieli światło. 17Nie ma bowiem nic ukrytego, co nie stanie się widoczne, ani nic tajnego, co nie miałoby
być poznane i wyjść na jaw.

11Znaczenie
12Tymi

tej przypowieści jest takie: Ziarnem jest Słowo BoŜe.
przy drodze są ci, którzy wysłuchują; potem [jednak]

187

Drugi człon tego zdania moŜna tłumaczyć w sposób właściwy dla genetiwów absolutów: mogą być równorzędne, połączone spójnikiem „i” lub
moŜna drugi potraktować jako wyjaśniający (Hendriksen 422): Gdy gromadził się tłum złoŜony z tych, którzy ściągali ze wszystkich miast (Hendriksen 432). Marshall chce drugi człon tłumaczyć wyjaśniająco: tłum był
wielki, poniewaŜ...

188

Musi tu chodzić o garść ziarna (Marshall 319, Hendriksen teŜ respektuje
rodzaj nijaki 422, przypis 432; e[teron jest rodzaju nijakiego i nie moŜe
odnosić się do spo,roj, które jest masc., moŜna się więc domyślać to. me,roj
– część, porcja ziarna; poza tym nie zawsze ściśle przestrzegano rodzaju.

189

Tajemnice: zob. uŜycie tego słowa w Mt 13,11; Mk 4,11. Tajemnica w
tym wypadku moŜe odnosić się do tego, dlaczego tak wielu ludzi, który
mogliby wejść do Królestwa BoŜego, nie wchodzi do niego. Aby (i,na hina): W Mk 4,11 równieŜ hina natomiast w Mt 13,13 hoti (gdyŜ). Na temat
równowaŜności pomiędzy celowym zastosowaniem hina (jak tutaj) a hoti
zob. Mt 13,13; Mk 4,11. Plummer zauwaŜa, Ŝe uzasadnienie ma zarówno
wyjaśniające hoti zastosowane przez Mateusza, jak i celowe hina zastosowane przez Marka and Łukasza. „Lecz zasada, Ŝe kto ma, temu będzie dane więcej, a kto nie ma, temu zostanie odebrane i to, co ma, wyjaśnia zarówno hina, jak i hoti. Jezus mówi w przypowieściach, poniewaŜ tłumy patrzą i nie widzą. Ale mówi w przypowieściach równieŜ po to, aby patrząc
nie widzieli i słuchając, nie kojarzyli.” (BW5).

190

Szlachetne i dobre serce (en kardiâi kalêi kai agathêi). WyraŜenie to występuje tylko Łukasza. w w. 8 ziemia (gên) nazwana jest dobrą agathên
(naprawdę dobrą, Ŝyzną), a w w. 15 mamy szlachetne i dobre serce en têi
kalêi gêi. Łukasz w odniesieniu do serca stosuje dwa przymiotniki. Słowami kalos k' agathos Grecy określali prawdziwego dŜentelmena. Prawdopodobnie Łukasz znał ten idiom. WyraŜenie to pojawia się w NT tylko w
tym miejscu. Nie jest łatwe do przełoŜenia. Moglibyśmy je przetłumaczyć
słowami „dobrym i szczerym”, „zdrowym i dobrym”, „prawym i dobrym”,
z których Ŝadne nie oddaje greckiego znaczenia. Z pewnością Łukasz dodaje teŜ nowe cechy moralne, których nie było w wyraŜeniu helleńskim.
Słowo „szlachetne” odpowiadałoby łac. honestus (prawy, szlachetny).
Słowa te łączą się z wyraŜeniem „trzymają się go” (katechousin). Trzymają
się go na tyle, Ŝe szatan nie moŜe ich wykraść, trzymają się głęboko zakorzenione, niepodatne na działanie słońca i zielska. Wydają plon (karpophorousin). To dowód duchowego Ŝycia. Cierpliwość (en hupomonêi). Nie ma
innego sposobu na dobry owoc. Najlepsze owoce wymagają czasu, uprawy, cierpliwości (Robertson, BW5).

191

Widoczne miejsce, gr. lucni,a (lychnia), półka na lampę, miejsce do postawienia lampy. Mogła to być półka wystająca z kolumny na środku pokoju,
kamień wystający ze ściany lub kawałek metalu umieszczony w widocznym miejscu i słuŜący do tych samych celów, lampa – terakotowe naczynie w kształcie spodka z uchwytem z jednej strony i przedłuŜeniem w
kształcie dyszy z drugiej z otworkiem na knot. Na górnej powierzchni lampy znajdowały się dwa otwory, jeden na olej, drugi na powietrze (Hendriksen, 430).
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18UwaŜajcie

więc, jak słuchacie; gdyŜ temu, który ma, będzie
dodane, temu zaś, który nie ma, zostanie odebrane nawet to, co
sądzi, Ŝe ma.
Lekcja o prawdziwej rodzinie
19Zjawiła

się u Niego Matka wraz z Jego braćmi, ale z powodu
tłumu nie mogli się z Nim spotkać. 20Powiadomili Go zatem:
Twoja Matka i twoi bracia stoją na zewnątrz i chcą się z Tobą
zobaczyć. 21Wtedy On im odpowiedział: Moją Matką i moimi
braćmi są ci, którzy słuchają Słowa BoŜego i wypełniają je.
Jezus Panem Ŝywiołów
22W

czasie jednego z tych dni zdarzyło się, Ŝe wraz ze swoimi
uczniami wsiadł On do łodzi i powiedział: Przeprawmy się na
drugą stronę jeziora. I odbili od brzegu. 23A gdy płynęli, zasnął.
Wtedy spadło na jezioro potęŜne uderzenie wiatru, zaczęło ich
zalewać i byli w niebezpieczeństwie. 24Przysunęli się więc i obudzili Go, mówiąc: Mistrzu, Mistrzu giniemy! A On, zbudzony,
zganił wiatr oraz wzburzone fale — i przestały, i nastała cisza.
25Wówczas zwrócił się do nich: Gdzie wiara wasza? Przestraszeni
zaś zdziwili się i mówili jedni do drugich: Kim więc jest Ten, Ŝe
nawet wiatrom rozkazuje i wodzie — i słuchają Go?
Uzdrowienie opętanego przez legion demonów
26Tak

dopłynęli do kraju Gerazeńczyków, który leŜy naprzeciw
Galilei. 27Gdy wyszedł na ląd, spotkał Go pewien człowiek z
miasta. Miał on demona i od znacznego czasu nie nosił szaty i nie
mieszkał w domu, tylko w grobowcach. 28Gdy zobaczył Jezusa z
wrzaskiem upadł przed Nim i donośnym głosem zawołał: Co mnie
i Tobie, Jezusie, Synu Boga NajwyŜszego? Błagam Cię, nie dręcz
mnie! 29Nakazał bowiem duchowi nieczystemu, by wyszedł z
tego człowieka. GdyŜ wiele razy chwytał go, a wiązany łańcuchami i trzymany w pętach, rwał więzy, gnany przez demona na
pustkowie. 30Jezus zapytał go: Jak ci na imię? A on odpowiedział:
Legion, gdyŜ weszło w niego wiele demonów. 31I zaczęły Go
prosić, aby im nie nakazywał odejść w Abysu.192 32A pasło się
192

Abys: bezdenna przepaść, miejsce do którego przechodzą umarli (Rz 10,7);
miejsce odosobnienia diabła i złych duchów (Obj 9,1-11; 11,7; 17,8;
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tam na górze znaczne stado świń. I poprosiły Go, aby im pozwolił
w nie wejść. I pozwolił im. 33Gdy więc demony wyszły z tego
człowieka i weszły w świnie, stado ruszyło w dół urwiska do jeziora i utonęło.
34Pasterze

na widok tego, co się stało, uciekli i donieśli o tym w
mieście oraz po zagrodach. 35[Ludzie] wyszli więc zobaczyć, co
się stało; przyszli do Jezusa i zastali człowieka, z którego wyszły
demony, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp
Jezusa — i przestraszyli się. 36Ci zaś, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak ten opętany został uratowany. 37I poprosił go cały
okoliczny tłum Gerazeńczyków, aby odszedł od nich, ogarniał ich
bowiem wielki strach. On zaś wsiadł do łodzi i zawrócił. 38A
człowiek, z którego wyszły demony, prosił Go, aby mógł z Nim
być. Odprawił go jednak ze słowami: 39Wracaj do swojego domu
i opowiadaj dokładnie o wszystkim, co Bóg dla ciebie zrobił. Odszedł więc i po całym mieście rozgłaszał, jak wiele uczynił mu
Jezus.
Uzdrowienie córki Jaira
Uzdrowienie kobiety cierpiącej na przewlekły krwotok
40Gdy

Jezus powrócił, tłum przyjął Go [z radością]. Wszyscy
bowiem na Niego czekali. 41Wtedy zjawił się człowiek imieniem
Jair.193 Był on przełoŜonym synagogi. Padł Jezusowi do stóp i
zaczął Go prosić, aby wstąpił do jego domu. 42Miał on bowiem
córkę, jedynaczkę, w wieku około dwunastu lat, a ta umierała. A
gdy On szedł, tłumy zewsząd Go ściskały. 43Wtedy pewna kobieta, która od dwunastu lat miała upływ krwi i wydała na lekarzy
całe swoje mienie, a Ŝaden nie potrafił jej uzdrowić, 44podeszła z
tyłu i dotknęła się skraju Jego szaty194 — i jej upływ krwi natychmiast ustał. 45A Jezus zapytał: Kto się Mnie dotknął? A gdy
wszyscy zaprzeczali, Piotr powiedział: Mistrzu, tłumy zewsząd
Cię otaczają i ściskają. 46Jezus jednak powiedział: Ktoś się Mnie
20,1.3). Słowo dość częste w LXX. Oznacza głębiny morskie (1MjŜ 1,2;
7,11).
193

Znaczenie Jego imienia: On oświeci lub: On wzbudzi.

194

Lub: jednego z frędzli Jego szaty (Wallace 84-6 traktuje to wyraŜenie jako
genetivus partitivus — jeden z...)
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dotknął; poczułem bowiem, Ŝe wyszła ze Mnie moc. 47Gdy
kobieta spostrzegła, Ŝe się nie ukryła, podeszła z drŜeniem,
przypadła do Niego i wobec całego tłumu oznajmiła, z jakiej
przyczyn się Go dotknęła i jak natychmiast została uleczona.
48On zaś powiedział do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w
pokoju. 49Gdy On jeszcze mówił, przyszedł ktoś od przełoŜonego
synagogi z wiadomością: Twoja córka juŜ nie Ŝyje, nie trudź juŜ
Nauczyciela. 50Jezus usłyszał to i odezwał się do niego: Przestań
się bać, tylko uwierz, a będzie ocalona. 51Po przyjściu do domu,
nikomu nie pozwolił wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi, ojcu dziecka i matce. 52A wszyscy płakali i bili się po niej
[w pierś].195 On zaś powiedział: Nie płaczcie, nie umarła, ale śpi.
53I zaczęli Go wyśmiewać,196 gdyŜ byli pewni, Ŝe umarła. 54On
natomiast, ujął ją za rękę i głośno powiedział: Dziewczynko,
wstań!197 55Wówczas powrócił jej duch, natychmiast wstała — i
polecił, by dano jej jeść. 56A jej rodziców ogarnęło [całkowite]
zdumienie; On jednak przykazał im, by nikomu nie mówili o tym,
co się stało.

9

Rozesłanie Dwunastu
1[Następnie]

zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami, a takŜe dla uzdrawiania chorób 2i posłał ich, by
głosili Królestwo BoŜe i leczyli chorych. 3Powiedział przy tym do
nich: Nie bierzcie niczego na drogę: ani laski, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, nie miejcie nawet dwóch koszul. 4Do któregokolwiek domu wejdziecie, tam pozostawajcie i stamtąd wychodźcie. 5A gdziekolwiek by was nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z waszych nóg na świadectwo przeciw nim.
6Wyszli więc, obchodzili wioski, głosili dobrą nowinę i wszędzie
uzdrawiali.
7O

wszystkim, co się dzieje, usłyszał tetrarcha Herod i rozmyślał
nad tym z niepokojem z powodu mówienia przez niektórych, Ŝe to
195

Czynili to na znak Ŝałoby po niej. Bić się [w pierś], gr. ko,ptw (kopto) było
słowem z języka medycznego i oznaczało: uderzać się z rozpaczy w głowę,
pierś, opłakiwać z acc., Hendriksen (s. 461-2).

196

Lub: drwić, kpić z Niego, śmiać Mu się prosto w oczy.

197

Lub: obudź się!
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Jan zmartwychwstał, 8przez niektórych, Ŝe pojawił się Eliasz, i
przez innych, Ŝe powstał któryś z dawnych proroków. 9Herod
natomiast powiedział: Jana ja ściąłem, kim więc jest Ten, o którym te rzeczy słyszę? I szukał sposobności, aby Go zobaczyć.
Cudowne nakarmienie tłumów
10Po

powrocie apostołowie opowiedzieli Mu o wszystkim, czego
dokonali. Wtedy wziął ich z sobą i usunął się na osobność koło
miasta zwanego Betsaidą. 11Tłumy jednak dowiedziały się o tym i
przyszły za Nim. Przyjął je Ŝyczliwie, mówił im o Królestwie
BoŜym, a tych, którzy potrzebowali uzdrowienia, leczył.
12Tymczasem dzień zaczął się chylić ku wieczorowi. Dwunastu
podeszło więc do Niego ze słowami: Rozpuść tłum, aby poszli do
okolicznych wiosek, rozproszyli się po zagrodach i znaleźli coś
do jedzenia, gdyŜ tu jesteśmy na miejscu pustynnym. 13A On im
na to: Wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli: Nie mamy więcej niŜ
pięć chlebów i dwie ryby, chyba Ŝe my pójdziemy i nakupimy
Ŝywności dla całego tłumu. 14Było tam bowiem około pięciu tysięcy męŜczyzn. Wtedy powiedział do swoich uczniów: RozłóŜcie
ich grupami mniej więcej po pięćdziesięciu. 15I zrobili tak, rozmieścili wszystkich. 16On zaś wziął te pięć chlebów i dwie ryby,
spojrzał w niebo, pobłogosławił je, przełamał i dawał uczniom, by
je kładli przed ludem. 17Zjedli więc i nasycili się wszyscy; i zebrano dwanaście koszy pozostałych im kawałków.
Wyznanie Piotra
i wyznanie Jezusa
18I

stało się, gdy się modlił samotnie, a byli z Nim uczniowie, Ŝe
zadał im pytanie: Kim Ja zdaniem tłumów jestem? 19A oni odpowiedzieli: Janem Chrzcicielem, według innych Eliaszem, a jeszcze inni mówią, Ŝe powstał jeden z dawnych proroków. 20I zapytał ich: A według was, kim jestem? Wtedy Piotr odpowiedział:
Chrystusem, Synem Boga. 21On zaś przestrzegł ich i nakazał, aby
nikomu o tym nie mówili. 22Powiedział teŜ: Syn Człowieczy musi
wiele wycierpieć, zostać przez starszych, arcykapłanów i znawców Prawa uznany za niewłaściwego; musi teŜ być zabity i trzeciego dnia wskrzeszony.
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Cena Ŝycia
23Następnie

zwrócił się do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za Mną,
niech się zaprze198 samego siebie, weźmie swój krzyŜ na siebie
codziennie199 i naśladuje Mnie. 24Kto bowiem chciałby ocalić swą
duszę, straci ją, a kto straci swą duszę dla Mnie, ten ją ocali. 25Bo
co za korzyść ma człowiek, gdy zyskał cały świat, a siebie samego zgubił lub zatracił? 26Kto bowiem zawstydzi się Mnie i moich
słów, tego i Syn Człowieczy zawstydzi się, gdy przyjdzie w
chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. 27Mówię wam zaś z
pewnością: Niektórzy z tutaj stojących na pewno nie zaznają
śmierci, dopóki nie zobaczą Królestwa BoŜego.
Przemienienie Jezusa
28Mniej

więcej osiem dni po tych słowach wziął z sobą Piotra,
Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się pomodlić.200 29A gdy się
modlił, zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego szata stała się
lśniąco biała. 30I oto dwaj męŜczyźni zaczęli z Nim rozmawiać, a
byli nimi MojŜesz i Eliasz. 31Ukazali się oni w chwale i mówili o
Jego odejściu,201 którego miał dopełnić w Jerozolimie. 32Piotr zaś
i jego towarzysze byli zmorzeni snem. Po obudzeniu zobaczyli
Jego chwałę i tych dwóch męŜczyzn, stojących przy Nim. 33I gdy
się z Nim rozstawali, Piotr powiedział do Jezusa: Mistrzu, dobrze
jest nam tu być. Postawmy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden
dla MojŜesza i jeden dla Eliasza. Nie rozumiał bowiem, co mówi.

198

gr. avrne,omai (arneomai) wyrzeknie, zrezygnuje.

199

WyraŜenie to moŜe znaczyć: Ŝyje codziennie tak, jakby udawał się na
miejsce egzekucji. M i H (498) twierdzą, Ŝe chodzi o niesienie krzyŜa na
miejsce egzekucji.

200

Mniej więcej osiem dni (hôsei hêmerai oktô). W Mk 9,2 (Mt 17,1) mamy
„po sześciu dniach”, co zgadza się z tym przybliŜeniem. Wszedł na górę
(eis to oros). Chodzi prawdopodobnie o górę Hermon, poniewaŜ — jak
wiemy — Jezus był blisko Cezarei Filipowej, gdy Piotr złoŜył swoje wyznanie (Mk 8,27; Mt 16,13). Hermon pozostaje chlubą Palestyny. Z jego
szczytu moŜna oglądać cały kraj. Dobre miejsce na przemienienie. Aby się
modlić (proseuxasthai). Łukasz często mówi o modlącym się Jezusie (por.
3,21). Zob. równieŜ w. 29.

201

Słowo odejście moŜe się odnosić do odejścia w sensie rzeczywistym, ale
takŜe moŜe być mniej dosadnym określeniem śmierci.
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34A

gdy to jeszcze mówił, pojawił się obłok i zacienił ich; a przy
ich wchodzeniu w obłok przestraszyli się. 35Z obłoku natomiast
rozległ się głos: To jest mój Syn, [mój] wybrany, Jego słuchajcie.
36Gdy przebrzmiał ten głos, Jezus znalazł się sam. Oni zaś zamilkli i o tym, co zobaczyli, nic nikomu w tych dniach nie powiedzieli.
202

Uzdrowienie opętanego chłopca
37Nazajutrz,

gdy zeszli z góry, spotkał Go wielki tłum. 38Wtedy
jakiś człowiek z tłumu zawołał: Nauczycielu, błagam cię, spójrz
na mojego syna, gdyŜ to mój jedynak. 39Oto gdy duch go bierze,
natychmiast krzyczy, targa nim z pianą na ustach i z trudem od
niego poranionego odchodzi. 40Błagałem teŜ Twoich uczniów,
aby go wypędzili, lecz nie byli w stanie. 41Jezus odpowiedział: O,
niewierzący i przewrotny rodzie, jak długo mam z wami być i was
znosić? Przyprowadź tu swego syna. 42A gdy on podchodził, demon szarpnął nim i rzucił w konwulsjach. Jezus jednak skarcił
ducha nieczystego, uleczył chłopca i oddał go jego ojcu.
43Wszyscy zaś byli zdumieni wielkością Boga.

Druga zapowiedź męki
I gdy się wciąŜ dziwili wszystkiemu, co czynił, powiedział do
swoich uczniów: 44Nastawcie wy swoich uszu na te słowa: Syn
Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. 45Lecz oni nie rozumieli
tej wypowiedzi, była ona przed nimi zakryta, tak by jej nie pojęli,
a o znaczenie tej wypowiedzi bali się Go pytać.
Lekcja o wielkości
ich natomiast myśl,203 kto z nich mógłby być większy.204
47Jezus zaś, świadom myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je
przy sobie 48i powiedział do nich: Kto by to dziecko przyjął w
imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje
46Naszła

202

Trudno rozstrzygnąć, do kogo odnosi się zaimek ich, do uczniów czy do
rozmówców Jezusa.

203

Myśl, gr. dialogismo,j (dialogismos) oznacza proces myślowy, rozumowanie, a sensie ujemnym równieŜ spór.

204

Większy, gr. mei,zwn (meidzon), moŜna teŜ rozumieć w sensie: największy
(H. 525).

Ewangelia według Łukasza

42

Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy pośród was
wszystkich, ten jest wielki.
Lekcja o otwartości
49Wtedy

odezwał się Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, kto w
Twoje imię wygania demony i próbowaliśmy go powstrzymać,
poniewaŜ nie chodzi za Tobą wraz z nami. 50Lecz Jezus mu odpowiedział: Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam,
ten jest z wami.
PODRÓś DO JEROZOLIMY
Jezus wobec niechęci
51Gdy

dopełniały się dni Jego przyjęcia w górze, sam skierował
swą twarz,205 by się udać do Jerozolimy. 52Wyprawił więc przed
sobą posłańców. Ci wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej
wioski, aby przygotować mu [miejsce]. 53Lecz nie przyjęli Go,
gdyŜ Jego twarz była skierowana na Jerozolimę. 54Gdy zobaczyli
to uczniowie Jakub i Jan, powiedzieli: Panie, czy chcesz, byśmy
powiedzieli, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął? 55Lecz On
obrócił się i skarcił ich. 56Po czym poszli do innej wsi.
Zdecydowanie w naśladowaniu Jezusa
57Gdy

tak podąŜali drogą, ktoś do Niego powiedział: Pójdę za
Tobą, dokądkolwiek się udasz. 58A Jezus mu odpowiedział: Lisy
mają nory, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie
ma, gdzie by głowę skłonił. 59Powiedział teŜ do drugiego: Chodź
za Mną! A on na to: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. 60Odpowiedział mu: Zostaw umarłym grzebanie
ich umarłych, ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo BoŜe.
61Odezwał się jeszcze inny: Pójdę za Tobą, Panie, najpierw jednak pozwól mi poŜegnać się z tymi, którzy są w moim domu.
62Jezus zaś powiedział do niego: Nikt, kto przykłada rękę do pługa i ogląda się na to, co [zostało] w tyle, nie jest zdatny do Królestwa BoŜego.
Rozesłanie siedemdziesięciu dwóch posłańców

205

Hebrajski idiom, jak w 2 Krl 12,18, podkreślający zdecydowanie.
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1Potem

Pan wyznaczył innych siedemdziesięciu dwóch i
rozesłał ich po dwóch przed swoim obliczem do kaŜdego miasta i miejsca, gdzie sam zamierzał przyjść.
2Mówił przy tym do nich: śniwo wprawdzie wielkie,
ale robotników mało. Uproście więc Pana Ŝniwa, aby wypchnął
robotników na swoje Ŝniwo. 3Idźcie! Oto posyłam was jak jagnięta między wilki. 4Nie noście z sobą ani sakiewki ani torby, ani
sandałów; nikogo teŜ w drodze nie pozdrawiajcie.206 5Do któregokolwiek domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. 6Jeśli będzie tam syn pokoju,207 spocznie na nim wasz pokój, a jeśli nie — wróci do was. 7W tym domu przebywajcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest; robotnik bowiem godny [jest] swojej zapłaty. Nie przenoście się z domu do domu. 8A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie to, co wam podadzą.
9Uzdrawiajcie w nim teŜ słabych i mówcie do nich: PrzybliŜyło
się do was Królestwo BoŜe. 10Jeśli jednak wejdziecie do któregoś
miasta i nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie:
11Nawet proch z waszego miasta, który nam przywarł do stóp,
strząsamy wam, lecz to wiedzcie, Ŝe przybliŜyło się Królestwo
BoŜe. 12Mówię wam, Ŝe tym Dniu lŜej będzie Sodomie niŜ temu
miastu.

10

13Biada

tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido; bo gdyby w
Tyrze i Sydonie stały się cuda, które dokonały się u was, dawno
by się opamiętały, siedząc we włosiennicy i w popiele. 14Lecz
Tyrowi i Sydonowi lŜej będzie na sądzie niŜ wam. 15A ty, Kafarnaum, czy aŜ do nieba będziesz wywyŜszone? AŜ do hadesu zstąpisz!
16Kto

was słucha, Mnie słucha; kto wami gardzi — Mną gardzi. A
kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał.

206

Pozdrowienia na Wschodzie bywały czasochłonne.

207

Syn pokoju, gr. ui`oj. eivrh,nhj (hios eirenes): określenie syn w odniesieniu
do czegokolwiek stawiało opisaną tak osobę w pewnej relacji wobec obiektu wymienionego po słowie „syn”. MoŜe to być relacja jakości, podobieństwa, pochodzenia, przeznaczenia etc. (H p. 587); a zatem osoba pokojowa,
chętna do przyjęcia pokoju (M).
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Powrót siedemdziesięciu dwóch posłańców
17Siedemdziesięciu

dwóch wróciło z radością, donosząc: Panie, w
Twoim imieniu nawet demony są nam podległe. 18Wtedy im powiedział: Widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba.
19Oto wyposaŜyłem was we władzę deptania po węŜach i skorpionach, i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam na pewno
nie zaszkodzi. 20Lecz nie cieszcie się z tego, Ŝe duchy208 są wam
podległe, cieszcie się raczej z tego, Ŝe wasze imiona wpisane są w
niebiosach.209
21W

tej godzinie rozweselił się w Duchu Świętym i powiedział:
Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, Ŝe zakryłeś te rzeczy
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom!210
Tak, Ojcze, gdyŜ to stało Ci się przyjemnością. 22Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt nie pojmuje, kim jest
Syn, jak tylko Ojciec, i kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten,
któremu Syn zechce to objawić.
23Na

osobności zaś zwrócił się do uczniów i powiedział: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. 24Mówię wam bowiem, Ŝe wielu proroków i królów chciało zobaczyć to, co wy
widzicie, a nie zobaczyli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie
usłyszeli.
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
25I

oto powstał pewien znawca Prawa. Chcąc Go wystawić na
próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć
Ŝycie wieczne? 26W odpowiedzi usłyszał: Co napisano w Prawie?
Jak czytasz? 27On na to: Będziesz kochał Pana, Boga swego, z
całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej myśli i z
całej swojej siły, a swojego bliźniego,211 jak siebie samego.212
208

45
28Powiedział

Wpisane są w niebiosach: moŜemy mieć w tym miejscu do czynienia z
tzw. divinum passivum: Bóg wpisał wasze imiona.

210

Niemowlę to równieŜ człowiek dziecinny, niewinny, nie zepsuty przez
naukę, człowiek o dziecinnej prostocie (M).

211

Bliźni, gr. plhsi,oj (plesios), ktoś, kto jest blisko, sąsiad; wg LXX to ktoś, z
kim utrzymuje się kontakty. śydzi ograniczyli to do członków tego samego
narodu i religijnej wspólnoty, jednak 3 MjŜ 19,34 obowiązek miłości roz-

mu: Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz

Ŝył.
29On

jednak, dla usprawiedliwienia samego siebie, zapytał Jezusa:
A kto jest moim bliźnim? 30W nawiązaniu do tego Jezus powiedział: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł
w ręce zbójców, którzy go odarli, pobili pięściami i odeszli, zostawiając na wpół umarłego. 31Przypadkiem jakiś kapłan schodził
tą drogą. Gdy go zobaczył, przeszedł na drugą stronę i minął.
32Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go,
przeszedł na drugą stronę i minął. 33Natomiast pewien Samarytanin, będąc w podróŜy, przechodził obok niego i gdy go zobaczył,
zlitował się. 34Podszedł, obandaŜował jego rany, polał oliwą i
winem,213 potem posadził go na swoje zwierzę, zaprowadził do
gospody i zaopiekował się nim. 35Nazajutrz zaś wyciągnął dwa
denary, dał je gospodarzowi i powiedział: Zadbaj o niego, a co
ponad to wydasz, ja ci w drodze powrotnej oddam. 36Który z tych
trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim temu, który wpadł w
ręce zbójców? 37On na to: Ten, który się nad nim zlitował. Wtedy
Jezus powiedział: Idź, i ty czyń podobnie.
Jezus u Marii i Marty
38W

trakcie ich podróŜy, wszedł On do jakiejś wioski. Przyjęła
Go tam pewna kobieta imieniem Marta. 39Miała ona siostrę, której było na imię Maria. Ta usiadła u stóp Pana i słuchała Jego
Słowa. 40Marta tymczasem krzątała się przy wielu posługach.
Podeszła zatem i powiedziała: Panie, czy nie dbasz o to, Ŝe moja
siostra pozostawiła przy posłudze mnie samą? Powiedz jej więc,
aby mi pomogła. 41Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, mar-

Jeśli w kontekście Ŝydowskim duchy nie mają bliŜszego określenia, chodzi
o złe duchy.

209
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ciąga na obcych, jednak śydzi wykluczali z niego Samarytan i cudzoziemców; grecki termin miał szerszy zakres, ale prawnik tak pojmował to określenie.
212

Znawca Prawa odpowiada pierwszymi słowami Shema (5 MjŜ 6,3; 11,13)
które były wypisane na filakteriach.

213

Oliwa i wino było w tamtych czasach środkiem nawet na rany. Hipokrates
w przypadku wrzodów doradza: „owinąć miękką wełną i skropić oliwą i
winem” (BW5).
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46

twisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, 42a potrzeba jest
jednego; Maria bowiem wybrała dobrą część, która jej
nie będzie zabrana.
1Zdarzyło

się, gdy się w pewnym miejscu modlił i skończył, Ŝe któryś z Jego uczniów powiedział do Niego: Panie, naucz
nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. 2Wtedy im
powiedział: Gdy się modlicie, mówcie:
Ojcze,
niech Twoje imię będzie poświęcone;214
niech nastanie Twoje Królestwo.
3

KaŜdego dnia nam udzielaj
naszej codziennej porcji chleba.215

4

Odpuść nam teŜ nasze grzechy,
bo i my sami odpuszczamy
kaŜdemu, kto jest nam dłuŜny,
i spraw, abyśmy nie ulegli w próbie.216

5Powiedział

teŜ do nich: Kto z was będzie miał przyjaciela, do
którego pójdzie o północy i powie: Przyjacielu, uŜycz mi trzech
chlebów, 6poniewaŜ mój przyjaciel zjawił się u mnie z drogi, a nie
mam mu co podać, 7a tamten ze środka odpowie: Nie zadawaj mi
trudu, drzwi juŜ zamknięte,217 moje dzieci są wraz ze mną na posłaniu — nie mogę wstać i dać ci? 8Mówię wam, nawet jeśli nie
wstanie i nie da mu dlatego, Ŝe jest jego przyjacielem, to dla jego
natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. 9I ja wam mówię: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a
otworzą wam. 10KaŜdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka,
214

będzie poświęcone to być moŜe divinum passivum: spraw, by Twoje imię
otoczył szacunek; niech Twoje imię okaŜe się święte.

215

Codzienna porcja chleba: chodzi o wszystko, co potrzebne do podtrzymania naszego Ŝycia.

216

Dosłownie: i nie wprowadzaj nas w próbę. J. Carmignac wykazuje jednak,
Ŝe „wejść w próbę” nie znaczy „nie być kuszonym”, ale „poddać się pokusie”, Ŝe czasownik ten odzwierciedla hebrajski czasownik przyczynowy, a
jego zaprzeczenie określa rodzaj wejścia, a zatem wyraŜona myśl sprowadza się nie do „nie sprawiaj, byśmy ulegli pokusie”, ale raczej: „spraw, byśmy nie ulegli pokusie” (Marschal, The Gospel of Luke, NIGTC, 462).

217

Wschodnie zamki bywają niełatwe do otwarcia (Robertson, BW5).
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znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. 11Który z was, ojców, gdy
syn poprosi o rybę, daje mu węŜa? 12Albo gdy poprosi o jajko,
daje mu skorpiona? 13Jeśli więc wy, którzy źli jesteście, umiecie
dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileŜ bardziej Ojciec z nieba
da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
14I

wypędzał demona; a ten był niemy. I stało się, gdy demon
wyszedł, Ŝe niemy przemówił, a tłumy były zdumione.
15Niektórzy z nich jednak stwierdzili: Wypędza demony w [mocy] Beelzebula, władcy demonów. 16Inni zaś, wystawiając Go na
próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. 17On zaś, świadom
ich myśli, powiedział do nich: KaŜde królestwo samo w sobie
podzielone, pustoszeje, a dom na dom się wali. 18Więc jeśli szatan
jest teŜ sam w sobie podzielony, jak ostoi się jego królestwo? —
mówicie bowiem, Ŝe Ja w [mocy] Beelzebula wypędzam demony.
19Jeśli zaś Ja w [mocy] Beelzebula wypędzam demony, to w [czyjej mocy] wypędzają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi
sędziami. 20JeŜeli Ja jednak palcem BoŜym wypędzam demony,
to właściwie przyszło juŜ do was Królestwo BoŜe. 21Gdy dobrze
uzbrojony siłacz strzeŜe swego dziedzińca, jego mienie spoczywa
w pokoju. 22Lecz gdy przychodzi mocniejszy od niego i pokonuje
go, zabiera mu jego zbroję, na której polegał, i rozdaje jego łupy.
23Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie, a kto ze Mną nie
zbiera — rozprasza.
24Gdy

duch nieczysty wychodzi z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych i szuka wytchnienia. Gdy go jednak nie znajdzie, mówi: Wrócę do mojego domu, skąd wyszedłem.
25Przychodzi i zastaje go wymiecionym oraz przyozdobionym.
26Wtedy idzie, bierze z sobą siedem innych duchów, gorszych niŜ
on sam, wchodzą i mieszkają tam. I stają się ostatki tego człowieka gorsze niŜ początki. 27Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu
podniosła głos i zawołała do Niego: Szczęśliwe łono, które cię
nosiło, i piersi, które ssałeś. 28Lecz On odpowiedział: Szczęśliwi
są raczej ci, którzy słuchają Słowa BoŜego i przestrzegają je.
29Gdy

wokół gromadziły się tłumy, zaczął mówić: To pokolenie
jest pokoleniem złym; szuka znaku, ale znak nie będzie mu dany
— poza znakiem Jonasza. 30Jak bowiem Jonasz stał się znakiem
dla Niniwczyków, tak teŜ Syn Człowieczy będzie dla tego poko-
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lenia. 31Królowa południa powstanie na sądzie wraz z ludźmi tego
pokoleniem i potępi ich, gdyŜ z krańców ziemi przybyła słuchać
mądrości Salomona, a oto tutaj jest coś więcej niŜ Salomon.
32Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie wraz z tym pokoleniem i
potępią je, gdyŜ opamiętali się na wezwanie Jonasza, a oto tutaj
jest coś więcej niŜ Jonasz.
33Nikt

nie zapala lampy i nie stawia jej w ukryciu ani pod korcem,
ale na świeczniku, aŜeby ci, którzy wchodzą, widzieli światło.
34Światłem ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, to i
całe twoje ciało jest jasne; lecz gdy tylko jest złe, twoje ciało jest
ciemne. 35Dbaj więc, aby światło, które jest w tobie, nie było
ciemnością. 36Jeśli zatem całe twoje ciało jest jasne i nie ma w
nim części ciemnej, to będzie jasne całe, jak gdyby oświecała cię
lampa [swoim] blaskiem.
37Gdy

to powiedział, pewien faryzeusz poprosił Go, Ŝeby zjadł u
niego śniadanie. Wszedł więc i spoczął przy stole. 38Widząc to,
faryzeusz zdziwił się, Ŝe przed posiłkiem nie zanurzył najpierw
[rąk].218 39Pan zaś powiedział do Niego: Obecnie wy, faryzeusze,
oczyszczacie zewnętrzną stronę kubka i misy, tymczasem wasze
wnętrze zawiera chciwość i zło. 40Bezmyślni! Czy Ten, który
uczynił to, co jest na zewnątrz, nie uczynił i tego, co wewnątrz?
41Dajcie na jałmuŜnę raczej z wnętrza, a wtedy wszystko będzie
dla was czyste. 42Lecz biada wam, faryzeuszom, Ŝe dajecie dziesięcinę z mięty, ruty i z kaŜdego ziela, a pomijacie wymierzanie
sprawiedliwości i miłość Boga; a właśnie to naleŜało czynić — i
tamtego nie zaniedbać. 43Biada wam, faryzeuszom, Ŝe lubicie
pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynkach.
44Biada wam, Ŝe jesteście jak nie oznaczone grobowce, a ludzie,
którzy po nich chodzą, są [tego] nieświadomi. 45Wtedy odezwał

218

Nie zanurzył [rąk] przed posiłkiem (hoti ou prôton ebaptisthê pro tou
aristou). Czasownik baptizô, występujący tu w stronie biernej aorystu, odnosi się do rąk. śydzi mieli zwyczaj zanurzać ręce w wodzie przed posiłkiem, a czasem nawet pomiędzy daniami, w związku z rytualnym oczyszczeniem. W Galilei faryzeusze i znawcy Prawa ostro krytykowali uczniów
za jedzenie nie obmytymi rękami (Mk 7,1-23; Mt 15,1-20). Widocznie w
tym wypadku sam Jezus zasiadł do śniadania (lub do obiadu) bez ceremonialnego zanurzenia (BW5).
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się jakiś znawca Prawa: Nauczycielu, mówiąc te rzeczy i nas
zniewaŜasz. 46On zaś powiedział: I wam, znawcom Prawa, biada,
Ŝe wkładacie na ludzi cięŜary nie do uniesienia, a sami nawet
jednym palcem u swych rąk nie pomagacie cięŜarów tych nieść.
47Biada wam, Ŝe budujecie prorokom grobowce, a wasi ojcowie
ich pozabijali. 48A zatem jesteście świadkami i popieracie postępki swoich ojców przez to, Ŝe oni ich pozabijali, a wy budujecie
[grobowce]. 49Dlatego teŜ Mądrość BoŜa powiedziała: Poślę do
nich proroków i apostołów, a oni niektórych z nich zabiją i będą
prześladować, 50aby od tego pokolenia domagano się krwi
wszystkich proroków, przelanej od załoŜenia świata — 51od krwi
Abla aŜ do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem i budynkiem.219 Tak, mówię wam: Będą jej Ŝądać od tego
pokolenia. 52Biada wam, znawcom Prawa, Ŝe zabraliście klucz
poznania; sami nie weszliście i pragnącym wejść przeszkodziliście. 53Gdy stamtąd wyszedł, znawcy Prawa i faryzeusze zaczęli
Go gwałtownie zaczepiać i nieprzyjaźnie wypytywać o wiele rzeczy, 54czyhając na Niego, Ŝeby złapać coś z Jego ust.
ROZDZIAŁ 12
1W

tych okolicznościach, gdy wokół zgromadziły się wielotysięczne tłumy, tak Ŝe się ludzie nawzajem deptali, zaczął mówić
najpierw do swoich uczniów: StrzeŜcie się zakwasu faryzeuszów,
to jest obłudy. 2Nie ma zaś nic ukrytego, co nie będzie ujawnione,
ani nic tajnego, co nie stanie się wiadome. 3Stąd cokolwiek powiedzieliście w ciemności, będzie słyszane w świetle, i to, co
szeptaliście do ucha w bocznych pokojach, będzie ogłaszane na
dachach.
4Mówię

natomiast wam, moim przyjaciołom, nie bójcie się tych,
którzy zabijają ciało, a potem nie mają juŜ nic więcej do zrobienia. 5PokaŜę wam jednak, kogo macie się bać: Bójcie się Tego,
219

Od krwi Abla aŜ do krwi Zachariasza (apo haimatos Abel heôs haimatos
Zachariou). Przelanie krwi Abla było pierwszym opisanym w ST przypadkiem przelania krwi (1 MjŜ 4,10), przelanie krwi Zachariasza ostatnim, jako Ŝe 2 Księga Kronik była ostatnią Księgą ST (2 Krn 24:22). Chronologiczni morderstwo Uriasza przez Jehoiakima było późniejsze (Jr 26:23),
jednak hebrajskim kanonie ostatnim jest morderstwo z 2 Księgi Kronik.
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który po zabiciu, ma prawo wtrącić do Gehenny. Tak, mówię
wam: Tego się bójcie! 6Czy pięciu wróbli nie sprzedają za dwa
assariony? A ani o jeden z nich nie jest zapomniany przed obliczem Boga. 7Lecz nawet włosy na waszej głowie wszystkie są
policzone. Nie bójcie się! Znaczycie więcej niŜ wiele wróbli.
8Mówię

zaś wam: KaŜdy, kto Mnie wyzna przed ludźmi, tego i
Syn Człowieczy wyzna przed aniołami BoŜymi. 9Ten zaś, kto się
Mnie zaprze przed ludźmi, dozna tego samego220 przed aniołami
Boga.
10KaŜdemu,

kto powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu,
będzie odpuszczone; temu zaś, kto zbluźnił przeciw Duchowi
Świętemu, nie będzie odpuszczone.
11A

gdyby was ciągali do synagog, do rządzących i do władz, nie
troszczcie się, w jaki sposób lub czym się obronić oraz powiedzieć; 12Duch Święty bowiem pouczy was w tej godzinie, co trzeba powiedzieć.
13Wtedy

ktoś z tłumu powiedział do Niego: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem.221
14Lecz On mu odpowiedział: Człowieku, kto Mnie ustanowił
sędzią lub rozjemcą nad wami? 15Powiedział teŜ do nich: UwaŜajcie i strzeŜcie się wszelkiej chciwości, Ŝycie bowiem i korzystanie z bogactwa nie polega na opływaniu w dostatki.222

220

Dozna tego samego przed aniołami Boga,— dosłownie: zostanie zaparty
przed aniołami Boga.

221

Zgodnie z Prawem (5 MjŜ 21,17) starszemu naleŜało się dwie trzecie,
młodszemu jedna trzecia (BW5).

222

Niełatwy idiom Łukasza. „Syntaksa konkluzji jest dziwna. Stąd C. F. T.
Moule [...] sugeruje, Ŝe doszło tu do zmieszania się dwóch wyraŜeń: a. ouvk
evn perisseuvein tini. h` zwh,. WyraŜenie b. ouvk evk tw/n u`parco,ntwn tini. h`
zwh,. Taka niezgrabność sugeruje, Ŝe Łukasz w tym miejscu nie pisał samodzielnie. W kaŜdym z dwóch przypadków znaczenie jest jasne.” (I. H.
Marshall, NIGTC, 523): a. nie w czyjejś obfitości (lub: nie w czyimś
zbytku ) jest Ŝycie, lub: nie zbytek zapewnia Ŝycie; b. nie od czyichś majątków [zaleŜy] Ŝycie, lub: nie majątek zapewnia Ŝycie. PrzełoŜenie zdania
w takiej formie, w jakiej znajdujemy je w tekście jest trudniejsze. Dosłownie brzmiałoby to: GdyŜ nie w czyimś obfitowaniu (nadmiarze, zbytku)
jest jego Ŝycie z jego majątku (bogactwa, posiadłości, dóbr). Bardziej zro-
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16I

opowiedział im przypowieść: Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. 17Zaczął więc rozwaŜać sam w sobie:
Co mam zrobić, gdyŜ nie mam gdzie zebrać moich plonów? 18I
powiedział: Zrobię tak: Zburzę moje stodoły, zbuduję większe i
zgromadzę tam całe moje zboŜe oraz moje dobra. 19Potem powiem swojej duszy: Duszo, masz wiele dóbr złoŜonych na wiele
lat; odpocznij, najedz się, napij się, świętuj sobie. 20Bóg jednak
powiedział do niego: Bezmyślny! Tej nocy zaŜądają twojej duszy;
i czyje będzie to, co przygotowałeś? 21Tak będzie z kaŜdym, kto
skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu.
22Do

swoich uczniów powiedział natomiast: Dlatego mówię wam:
Nie martwcie się o duszę, co by tu zjeść, ani o ciało, w co by się
odziać. 23Dusza bowiem znaczy więcej niŜ pokarm, a ciało niŜ
odzienie. 24Przypatrzcie się krukom, Ŝe nie sieją ani Ŝną, nie mają
spichlerza ani stodoły — i Bóg karmi je; o ile więcej wy znaczycie od ptaków! 25Kto z was zatroskany moŜe do swego wzrostu
dodać [jeden] łokieć? 26Jeśli więc nawet najmniejszej rzeczy nie
potraficie, dlaczego martwicie się o resztę? 27Przypatrzcie się
liliom ja rosną; nie trudzą się ani nie przędą, a mówię wam, nawet
Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany, jak jedna z
nich. 28Jeśli więc trawę w polu, która dziś jest, a jutro będzie
wrzucona do pieca, Bóg tak przyozdabia, o ileŜ bardziej was, o
małowierni? 29Więc i wy nie pytajcie, co by tu zjeść lub co by tu
wypić, i nie bądźcie niespokojni. 30Tego wszystkiego bowiem
narody tego świata szukają; tymczasem wasz Ojciec wie, Ŝe tego
potrzebujecie. 31Lecz szukajcie Jego Królestwa, a te rzeczy będą
wam dodane. 32Nie bój się, mała trzódko! GdyŜ waszemu Ojcu
spodobało się dać wam Królestwo.
33Sprzedajcie

swoje posiadłości i dajcie jałmuŜnę. Zróbcie sobie
sakiewki, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebiosach,
gdzie złodziej nie ma dostępu i mól nie poŜera, 34bo gdzie jest
wasz skarb, tam będzie teŜ wasze serce.
35Niech

wasze biodra będą przepasane i lampy zapalone. 36Wy
zaś [bądźcie] podobni do ludzi oczekujących swego pana aŜ wróci
zumiale moŜna by powiedzieć: śycie i korzystanie z bogactwa nie polega
na opływaniu w dostatki.
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z wesela, abyście gdy przyjdzie i zakołacze, natychmiast mu
otworzyli. 37Szczęśliwi ci słudzy, których pan po przyjściu zastanie czuwających. Zapewniam was, Ŝe się przepasze, ułoŜy ich
przy stole, po czym podejdzie i będzie im usługiwał. 38Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straŜy — szczęśliwi oni, jeśli ich tak
zastanie! 39To zaś wiedzcie, Ŝe gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, nie pozwoliłby się włamać do
swojego domu.223 40I wy bądźcie gotowi, gdyŜ Syn Człowieczy
przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
41Wtedy

Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść,
czy teŜ do wszystkich? 42Pan odpowiedział: A kto jest tym wiernym rządcą, roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją domową słuŜbą, aby im dawał przydział zboŜa we właściwym czasie? 43Szczęśliwy ten sługa, którego jego pan po przyjściu zastanie tak czyniącego. 44Mówię wam zgodnie z prawdą, Ŝe postawi
go nad całym swoim mieniem. 45Jeśli jednak sługa ten powiedziałby w swoim sercu: Mój Pan zwleka z przyjściem — i zacząłby bić słuŜących chłopców i dziewczyny, jeść, pić i upijać się,
46przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa, i o
godzinie, której nie zna, przetnie go na pół i wyznaczy mu dział z
niewiernymi.
47Ten

zaś sługa, który znał wolę swego pana, lecz nie przygotował lub nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów.
48Ten natomiast, który nie znał, a zrobił coś godnego batów, odbierze niewiele razów. Od kaŜdego bowiem, komu wiele dano,
wiele będzie się Ŝądać, i od tego, komu wiele powierzono, więcej
będzie się wymagać.
49Przyszedłem

rzucić na ziemię ogień i jakŜebym pragnął, aby juŜ
50
zapłonął. Mam zostać zanurzony w chrzcie i jakŜe jestem udręczony, dopóki się to nie dopełni. 51Czy myślicie, Ŝe zjawiłem się,
aby dać ziemi pokój? Nie, mówię wam, raczej rozdwojenie. 52Od
teraz bowiem pięciu w jednym domu będzie podzielonych; trzej
przeciw dwom i dwaj przeciw trzem; 53będą podzieleni ojciec z

223

Złodzieje włamywali się przez wyjęcie cegieł z muru, stąd w tekście jest
mowa o przekopaniu się do domu (Nida-Louw, BW5).
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synem i syn z ojcem, matka z córką i córka z matką, teściowa ze
swoją synową, a synowa z teściową.
54Powiedział

teŜ do tłumów: Gdy zobaczycie chmurę podnoszącą
się na zachodzie, zaraz mówicie: Nadciąga burza — i tak jest. 55A
gdy wieje z południa, mówicie: Będzie upał — i jest.
56Obłudnicy! Oblicze ziemi i nieba umiecie rozeznawać, jak to
więc jest, Ŝe nie umiecie rozpoznać tego czasu?
57Ponadto

dlaczego sami z siebie nie osądzacie, co jest sprawiedliwe? 58Gdy na przykład idziesz ze swoim oskarŜycielem do
urzędnika, [juŜ] w drodze zadaj [sobie] trudu, by stać się od niego
wolnym, aby cię nie zaciągnął do sędziego, a sędzia nie przekazał
cię komornikowi, a komornik nie wrzucił cię do więzienia.
59Mówię ci, na pewno nie wyjdziesz stamtąd, zanim nie oddasz
ostatniego leptona.224
ROZDZIAŁ 13
1W

tym samym czasie byli przy Nim obecni jacyś [ludzie], którzy
opowiadali o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich
ofiarami. 2Wtedy odezwał się do nich w te słowa: Czy myślicie,
Ŝe ci Galilejczycy stali się większymi grzesznikami niŜ wszyscy
inni Galilejczycy, Ŝe tak ucierpieli? 3O nie, mówię wam, lecz jeśli
się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. 4Albo czy
myślicie, Ŝe tych osiemnastu, na których runęła wieŜa w Syloe i
zabiła ich, stali się bardziej winni niŜ wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? 5O nie, mówię wam, lecz jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie.
6Opowiedział

teŜ taką przypowieść: Pewien człowiek miał w swej
winnicy zasadzonego figowca. Przyszedł więc i szukał na nim
owocu, lecz nie znalazł. 7Wtedy powiedział do winogrodnika: Oto
od trzech lat przychodzę,225 szukam owocu na tym figowcu i nie

224

Lepton, połowa kodrantesa, jedna ósma assariona, który był szesnastą
częścią denara, który był średnią zapłatą za dwanaście godzin pracy najemnika. Czyli lepton to 1/128 denara, czyli tyle, ile płacono za siedem
minut pracy najemnika.

225

Figowce rodziły owoce zazwyczaj po trzech latach od zasadzenia. Pan
przychodzi od lat sześciu (NET 209).
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znajduję. Wytnij je, po co ma ziemię wyjaławiać? 8Ten zaś odpowiedział mu: Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aŜ je okopię dokoła i obłoŜę nawozem, 9moŜe wyda owoc w przyszłym, a jeśli
nie [wyda], wytniesz je.
10W

czasie szabatu nauczał w jednej z synagog. 11A właśnie była
tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha słabości i była
tak pochylona, Ŝe nie mogła się całkiem wyprostować. 12Gdy
Jezus ją zobaczył, przywołał ją i powiedział: Kobieto, stałaś się
wolna od swojej słabości — 13i nałoŜył na nią ręce; wtedy natychmiast wyprostowała się, i zaczęła chwalić Boga. 14Lecz przełoŜony synagogi, oburzony, Ŝe Jezus uzdrowił w szabat, odezwał
się do tłumu: Jest sześć dni, w których naleŜy pracować. W te
więc przychodźcie i uzdrawiajcie się, a nie w dzień szabatu.
15Wtedy Pan mu odpowiedział: Obłudnicy! Czy nie kaŜdy z was
w dzień szabatu odwiązuje od Ŝłobu swego wołu lub osła i nie
prowadzi ich napoić? 16A czy tej córki Abrahama, którą szatan
związał — uwaga — na dziesięć i osiem lat, nie naleŜało zwolnić
z tych pęt w dzień szabatu? 17Gdy On to mówił, wszystkich Jego
przeciwników ogarnął wstyd, cały natomiast tłum cieszył się z
powodu chwalebnych czynów, które działy się za Jego sprawą.
18Dalej

więc mówił: Do czego podobne jest Królestwo BoŜe i z
czym je porównam? 19Podobne jest do ziarnka gorczycy, które
człowiek wziął i zasiał w swoim ogrodzie. Wyrosło ono, stało się
drzewem226 i ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach.

55
23Pewnego

razu ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko niewielu będzie
zbawionych? Wtedy On odpowiedział: 24Usiłujcie229 wejść przez
wąskie drzwi, gdyŜ mówię wam: wielu będzie szukało wejścia —
i nie zdołają [znaleźć]. 25Pan domu wstanie i zamknie przed nimi
drzwi, a wy pozostawieni na zewnątrz zaczniecie kołatać do drzwi
ze słowami: Panie, otwórz nam. A on im odpowie: Nie znam was,
skąd jesteście.230 26Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy przed
tobą i pijaliśmy, a na naszych ulicach nauczałeś. 27On wam jednak odpowie: Nie znam was, skąd jesteście, odstąpcie ode Mnie
wszyscy sprawcy niesprawiedliwości.231 28Tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów, gdy zobaczycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i
wszystkich proroków w Królestwie BoŜym, a siebie samych wyrzuconych na zewnątrz. 29I zjawią się [ludzie] ze wschodu, z zachodu, z północy i z południa, i spoczną u stołu w Królestwie
BoŜym. 30Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
31W

tym czasie przyszli jacyś faryzeusze i powiedzieli do Niego:
Wyjdź i idź stąd, gdyŜ Herod chce Cię zabić. 32Wtedy powiedział
im: Idźcie i powiedzcie temu lisowi:232 Oto wypędzam demony i
228

Jest to pierwsza z kilku wzmianek Łukasza o podąŜaniu Jezusa do Jerozolimy (inne: 17,11; 18,31; 19,28.41).

229

Usiłujcie (agônizesthe). Słowa tego pierwotnie uŜywano na określenie zmagań sportowców o nagrodę, a więc: Walczcie, zróbcie wszystko. Pokrewne
słowo agônia pojawia się w opisie wewnętrznych zmagań Jezusa w Getsemane (Łk 22,44). W Mt 7,13, mowa o bramie zewnętrznej (pulês), tutaj
zaś o drzwiach wejściowych do domu (thuras).

20I

znów powiedział: Z czym porównam Królestwo BoŜe?
jest do zakwasu, który kobieta wzięła, zmieszała z
trzema satonami227 mąki, aŜ się wszystko zakwasiło.
21Podobne
22Tak

chodził po miastach i wioskach zdąŜając przy tym w kierunku Jerozolimy.228

226

W Palestynie znano dwie odmiany gorczycy. Krzew jednej dochodził do 3,
drugiej do 7 m wyskości (NET 210)

227

Saton, grecka miara pojemności (dla materiałów sypkich) = ok. 8,75 l lub
— według Friberga 13,5 l, wg NET 13,3 l. Zob.: Mt 5,15; Mk 4,21; Łk
11,33; wg BW — miara. W tym wypadku chodziłoby zatem o 26,25 lub o
54 l zaczynu. Co do wagi, saton waŜył nieco ponad 7 kg, czyli zaczyn waŜył ok. 21 kg. Wystarczyło to na wypieczenie chleba dla 100 ludzi.
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230

Ps 138,6; Iz 63,16; Jr 1,5; Oz 5,3.

231

Ps 6,8.

232

Lis: W staroŜytności nie był synonimem roztropności, lecz oznaczał: (1)
osobę o małym znaczeniu (Neh 4,3; 2 Ezdrasza 13,35 LXX); (2) oszusta
(Pieśń Rabbah 2.15.1 o 2:15) lub osobę o destrukcyjnym wpływie, burzyciela, mordercę (Ez 13,4; Tr 5,18; 1 Enocha 89:10,42-49, 55). Łukasz mógł
mieć na myśli to trzecie znaczenie, poniewaŜ Herod zabił Jana Chrzciciela
(Łk 7, 28). Potem Herod był przeciwny Jezusowi (Dz 4,26-28). „Osoba,
którą określano mianem lisa była osobą mało znaczącą lub gruboskórną.
Taka osoba nie posiadała zwykle ani godności ani mocy i osiągała swoje
cele sprytnymi intrygami” (H. W. Hoehner, Herod Antypas, Cambridge:
CUP, 1972, s. 347 [w zakończeniu Apendyksu „Znaczenie terminu Lis”];
NET 212).
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dokonuję uzdrowień dzisiaj i jutro, a trzeciego [dnia] kończę.
33Lecz muszę dziś, jutro i pojutrze być w drodze, gdyŜ jest nie do
pomyślenia, aby prorok zginął poza Jerozolimą.

wszystkich spoczywających wraz z tobą. 11KaŜdy bowiem, kto się
wywyŜsza, będzie poniŜony, a kto się poniŜa, będzie wywyŜszony.

34Jeruzalem,

12Skierował

Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz
tych, którzy do ciebie zostali posłani, ile to razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak kwoka pod skrzydła swoje pisklęta, a nie
chcieliście. 35Oto wasz dom pusty zostaje.233 Mówię wam przy
tym: Na pewno juŜ Mnie nie zobaczycie, aŜ nastanie [czas], gdy
powiecie:
Szczęśliwy, który przychodzi w imieniu Pana.234
ROZDZIAŁ 14

się teŜ do tego, który Go zaprosił: Gdy urządzasz
śniadanie lub wieczerzę, nie wołaj swoich przyjaciół ani swoich
braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, Ŝeby cię czasem i oni w zamian nie zaprosili, i stałoby się to twoją odpłatą.
13Lecz gdy urządzasz przyjęcie, wołaj ubogich, ułomnych, beznogich, niewidomych.236 14I będziesz szczęśliwy, gdyŜ nie mają
dla ciebie nic w zamian. Swoją odpłatę otrzymasz w zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
15Gdy

1Zdarzyło

się, gdy w szabat wszedł do domu jednego z przywódców faryzeuszów, aby spoŜyć posiłek, Ŝe Go oni uwaŜnie śledzili.

usłyszał to jeden ze spoczywających wraz z innymi przy
stole, powiedział do Niego: Szczęśliwy ten, kto będzie jadł chleb
w Królestwie BoŜym.237

2I

16A

oto zjawił się przed Nim pewien człowiek z puchliną wodną.
3Wtedy Jezus odpowiedział znawcom Prawa i faryzeuszom: Czy
wolno w szabat uzdrawiać, czy teŜ nie? 4Oni jednak milczeli. On
natomiast ujął go, wyleczył i odesłał. 5A do nich powiedział: Kto
z was, jeśli mu syn235 lub wół wpadnie do studni, natychmiast go
nie wyciąga, nawet w dzień szabatu? 6I nie byli w stanie temu
zaprzeczyć.
7Następnie,

gdy spostrzegł, jak wybierali pierwsze miejsca, opowiedział zaproszonym taką przypowieść: 8Jeśli jesteś przez kogoś
zaproszony na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, by się
czasem nie okazało się, Ŝe wśród zaproszonych przez niego jest
ktoś waŜniejszy od ciebie. 9[MoŜe się zdarzyć], Ŝe przyjdzie ten,
który zaprosił ciebie oraz jego i powie ci: Daj temu miejsce; i
wtedy zaczniesz ze wstydem zajmować ostatnie miejsce. 10Lecz
gdy jesteś zaproszony i pójdziesz, zajmij ostatnie miejsce, aby
gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, mógł powiedzieć do ciebie:
Przyjacielu, przesuń się wyŜej! Wtedy będzie ci chwała wobec

On mu powiedział: Pewien człowiek przygotował wielką
wieczerzę i zaprosił wielu [ludzi]. 17W godzinie wieczerzy posłał
swojego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przychodźcie, bo
juŜ jest gotowe. 18Wówczas wszyscy jak jeden238 zaczęli się
wymawiać. Pierwszy powiedział: Kupiłem pole i mam potrzebę
wyjść je zobaczyć; proszę cię, miej mię za wymówionego.
19Drugi powiedział: Kupiłem pięć jarzm wołów239 i idę je wypróbować; proszę cię, miej mię za wymówionego. 20Inny powiedział:
Poślubiłem Ŝonę i dlatego nie mogę przyjść.240 21Gdy więc zjawił
się sługa, doniósł o tym swojemu panu. Wtedy pan domu, rozgniewany, powiedział swojemu słudze: Wyjdź prędko na place i
uliczki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i
beznogich. 22I sługa powiedział: Panie, stało się, jak rozkazałeś, a
jeszcze jest miejsce. 23Wtedy pan powiedział do sługi: Wyjdź na
drogi [prowadzące do miasta] oraz między opłotki i przymuś, by
236

Zob. 5 MjŜ 14,28-29; 16,11-14; 26,11-13.

237

Królestwo BoŜe to sfera, w której rządzi Jezus i do której naleŜą ci, którzy
Mu ufają.

233

Jr 12,7; 22,5

238

Jak jeden lub: po jednym, zgodnie.

234

Ps 118,26.

239

235

Niektóre manuskrypty mają w tym miejscu osioł (gr. o;noj, osnos), niektóre
zaś syn (gr. ui`oj, , hyios)

Musiał to być bardzo bogaty człowiek, zwykle bowiem rolnik posiadał
jeden lub dwa zaprzęgi (NET 215).

240

Ten był odwaŜniejszy w odmowie, być moŜe dlatego, Ŝe 5 MjŜ 24,5.
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weszli, aby mój dom był zapełniony. 24Mówię wam bowiem, Ŝe
Ŝaden z tych zaproszonych ludzi nie skosztuje mojej wieczerzy.
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ją ją na zewnątrz. Kto ma uczy, aby słuchać, lepiej243 niech słucha.

25Gdy

szły za Nim wielkie tłumy, obrócił się i powiedział do
nich:
ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, i Ŝony, i dzieci, i braci, i sióstr, a takŜe swojej
duszy, nie moŜe być moim uczniem. 27Kto nie dźwiga swojego
krzyŜa, a idzie za Mną, nie moŜe być moim uczniem.

ROZDZIAŁ 15

26Jeśli

28Kto

bowiem z was, chcąc zbudować wieŜę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? 29Aby czasem, gdyby połoŜył jej fundament, a nie był w stanie dokończyć,
wszyscy, którzy to widzą, nie zaczęli go wyśmiewać, 30mówiąc:
Ten człowiek zaczął budować, lecz nie był w stanie dokończyć.
31Albo który król, gdy wyrusza, by zetrzeć się w walce z innym
królem, nie usiądzie najpierw i nie naradzi się, czy da radę w
dziesięć tysięcy zmierzyć się z tym, który wyrusza przeciwko
niemu z dwudziestoma tysiącami? 32Jeśli zaś nie, to gdy tamten
jest jeszcze daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. 33Tak więc kaŜdy z was, kto się nie rozstaje241 ze wszystkim,
co do niego naleŜy, nie moŜe być moim uczniem.
34Dobra

jest zatem sól; lecz jeśli i sól zwietrzeje, czym ją przyprawią? 35Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu; wyrzuca242

241

242

1ZbliŜali

się do Niego wszyscy celnicy oraz grzesznicy, aby Go
słuchać.
natomiast i znawcy Prawa szemrali i mówili:
Ten przyjmuje grzeszników i jada wraz z nimi. 3Opowiedział im
więc taką przypowieść: 4Który człowiek spośród was, mając sto
owiec, gdy zgubi jedną z nich, nie pozostawia na pustkowiu dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie idzie za zaginioną, aŜ ją znajdzie?
5A gdy znajdzie, wkłada ją na swoje ramiona, cieszy się 6i po
przyjściu do domu zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów, mówiąc do
nich: Cieszcie się wraz ze mną, gdyŜ znalazłem moją zaginioną
owcę! 7Mówię wam: Podobnie większa będzie radość w niebie z
powodu jednego opamiętującego się grzesznika, niŜ z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie mają potrzeby
opamiętania.
2Faryzeusze

która kobieta mając dziesięć drachm,244 gdy zgubi jedną
drachmę, nie zapala lampy, nie wymiata domu i pilnie nie szuka,
aŜ znajdzie? 9A gdy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, i
mówi: Cieszcie się wraz ze mną, gdyŜ znalazłam drachmę, którą
zgubiłam. 10Tak samo, mówię wam, radość wzbiera wśród aniołów Boga z powodu jednego opamiętującego się grzesznika.
8Albo

gr. avpota,ssw, (apotasso), słowo odnoszące się pierwotnie do skoszarowania w obozie wojskowym; następnie, w stronie zwrotnej, oznaczało oddzielenie się, rozstanie się, poŜegnanie się, rezygnację z czegoś. Być moŜe dobrym przekładem tego wyraŜenia byłoby: Kto nie mówi Ŝegnaj wszystkiemu, co do niego naleŜy. W słowach Jezusa nie chodzi o jednorazowy akt
naleŜący do początków wiary, ale o stały koszt, o Ŝyciową postawę cechującą Ŝołnierza.
Trudne wyraŜenie. Jak bowiem sól moŜe stracić swój smak? Sól to związek chemiczny. Jeśli przestanie być słona, nie jest juŜ więcej solą. Proponuje się co najmniej trzy rozwiązania: (1) Chodzi o sól ziołową, która pod
wpływem wilgoci i słońca wietrzeje, (2) chodzi o zastosowanie soli w piekarstwie. Bloczkami soli wykładano spód pieców chlebowych. Z czasem,
pod wpływem temperatury sól ta zmieniała swój skład chemiczny i stawała
się bezuŜyteczna; (3) Jezus nie mówi, Ŝe sól moŜe zwietrzeć. Mówi — jak
w naszym przekładzie — Ŝe sól jest dobra, ale jeśli nawet to sól, to jeśli
zwietrzeje, wyrzuca się ją, bo nie ma sposobu na przywrócenie jej smaku.
W tym trzecim przypadku słowa Jezusa przypominają Jego inną wypowiedź — o przechodzeniu wielbłąda przez ucho igły. Pewne światło rzuca

na to nieco późniejszy fragment Talmudu (b. Bekorot 8b) opowiadający o
tym jak R. Joshua ben Chananja (ok. r. 90) odpowiedział na pytanie „Gdy
sól straci smak, jak smak ten jej przywrócić?” Rabbi odpowiedział: „Przyprawić ją łoŜyskiem muła.” Ale przecieŜ muł, jako wysterylizowany, nie
rodzi. Na tę uwagę rabbi powiedział: „A czy sól moŜe stracić smak?”
(NET 217).
243

Słowa lepiej wprawdzie brak w oryginale, ale mocniej podkreśla ono rozkaz niech. Chodzi tu nie o moŜliwość: słuchać albo nie słuchać; chodzi o
rozkaz: słuchać.

244

Drachma — grecka jednostka monetarna (srebro lub złoto), 65,5 grana (1
gran = 0,0648 grama), równa rzymskiemu denarowi oraz jednej czwartej
Ŝydowskiego szekla. Nazwa pochodzi od słowa drassomai, czyli brać ręką (1 Kor 3,19; a zatem moneta obiegowa) Zob. Łk 15,8. Dwie drachmy
to didrachma (Mt 17,24).
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11Powiedział

teŜ: Pewien człowiek miał dwóch synów. 12Młodszy
z nich powiedział ojcu: Ojcze, daj mi część majątku, która na
mnie przypada. On więc podzielił więc między nich dorobek swego Ŝycia.245 13A po niewielu dniach młodszy syn zebrał wszystko
i odjechał w dalekie strony, i tam roztrwonił swój majątek, Ŝyjąc
rozwiąźle.246 14A gdy wydał wszystko, nastał w tym kraju wielki
głód i jemu teŜ zaczęło brakować. 15Poszedł więc i przylepił się
do jednego z obywateli miast tego kraju, a [ten] wysłał go do swoich wiejskich majątków,247 aby pasł świnie. 16I pragnął nasycić się
strąkami,248 które jadły świnie, lecz nikt mu nie dawał. 17Wtedy
przyszedł do siebie i powiedział: Ilu to najemników mojego ojca
ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. 18Wstanę i pójdę
do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu
oraz względem ciebie, 19nie jestem juŜ godzien być nazwany twoim synem, uczyń mnie jednym z twoich najemników. 20Wstał
więc i poszedł do swojego ojca. Gdy jeszcze był daleko, zobaczył
go jego ojciec, zlitował się, wybiegł [mu naprzeciw], rzucił mu się
na szyję, i ucałował go. 21Syn zaś powiedział do niego: Ojcze,
zgrzeszyłem przeciw niebu oraz względem ciebie, juŜ nie jestem
godzien być nazywany twoim synem.249 22Ojciec zaś powiedział
do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i odziejcie go;
dajcie teŜ pierścień na jego rękę i sandały na nogi,
23przyprowadźcie teŜ tuczne cielę, zabijcie je, zjedzmy i pocieszmy się, 24dlatego, Ŝe ten mój syn był martwy, lecz znów oŜył, był
zgubiony, lecz odnalazł się. I zaczęli się cieszyć. 25Jego starszy
syn był tymczasem w polu. gdy wracał i zbliŜył się do domu,
usłyszał muzykę i tańce. 26Przywołał więc jednego ze słuŜących
chłopców i zaczął wypytywać, co to ma znaczyć. 27Ten zaś powiedział: Przybył twój brat i twój ojciec zabił tuczne cielę, po245

W oryginale pojawia się tu słowo bi,oj (bios), które znaczy Ŝycie, majątek,
środki na utrzymanie.
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niewaŜ odzyskał go zdrowego. 28Rozgniewał się więc i nie chciał
wejść. Wówczas jego ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. 29On
jednak odpowiedział swemu ojcu: Oto tyle lat ci słuŜę i nigdy nie
przestąpiłem twojego rozkazu, a nigdy nie dałeś mi koźlątka,
abym się zabawił z moimi przyjaciółmi. 30Gdy natomiast przyszedł ten twój syn, który z dziwkami poŜarł dorobek twego Ŝycia,
zabiłeś mu tuczne cielę. 31Wtedy [ojciec] powiedział do niego:
Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje.
32Słusznie jednak było pobawić się i pocieszyć, dlatego Ŝe ten
twój brat był martwy, a znów oŜył, był zgubiony, a odnalazł się.
ROZDZIAŁ 16
1Potem

zaczął mówić do uczniów: Był pewien bogaty człowiek,
który miał zarządcę, a tego [złośliwie]250 oskarŜono przed nim, Ŝe
trwoni jego majątek. 2Przywołał go zatem i powiedział: Dlaczego251 to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego zarządu, nie moŜesz juŜ bowiem kierować gospodarstwem. 3Wtedy zarządca powiedział w sobie samym: Co pocznę, skoro pan mój odbiera mi
zarząd? Kopać nie mam siły, a Ŝebrać się wstydzę. 4Wiem, co
zrobię, aby gdy zostanę usunięty z zarządu, przyjęli mnie do swoich domów. 5Wezwał więc kaŜdego jednego spośród dłuŜników
swego pana i tak zapytał pierwszego: Ile jesteś dłuŜny mojemu
panu? 6A ten odpowiedział: Sto batosów252 oliwy. On zaś na to:
Weź swoje kwity, usiądź szybko i napisz pięćdziesiąt. 7Potem
zapytał drugiego: A ty ile jesteś dłuŜny? Odpowiedział: Sto korosów253 pszenicy. On na to: Weź swoje kwity i napisz osiemdziesiąt. 8I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, Ŝe roztropnie postą-

250

Słowa złośliwie brak w tekście greckim, ale taka właśnie jest wymowa
następnego słowa oskarŜać (Robertson, BW5).

Pola, gr. agroi, moŜe odnosić się teŜ do majątków ziemskich, gospodarstw.

251

Dlaczego — zob. podobne uŜycie ti, (ti) w Dz 14,15.

248

Chodzi o strączki z krzewu świętojańskiego (Ceratonia siliqua), o wymiarach od 10-23 cm, którymi karmiono świnie.

252

Batos — grecka miara płynów równa ok. 40 l. W tym zatem przypadku
chodziło o 4000 litrów.

249

Syn nie zdołał dokończyć ułoŜonej wcześniej wypowiedzi. Udało mu się
powiedzieć tylko pierwsze zdanie.

253

Koros — grecka miara pojemności (dla materiałów sypkich), równa 525 l.
W tym wypadku dług wynosił zatem 52.500 litrów.

246

Lub: wyŜywając się bez opamiętania.

247
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pił, gdyŜ synowie tej doby254 są w obrębie swego pokolenia przebieglejsi od synów światła.255
9I

ja wam mówię: Uczyńcie sobie przyjaciół z niesprawiedliwej
mamony,256 aby, gdy się zuŜyje, przyjęli was do wiecznych namiotów. 10Wierny w pomniejszej rzeczy i w wielkiej jest wierny,
a kto w pomniejszej niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. 11Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie okazaliście
się wierni,257 kto wam zawierzy prawdziwą [wartość]? 12I jeśli w
cudzym nie okazaliście się wierni, kto wam da to, co wasze?
13śaden sługa domu nie moŜe słuŜyć dwom panom, gdyŜ albo
jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu
będzie oddany, a drugim pogardzi. Nie moŜecie słuŜyć Bogu i
mamonie.
14Tego

wszystkiego słuchali faryzeusze, którzy byli kochali pieniądze258 — i podśmiewali się z Niego. 15Wtedy powiedział do
nich: Wy wobec ludzi przedstawiacie się jako sprawiedliwi, lecz
Bóg zna wasze serca, gdyŜ to, co u ludzi wzniosłe, obrzydliwością
jest przed Bogiem. 16Prawo i prorocy sięgali do Jana, od niego
ogłaszana jest ewangelia o Królestwie BoŜym i kaŜdy się do niego
wdziera. 17Łatwiej zaś jest niebu i ziemi przeminąć, niŜ odpaść
jednej kresce [u litery] Prawa.
18KaŜdy,

kto oddala swoją Ŝonę i Ŝeni się z inną, cudzołoŜy, i kto
poślubia oddaloną przez męŜa, cudzołoŜy.

254

Doba, lub: wiek, epoka, w odróŜnieniu od nadchodzącego wieku Królestwa
BoŜego.

255

MoŜliwe tłumaczenia: ...gdyŜ synowie tej doby (wieku, epoki, świata) są
roztropniejsi w obrębie (względem, dla, w) swego pokolenia (rodu, rodzaju).

256

mamwna/j, a/, o` (also mammwna/j) transliteracja słowa Aramejskiego; zwykle
w sensie ujemnych właśność, bogactwo, dobra (Łk 16,9); personifikacja
Mammona, syryjskiego boga bogactwa, pieniądze (Mt 6,24).

257

To znaczy: jeśli nie dowiedziecie wierności w pomniejszej rzeczy

258

kochali pieniądze, gr. fila,rguroj,
guroj filargiros. Słowo to jest złoŜeniem
dwóch słów: filos i argiros, czyli miłujący i pieniądze.
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pewien bogaty człowiek, ubierał się w purpurę259 oraz najdelikatniejszy len260 i codziennie wystawnie się bawił. 20U jego
bramy natomiast przebywał porzucony pewien owrzodziały Ŝebrak o imieniu Łazarz. 21Pragnął on nasycić się tym, co spadnie
ze stołu bogacza; tak, nawet psy przychodziły i lizały jego wrzody. 22Zdarzyło się, Ŝe umarł Ŝebrak, i został zaniesiony przez
aniołów na łono Abrahama;261 umarł teŜ bogacz i został pochowany. 23A gdy w hadesie, będąc w udręce, podniósł oczy swoje,
zobaczył z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. 24Wtedy
zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza,
aby zanurzył koniec swego palca w wodzie i schłodził mi język,
gdyŜ cierpię w tym płomieniu. 25Abraham odpowiedział: Dziecko, wspomnij, Ŝe swoje dobro odebrałeś w swoim Ŝyciu, podobnie
jak Łazarz zło; teraz [on] tutaj doznaje pociechy, a ty cierpisz. 26A
poza tym wszystkim między nami a wami została ustanowiona
wielka przepaść, aby ci, którzy chcą przeprawić się stąd do was,
nie mogli, ani stamtąd do nas nie zdołali się przenieść. 27Wtedy
powiedział: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu mego
ojca. 28Mam bowiem pięciu braci, niech im złoŜy świadectwo,
aby i oni nie przyszli do tego miejsca udręki. 29Abraham na to:
Mają MojŜesza i proroków, niech ich słuchają. 30On odpowiedział: Nie, ojcze Abrahamie, lecz jeśli ktoś z umarłych do nich
pójdzie, opamiętają się. 31Wtedy mu powiedział: Jeśli MojŜesza i
proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie
dadzą się przekonać.
19Był

259

Purpura (gr. porfyran). Barwnik naturalny uzyskiwany w staroŜytności z
wydzieliny ślimaków rozkolców (1 Mach 4,23). Był bardzo drogi i stosowany do farbowania wierzchnich szat bogatych ludzi i ksiąŜąt (purpura
królewska). Istniały trzy odcienie purpury: ciemny fiolet, ciemna czerwień
lub szkarłat i ciemny błękin. Zob takŜe Mk 15,17.20; Obj 18,12.

260

Najdelikatniejszy len ( gr. byssos). Byssos lub len egipski (uprawiany teŜ
w Indiach i Achai) był Ŝółtym lnem, z którego wyrabiano cienkie płótno i
bieliznę. Stosowano go teŜ do zawijania mumii. „Niektóre gatunki egipskiego płótna były tak delikatne, Ŝe nazywano je tkanym powietrzem”
(Vincent). Przymiotnik byssinos pojawia się w Obj 18,12; 19,8.14.

261

Być na łonie Abrahama to dla śydów być w raju (Robertson, BW5).
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ROZDZIAŁ 17
1Następnie

powiedział do swoich uczniów: NiemoŜliwe jest, by
nie doszło do skandali,262 lecz biada temu, który je wywołuje.
2Korzystniej byłoby dla niego, gdyby kamień młyński zawisł mu
wokół szyi i został wrzucony do morza, niŜ Ŝeby przez skandal
przyczynił się do upadku jednego z tych małych. 3UwaŜajcie na
siebie.263
Jeśliby zgrzeszył twój brat,264 upomnij go, a jeśli się opamięta,
odpuść mu. 4I jeśliby siedem raz na dzień zgrzeszył przeciw tobie
i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: śałuję tego — odpuść mu.

5Apostołowie

powiedzieli do Pana: Dodaj nam wiary. 6Pan zaś
odpowiedział: Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, moglibyście powiedzieć tej czarnej morwie:265 Wykorzeń się i zasadź w
morzu — i usłuchałaby was.
7Kto

zaś z was, mając sługę zajętego przy orce lub wypasie, powie mu, gdy powróci z pola: Wejdź i zaraz spocznij przy stole?
8Czy nie powie mu raczej: Przygotuj coś na wieczerzę, przepasz
się i usługuj mi, aŜ się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i
pił? 9Czy ma wdzięczność dla sługi za to, Ŝe wykonał polecenia?
10Tak i wy, gdy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie:
262

Skandal, w starszych przekładach tłumaczony jako zgorszenie. Gr.
ska,ndalon, (skandalon) znaczy pułapka, wpadka, Mt 5,29; 16,23. W Nowym Testamencie zwykle łączy się z fałszywą nauką (Rz 16,17; Mt
11,16). Inny przekład: NiemoŜliwe jest, by nie było pokus do odstępstwa,
ale biada temu, który ich dostarcza. Korzystniej byłoby dla niego [...] niŜ
aby doprowadził do odstępstwa jednego z tych małych.

263

Nie jest pewne, czy ostrzeŜenie to odnosi się do słów poprzedzających czy
następujących. W ostrzeŜeniu chodzi o to, aby stale mieć je na uwadze
(czas teraźniejszy wyraŜenia).

264

Brat oznacza w tym przypadku osobę współwierzącą (BAGD)

265

Czarna morwa (sukaminos). Drzewo o silnym systemie korzeniowym.
Osiąga do 6 m wysokości. Obecnie w Palestynie rosną zarówno czarne
morwy (sykaminy), jaki i białe morwy (sykomory). Łukasz jako jedyny w
N.T. uŜywa obu słów, sykaminos w niniejszym fragmencie, i sykomorea w
19,4. RozróŜnienia tego brak w LXX, ale da się je zaobserwować u późnych lekarzy greckich, a to z tego względu, Ŝe oba drzewa posiadają właściwości lecznicze. Być moŜe dlatego Łukasz, jako lekarz dokonuje rozróŜnienia.
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Jesteśmy nieuŜytecznymi sługami; wykonaliśmy to, co było naszą
powinnością.
się, gdy podąŜał do Jerozolimy,266 Ŝe przechodził
środkiem Samarii i Galilei.
11Zdarzyło
12Gdy

wszedł do pewnej wioski, wyszło Mu naprzeciw dziesięciu
trędowatych ludzi, którzy stanęli z daleka267 13i podnieśli swój
głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami. 14Gdy ich
zobaczył, powiedział do nich: Idźcie, pokaŜcie się kapłanom.268 I
stało się, gdy szli, Ŝe zostali oczyszczeni. 15Jeden zaś z nich, gdy
zobaczył, Ŝe został wyleczony, wrócił, donośnym głosem chwaląc
Boga. 16Potem upadł na twarz u Jego stóp i dziękował Mu; a był
on Samarytaninem. 17Jezus zaś odezwał się w te słowa: Czy nie
dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? 18Czy
nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten
cudzoziemiec? 19I powiedział mu: Wstań i idź! Twoja wiara cię
ocaliła.
20Zapytany

zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo
BoŜe, odpowiedział im: Królestwo BoŜe nie przychodzi w sposób
dostrzegalny; 21Nie będą teŜ mówić: Spójrzcie, jest tutaj, albo:
Tam; oto bowiem Królestwo BoŜe jest pośród was.
22Powiedział

teŜ do uczniów: Przyjdą dni, gdy będziecie pragnęli
zobaczyć jeden z dni Syna Człowieczego, lecz nie zobaczycie. 23I
będą do was mówić: Spójrzcie, tam! Spójrzcie, tu! Nie idźcie ani
[tam] nie biegnijcie. 24Podobnie bowiem jak błyskawica, gdy
zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aŜ po drugi, tak będzie
z Synem Człowieczym w Jego dniu. 25Najpierw jednak musi wiele wycierpieć, być poddany próbie i odrzucony269 przez to pokolenie. 26I jak stało się za dni Noego,270 tak teŜ będzie za dni Syna
Człowieczego. 27Jedli, pili, Ŝenili się i za mąŜ wydawali aŜ do
266

Druga wzmianka Jezusa o podąŜaniu do Jerozolimy we fragmencie 9,5119,48.

267

3 MjŜ 13,45-46; 4 MjŜ 5,2-3.

268

3 MjŜ 13,19; 14,1-11; Łk 5,14.

269

avpodokima,zw — słowo, które w pełni oddaje wyraŜenie: być poddany
próbie i odrzucony (Łk 17,25).

270

1 MjŜ 6,5-8,22.
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dnia, gdy Noe wszedł do arki i nastał potop — i wygubił wszystkich. 28Podobnie stało się teŜ za dni Lota: Jedli, pili, kupowali,
sprzedawali, sadzili, budowali; 29a w dniu gdy Lot wyszedł z
Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wygubił wszystkich.271
30Tak właśnie będzie w dniu, gdy objawi się Syn Człowieczy.
31W tym dniu, jeśli ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu,
niech nie schodzi na dół, aby je zabrać; i kto będzie na polu, podobnie, niech nie wraca z powrotem. 32Pamiętajcie o Ŝonie Lota.
33Kto będzie usiłował swoją duszę ochronić, zgubi ją, a kto ją
zgubi, zachowa ją przy Ŝyciu. 34Mówię wam: Tej nocy dwaj będą
na jednym posłaniu, jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony.
35Dwie mleć będą obok siebie, jedna będzie wzięta, druga pozostawiona.272 37Zapytali Go wówczas: Gdzie, Panie? On zaś odpowiedział im: Tam, gdzie padlina, zbiorą się równieŜ sępy.273
ROZDZIAŁ 18
1Opowiedział

im teŜ przypowieść co do tego, Ŝe trzeba się zawsze
modlić i nie ulegać zniechęceniu.274 2Powiedział tak: Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał i z człowie271

1 MjŜ 19,16-17; 5 MjŜ 32,32-33; Iz 1,10.

272

Niektóre młodsze manusktrypty dodają wiersz 46: Dwóch będzie na polu;
jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony.

273

Słowo wziąć z Mt 24,40-41; od gr. paralambano —„przyjąć do siebie”, Mt
1,20; J 14,3; „wziąć ze sobą”, Mt 2,13.14.20.21; 4,5.8; „otrzymać w posiadanie”, Kol 4,17; Hbr 12,28; słowo to jest teŜ uŜyte w Mk 7,4; 1 Kor
11,23; 15,3 — „przejąć”; J 1,11; 1 Kor 15,1; Kol 2,6; Łk 17,34,35,36. W
kontekście beztroskiego Ŝycia opisanego w Mt 24,38, (Wielki Ucisk nie
będzie bez trosk), tłumacz jest raczej skłonny przyjąć trzecią wersję: „zabranie” oznacza „Pochwycenie Kościoła przed Wielkim Uciskiem”; „pozostawieni” wejdą w okres sądów Wielkiego Ucisku. Pytanie „Gdzie, Panie?” moŜe dotyczyć obydwu grup, zarówno zabranych jak i pozostawionych. W kontekście uŜycia słów o sępach w Mt 24,28, „pozostawieni” mogą oznaczać martwych duchowo, którzy są naraŜeni na atak sępów — fałszywych proroków (28,11), a którzy w konsekwencji zostaną skazani na
sądy Wielkiego Ucisku.

274

Nie poddawać się zniechęceniu (mê enkakein). Dosł. i nie ulegać złu (od
en, oraz kakeô, od kakos, czyli zły). Znaczy teŜ ulec przestrachowi, stracić
serce, zachować się źle. Słowo to w Nowym Testamencie występuje 2 Kor
4,1.16, etc.
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kiem się nie liczył. 3Była teŜ w tym mieście pewna wdowa. Ta
nachodziła do niego i mówiła: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. 4I przez pewien czas nie chciał. Potem jednak powiedział
w sobie samym: ChociaŜ Boga się nie boję i z człowiekiem się nie
liczę, 5jednak poniewaŜ ta wdowa przysparza mi kłopotów, obronię ją, aby nie przychodziła bez końca i nie wykańczała mnie. 6I
powiedział Pan: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia!
7A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą, i [czy]275 zwleka w ich sprawie?
8Mówię wam: Szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
9Zwrócił

się równieŜ do takich, którzy pokładali ufność w sobie
samych, Ŝe są sprawiedliwi, a pozostałych mieli za nic, z taką
przypowieścią: 10Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. 11Faryzeusz stanął i do siebie276 tak się modlił: BoŜe, dziękuję ci, Ŝe nie jestem jak pozostali
ludzie: zdziercy, oszuści, cudzołoŜnicy albo i jak ten oto celnik.
12Poszczę dwa razy w tygodniu,277 daję dziesięcinę od wszystkich
przychodów. 13Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu
podnieść ku niebu, lecz bił się w swą pierś i mówił: BoŜe, okaŜ
miłosierdzie mnie grzesznikowi. 14Mówię wam: Ten poszedł do
swego domu usprawiedliwiony, nie tamten; bo kaŜdy, kto siebie
wywyŜsza, będzie poniŜony, a kto się poniŜa, będzie wywyŜszony.

275

I czy zwleka w ich sprawie (makrothumei). Czasownik w czasie teraźniejszym w trybie oznajmującym trochę dziwny po subjuntivie aorystu, lecz ta
część pytania ma wymiar pozytywny. Prawdopodobnie kai znaczy tu „chociaŜ” jak w J 9,30; 16:32, etc.

276

Do siebie: (1) wyraŜenie powinno być wzięte jako arameizm, jako aremejski dativus etyczny, podkreślający czasownik, to znaczy: Faryzeusz, przyjąwszy pozycję stojącą... por. z wierszem 13. (2) WyraŜenie to powinno
być wzięte o odwrotnym porządku: tak do siebie, zamiast: do siebie tak.
Ma to dość mocne uzasadnienie w manuskryptach. MoŜe to znaczyć, Ŝe
modlił się wprawdzie na głos, ale przyciszonym głosem (zob. 1 Sm 1,13).
(3) Modlił się do siebie, a nie do Boga (NIGTC, 679).

277

Prawo wymagało postu w Dniu Pojednania; ten dobrowolny post faryzeuszów praktykowany był dwa razy w tygodniu, zwykle w poniedziałek i
czwartek (NET 231).
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15Przynosili

Mu równieŜ niemowlęta, aby mógł się ich dotknąć.
Uczniowie widząc to, karcili ich.278 16Wtedy Jezus przywołał je i
powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie zabraniajcie im, gdyŜ takich [jak one] jest Królestwo BoŜe.
17Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa BoŜego jak dziecko, na pewno nie wejdzie do niego.
18I

zapytał go pewien dostojnik: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć Ŝycie wieczne? 19Jezus mu odpowiedział:
Dlaczego nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. 20Znasz przykazania: Nie cudzołóŜ, nie zabijaj, nie
kradnij, nie składaj fałszywych świadectw, szanuj swego ojca i
matkę.279 21On zaś na to: Tego wszystkiego przestrzegałem od
młodości.280 22Gdy Jezus to usłyszał, powiedział mu: Jeszcze
jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebiosach, potem natomiast idź za
Mną. 23Po usłyszeniu tych słów, zasmucił się głęboko; był bowiem wyjątkowo bogaty.
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napisane za pośrednictwem proroków o Synu Człowieczym.281
32Będzie bowiem wydany poganom i wyśmiany, zelŜony282 i
opluty, 33a po ubiczowaniu283 zabiją Go, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. 34Oni jednak nic z tego nie kojarzyli, słowo to było
zakryte przed nimi i nie rozumieli tych słów.
35Gdy

się zbliŜał do Jerycha, zdarzyło się, Ŝe pewien niewidomy
siedział przy drodze i Ŝebrał.284 36Ten, gdy usłyszał, Ŝe przechodzi
tłum, zaczął rozpytywać, co się dzieje. 37Donieśli mu więc, Ŝe
przechodzi Jezus z Nazaretu. 38Wtedy zawołał: Jezusie, Synu
Dawida, zmiłuj się nade mną! 39Ci, którzy szli na przedzie, upominali go, by zamilkł. On jednak jeszcze głośniej zaczął krzyczeć:
Synu Dawida, zmiłuj się nade mną! 40Zatrzymany [tym wołaniem] Jezus polecił przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliŜył,
zapytał go: 41Co chcesz, abym ci uczynił? A on odpowiedział:
Panie, abym przejrzał. 42Jezus na to: Przejrzyj! Twoja wiara ocaliła cię. 43I natychmiast przejrzał i szedł za Nim, chwaląc Boga. A
cały lud, gdy to zobaczył, oddał cześć Bogu.

24A

gdy Jezus zobaczył go tak bardzo zasmuconego, powiedział:
Jak trudno tym, którzy mają majątki, wejść do Królestwa BoŜego.
25Łatwiej jest bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igły, niŜ
bogatemu wejść do Królestwa BoŜego. 26A ci, którzy to usłyszeli,
zapytali: Kto więc moŜe być zbawiony? 27On zaś rzekł: To, co
niemoŜliwe u ludzi, moŜliwe jest u Boga.
28Na

to odezwał się Piotr: Oto my opuściliśmy to, co nasze, i
poszliśmy za Tobą. 29On zaś odpowiedział im: Zapewniam wam,
nie ma takiego, kto by opuścił dom lub Ŝonę, lub braci, lub rodziców, lub dzieci ze względu na Królestwo BoŜe 30i kto nie otrzymałby w zamian duŜo więcej w tym czasie, a w nachodzącym
wieku Ŝycia wiecznego.
31Następnie

wziął z sobą Dwunastu i powiedział do nich: Oto
idziemy do Jerozolimy, gdzie dopełni się wszystko, co zostało

278

Lub: byli im nieprzychylni.

279

2 MjŜ 20,12-16; 5 MjŜ 5,16-17

280

To znaczy od lat nastoletnich, od kiedy w tradycji śydów chłopiec stawał
się odpowiedzialny za swoje postępowanie.

ROZDZIAŁ 19
1Potem

wszedł i przechodził przez Jerycho. 2I oto pewien człowiek o imieniu Zacheusz — był on przełoŜonym celników i był
on bogaty — 3próbował zobaczyć Jezusa, kto to jest, lecz nie
mógł ze względu na tłum, gdyŜ był niskiego wzrostu. 4Pobiegł
więc naprzód i aby Go ujrzeć wspiął się na sykomorę,285 miał
bowiem tamtędy przechodzić. 5Gdy [Jezus] przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział do niego: Zacheuszu, zejdź
281

Jezus idzie do Jerozolimy zgodnie z BoŜym planem (Łk 2,39; 12,50; 22,37;
Dz 13,29).

282

Gr. u`bri,zw (hibridzo) znaczy zelŜyć, zniewaŜyć, obrzucić obelgami lub
grubiańsko sponiewierać.

283

Gr. mastigo,w (mastigoo), biczowanie zadawane osobie skazanej na śmierć
(łac. verberatio): J 19,1; por. Mt 20,19; Mk 10,34; Łk 18,33. Mateusz i Marek uŜywają słowa fragello,w (fragelloo) — Mt 27,26; Mk 15,15.

284

Prawdopodobnie siedział on przy drodze pomiędzy starym Jerychem a
nowym, rzymskim (Mt 20,29; Mk 10,40).

285

Sykomora miała duŜe gałęzie opadające nisko ku ziemi. Łatwo było się na
nią wspiąć. Drzewa te osiągają wysokość 15 m (NET, 234).
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prędko, gdyŜ dziś muszę pobyć w twoim domu. 6Zszedł więc
prędko i przyjął go z radością. 7Gdy wszyscy to zobaczyli, zaczęli
szemrać i mówić: Poszedł w gościnę do grzesznego człowieka.
8Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę
mojego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, [tu i
teraz] oddaję poczwórnie.286 9A Jezus powiedział do niego: Dziś
zbawienie stało się udziałem tego domu, poniewaŜ i on jest synem
Abrahama. 10Przyszedł bowiem Syn Człowieczy odszukać i ocalić to, co zaginęło.
11Gdy

oni tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść dlatego, Ŝe
był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, Ŝe juŜ zaraz ma się objawić
Królestwo BoŜe. 12Powiedział zatem: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby przyjąć dla siebie królestwo i wrócić.287 13Wezwał więc dziesięciu swoich sług, dał im
dziesięć min288 i polecił im: Obracajcie nimi, aŜ przyjdę. 14Lecz
jego poddani nienawidzili go i posłali za Nim poselstwo ze słowami: Nie chcemy, aby ten królował nad nami.289 15I stało się,
gdy po przyjęciu królestwa powrócił, Ŝe polecił przywołać do
siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile zarobili. 16Zjawił się więc pierwszy i powiedział: Panie, twoja mina
przyniosła dziesięć min zysku. 17Odpowiedział mu: Świetnie,
dobry sługo, poniewaŜ okazałeś się wierny w najmniejszym,
sprawuj władzę nad dziesięcioma miastami. 18Następnie przyszedł drugi ze słowami: Panie, mina twoja przyniosła pięć min.
19Odpowiedział więc teŜ do niego: I ty stań nad pięcioma miastami. 20Kolejny przyszedł, mówiąc: Panie, oto twoja mina, którą
miałem odłoŜoną w chustce. 21Bałem się bowiem ciebie, gdyŜ
286

2 MjŜ 22,1; 4 MjŜ 5.6. Okres warunkowy pierwszej klasy, to znaczy warunek spełniony — Zacheusz w istocie przyznaje się do winy.

287

Przypowiść ta ma pewne podstawy historyczne. Archelaus udał się z Jerozlimy do Rzymu, tam otrzymał królestwo w Palestynie i wrócił. Stało się to,
gdy Jezus był jeszcze małym chłopcem i mieszkał w Nazarecie. O wydarzeniu tym wiedział kaŜdy (BW5).

288

Mina: grecka jednostka monetarna (srebro lub złoto) równa 100
drachm/denarów. Około czterech miesięcy pracy najemnika. Zob.: Łk
19,13.

289

Tak właśnie stało się w przypadku Archeusa (BW5).
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jesteś człowiekiem surowym; bierzesz, czego nie połoŜyłeś, i
Ŝniesz, czego nie posiałeś. 22Wówczas usłyszał: Z ust twoich osądzę cię,290 sługo zły. Wiedziałeś, Ŝe jestem człowiekiem surowym; biorę, czego nie połoŜyłem, i Ŝnę, czego nie posiałem.
23Dlaczego więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? Po powrocie podjąłbym je z zyskiem? 24A do tych, którzy stali obok, powiedział: Weźcie od niego tę minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. 25A oni: Panie, ma [juŜ] dziesięć min. 26Mówię wam,
kaŜdemu, kto ma, będzie dane, temu zaś, który nie ma, będzie
zabrane i to, co ma. 27Lecz tych moich wrogów, którzy nie chcieli
mnie, bym królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i pościnajcie
ich przede mną.
28Po

tych słowach wyruszył naprzód, zdąŜając do Jerozolimy. 29I
stało się, gdy się zbliŜył do Betfage291 i Betanii, do Góry zwanej
Oliwną,292 Ŝe wysłał dwóch spośród swoich uczniów 30z poleceniem: Idźcie do wsi naprzeciw; w niej, tuŜ po wejściu, znajdziecie
uwiązanego osiołka, na którym nikt jeszcze nie siedział — odwiąŜcie go i przyprowadźcie. 31A jeśli by was kto pytał: Dlaczego
odwiązujecie, odpowiedzcie: Pan go potrzebuje.293 32Poszli więc
posłani i znaleźli tak, jak im powiedział. 33Gdy zaś oni odwiązywali osiołka, jego panowie zapytali: Dlaczego odwiązujecie tego
osiołka? 34Wówczas odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. 35I przyprowadzi go do Jezusa. Następnie narzucili na osiołka294 swoje
szaty i posadzili na nim Jezusa. 36A kiedy jechał, rozścielali na
drodze swoje szaty.295 37Gdy zaś zbliŜał się juŜ do podnóŜa Góry

290

Idiom: Na podstawie twoich słów osądzę cię.

291

Dokładne połoŜenie Betfage jest nieznane. Większość umiejscawia tę wieś
na południowo wschodniej stronie Góry Oliwnej, na północny zachód od
Betanii, ok. 3 km na wschód od Jerozolimy.

292

Góra Oliwna to grzbiet biegnący z północy na południe, o długości ok. 3
km, połoŜony na wchód od Jerozolimy, wznoszący się nad Doliną Kidron.
Główne wzniesienie przewyŜsza wzniesienie, na którym połoŜona jest Jerozolima o ok. 30 m.

293

Zwyczaj ten nosił nazwę angaria i pozwalał na zaangaŜowanie zwierzęcia
przez jakąś osobistość.

294

Zach 9,9.

295

2 Krl 9,13.
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Oliwnej, cała rzesza uczniów zaczęła radośnie i donośnym głosem
wielbić Boga za wszystkie cuda, które zobaczyli. 38Mówili:
Pochwalony, który przychodzi,
Król w imieniu Pana;296
W niebie pokój
i chwała na wysokościach.
39A

jacyś faryzeusze z tłumu powiedzieli do Niego: Nauczycielu,
skarć swoich uczniów. 40Lecz odpowiedział im: Mówię wam, Ŝe
jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą.
41A

gdy się zbliŜył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim 42i powiedział: Gdybyś w tym dniu poznało i ty, co prowadzi do pokoju. Lecz jest to teraz zakryte przed twoimi oczami.297 43GdyŜ nastaną dla ciebie dni, w których twoi wrogowie usypią wokół ciebie wał, otoczą cię, zewsząd cię ścisną, 44powalą ciebie oraz twoje dzieci w tobie i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu,
poniewaŜ nie rozpoznałoś czasu swoich odwiedzin.298
45Potem

wszedł do świątyni i zaczął wyganiać sprzedawców,
do nich: Napisane jest:
I będzie mój dom domem modlitwy,
wy zaś zrobiliście z niego jaskinię zbójców.299

46Mówił

47I

codziennie nauczał w świątyni. Arcykapłani zaś, znawcy Prawa oraz waŜniejsi spośród ludu próbowali Go zniszczyć, 48lecz
nie znajdowali nic, co mogliby uczynić, gdyŜ cały lud [wręcz]
zawisał w słuchaniu Jego [słów].
ROZDZIAŁ 20
1I

stało się jednego dnia, gdy nauczał w świątyni lud i ogłaszał
dobrą nowinę, Ŝe stanęli przy Nim arcykapłani i uczeni w Piśmie
wraz ze starszymi 2i zwrócili się do Niego ze słowami: Powiedz
nam, jakim prawem to czynisz albo kim jest ten, kto Ci dał tę
władzę. 3On na to: Zapytam was i Ja o pewną sprawę, odpo296

Ps 118,26.

297

Łk 13,31-35; 11,49-51; Ps 122,6; Jr 9,2; 13,7; 14,7; 15,5.

298

Hab 2,8; Jr 6,6.14; 8,13-22; 9,1; Ez 4,2; 26,8; Iz 29,1-4.

299

Iz 56,7; Jr 7,11.
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wiedzcie mi! 4Czy chrzest Jana był z nieba, czy z ludzi? 5Oni zaś
zastanawiali się i mówili między sobą: Jeśli powiemy: Z nieba,
zapyta: Dlaczego mu nie uwierzyliście? 6Jeśli natomiast powiemy: Z ludzi, cały lud nas ukamienuje, jest bowiem przekonany, Ŝe
Jan jest prorokiem. 7Odpowiedzieli zatem, Ŝe nie wiedzą, skąd.
8Wtedy Jezus im powiedział: To i Ja wam nie powiem, jakim
prawem to czynię.
9Zaczął

teŜ opowiadać ludowi taką przypowieść: Pewien człowiek
zasadził winnicę, wydzierŜawił ją rolnikom i odjechał na dłuŜszy
czas. 10W sezonie posłał do tych rolników sługę, aby dali mu z
plonu winnicy. Rolnicy jednak pobili go i odesłali z niczym.
11Ponownie więc posłał innego sługę. Oni jednak i tego pobili,
zniewaŜyli i odesłali z niczym. 12Potem posłał jeszcze trzeciego.
Oni zaś jego teŜ poranili i wyrzucili. 13Wtedy powiedział Pan
winnicy: Co mam zrobić? Wyślę mojego ukochanego syna; moŜe
tego uszanują. 14Gdy rolnicy go zobaczyli, zaczęli naradzać się
między sobą: To jest dziedzic, zabijmy go, aby dziedzictwo stało
się nasze. 15I wyrzucili go więc z winnicy, po czym zabili. Co
więc uczyni im pan winnicy? 16Przyjdzie i wygubi tych rolników,
a winnicę da innym. Gdy to usłyszeli, powiedzieli: W Ŝadnym
razie! 17On jednak wpatrzył się w nich i powiedział: Co więc
znaczy to, co napisano:
Kamień, który za nieprzydatny uznali budujący,
Ten właśnie stał się głowicą węgła?
18KaŜdy,

kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on by
spadł, zmiaŜdŜy go. 19W tej godzinie znawcy Prawa i arcykapłani
chcieli połoŜyć na Nim ręce, bali się jednak ludu. Zrozumieli bowiem, Ŝe przeciw nim skierował tę przypowieść.
20Dla

uwaŜnego śledzenia Go wysłali zatem szpiegów, którzy
udawali, Ŝe są sprawiedliwi, aby schwytać Go na jakimś słowie,
tak Ŝeby [następnie] wydać Go zwierzchności i władzy namiestnika. 21Zadali mu więc takie pytanie: Nauczycielu, wiemy, Ŝe dobrze mówisz i nauczasz, i nie bierzesz [pod uwagę] twarzy, lecz
nauczasz drogi BoŜej zgodnie z prawdą. 22Czy wolno nam płacić
podatek Cezarowi, czy nie? 23On jednak przejrzał ich podstęp i
powiedział do nich: 24PokaŜcie mi denara. Czyją nosi podobiznę i
napis? Odpowiedzieli: Cezara. 25On im na to: Dlatego oddajcie
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Cezarowi to, co cesarskie, a Bogu to, co BoŜe. 26I nie zdołali
schwytać Go wobec ludu na [Ŝadnej] wypowiedzi, a zdumieni
Jego odpowiedzią, zamilkli.
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wdów i dla pozoru długo się modlą — ci otrzymają wyŜszy wyrok.
ROZDZIAŁ 21

27Potem

podeszli do Niego jacyś saduceusze, którzy utrzymują,
Ŝe nie ma zmartwychwstania, i zadali mu pytanie: 28Nauczycielu,
MojŜesz napisał nam, Ŝe jeśliby czyjś brat miał Ŝonę i umarł, a
byłby on bezdzietny, jego brat powinien pojąć tę Ŝonę, by wzbudzić nasienie swemu bratu. 29Było więc siedmiu braci. Pierwszy
pojął Ŝonę i umarł bezdzietnie. 30TakŜe drugi 31i trzeci ją pojął —
i w podobny sposób siedmiu nie postawiło dzieci i umarło. 32W
końcu zmarła i kobieta. 33Którego z nich zatem Ŝoną zostanie ta
kobieta przy zmartwychwstaniu? Siedmiu bowiem miało ją za
Ŝonę. 34Wtedy Jezus powiedział im: Synowie tego wieku Ŝenią się
i wychodzą za mąŜ, 35ci zaś, którzy zostali uznani za godnych
dostąpienia tamtego wieku i powstania z martwych, ani się nie
Ŝenią, ani nie wychodzą za mąŜ. 36Nie mogą juŜ bowiem umrzeć,
gdyŜ są równi aniołom, a jako synowie zmartwychwstania, są
synami Boga. 37To natomiast, Ŝe umarli są wzbudzani, zaznaczył
i MojŜesz przy krzaku, gdy nazwał Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. 38Nie jest On więc Bogiem umarłych, ale Ŝywych, gdyŜ Dla Niego wszyscy Ŝyją. 39W odpowiedzi
niektórzy spośród znawców Prawa stwierdzili: Nauczycielu, dobrze powiedziałeś. 40JuŜ bowiem o nic nie śmieli Go pytać.
41Następnie

powiedział do nich: Z czego wynika mówienie, Ŝe
Chrystus jest synem Dawida? 42PrzecieŜ sam Dawid mówi w
Księdze Psalmów:
Powiedział Pan mojemu Panu:
Usiądź po mojej prawicy,
43 aŜ połoŜę twoich wrogów
jako podnóŜek dla twoich stóp.
44Dawid

podniósł oczy zobaczył, jak bogaci wrzucają do skarbony300
swoje dary. 2Zobaczył teŜ pewną bardzo ubogą wdowę. Wrzucała
tam dwa leptony.301 3Wtedy oświadczył: Powiem wam prawdę, ta
uboga wdowa wrzuciła więcej niŜ wszyscy, 4dlatego Ŝe oni wrzucili do darów z tego, co im zbywało, ona natomiast ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na Ŝycie.
1Gdy

5Gdy

niektórzy mówili o świątyni, Ŝe jest przyozdobiona pięknymi kamieniami302 i darami złoŜonymi Bogu w ofierze,303 [On]
powiedział: 6Przyjdą dni, w których z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie był zwalony.
7Zapytali

Go zatem: Nauczycielu! Kiedy więc to będzie i co będzie znakiem, Ŝe zaczyna się to dziać? 8On zaś rzekł: UwaŜajcie,
abyście nie zostali. Wielu bowiem przyjdzie w moim imieniu,
mówiąc: Ja jestem, oraz: Czas się przybliŜył. Nie idźcie za nimi!
9RównieŜ gdy usłyszycie o wojnach i przewrotach, nie bądźcie
przeraŜeni, dlatego Ŝe to się musi najpierw stać, lecz nie zaraz
[nastąpi] koniec.
10I

mówił dalej: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo
przeciw królestwu, 11będą nie tylko wielkie trzęsienia ziemi, a
miejscami głody i zarazy, lecz będą takŜe przeraŜające widoki i
ogromne znaki z nieba.
300

Skarbona, gr. gazofula,kion (gazofilakion) to złoŜenie perskiego gaza
(perskie określenie królewskiego skarbca) i filakê, czyli: strzec. Powszechne w LXX, w but N.T. tylko tu i w Mk 12,41.43; J 8,20.

301

Dwa leptony to stanowił ósma część assariona, który był szesnastą częścią
denara, który z kolei był średnią zapłatą za dwanaście godzin pracy najemnika. Wdowa rzucając dwa leptony, czyli 2/128 denara, wrzuciła tyle, ile
płacono za kwadrans pracy najemnika

302

Na przykład dwie kolumny portyku zrobione były w marmurowych monolitów dwunastometrowej wysokości (Plummer, BW5).

303

Ofiary te były bardzo liczne (2 Mach 3,2-7). Liście ornamentu wyobraŜającego krzew winogronowy mierzyły ok. dwóch metrów (Józef, Dzieje, xv.
ii. 3).

więc nazywa go Panem, w jaki sposób jest więc jego

synem?
45Gdy

cały lud Go słuchał, powiedział do swoich uczniów:
się znawców Prawa, którzy chcą chodzić w długich
szatach, lubią pozdrowienia na placach, pierwsze krzesła w synagogach i przednie miejsca na ucztach, 47Którzy poŜerają domy
46StrzeŜcie
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12A

przed tym wszystkim zarzucą na was swoje ręce i ze względu
na moje imię będą was prześladować, wydając do synagog i więzień oraz prowadząc przed królów i namiestników. 13Da wam to
sposobność do świadectwa. 14WłóŜcie więc sobie do serc, by nie
przygotowywać wcześniej, jak się będziecie bronić. 15Ja bowiem
dam wam usta i mądrość, której nie zdołają się przeciwstawić ani
zaprzeczyć wszyscy wasi przeciwnicy. 16Będą was wydawać i
rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele — i zabijać niektórych z
was; 17ze względu na moje imię będziecie teŜ przez wszystkich
nienawidzeni, 18lecz i włos z waszej głowy nie zginie. 19Przez
swoją wytrwałość zyskacie wasze dusze.
20A

gdy zobaczycie Jerozolimę otaczaną przez wojska, wówczas
wiedzcie, Ŝe przybliŜyło się jej spustoszenie. 21Wtedy ci w Judei
niech uciekają w góry, ci w jej środku, niech z niej wyjdą, a ci w
okolicach niech do niej nie wchodzą. 22GdyŜ będą to dni jej odpłaty, aby spełniło się wszystko, co zostało napisane. 23Biada w
tych dniach kobietom w ciąŜy oraz karmiącym; będzie bowiem na
ziemi wielki ucisk i gniew nad tym ludem; 24padną od ostrza miecza i zostaną wzięci w niewolę do wszystkich narodów, a Jerozolima będzie deptana przez narody, aŜ się dopełnią czasy narodów.
25I

będą znaki na słońcu, księŜycu i gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodów w mieszaninie zgiełku morza i rozhukanej fali,304
26gdy ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu [wydarzeń]
nadciągających na zamieszkały świat, gdyŜ moce niebios zostaną
wstrząśnięte. 27I wtedy zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. 28A gdy to się zacznie
dziać, wyprostujcie się305 i podnieście swoje głowy, gdyŜ zbliŜa
się wasze odkupienie.
29I

opowiedział im przypowieść: Patrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa; 30kiedy juŜ pączkują, widzicie i wiecie, Ŝe blisko jest
juŜ lato. 31Tak i wy, gdy zobaczycie, Ŝe się te rzeczy dzieją,
wiedzcie, Ŝe blisko jest Królestwo BoŜe. 32Zapewniam was, nie

304

Lub: wezbranej fali.

305

Lub: Nabierzcie odwagi.
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was, nie przeminie to pokolenie, aŜ się wszystko stanie. 33Niebo i
ziemia przeminą, ale moje słowa na pewno nie przeminą.
34StrzeŜcie

się natomiast, aby wasze serca nie były obciąŜone
obŜarstwem, pijaństwem oraz troskami dnia codziennego, aby ten
dzień nie spadł na was znienacka 35niby sidło; bo zaskoczy
wszystkich mieszkających na obliczu całej ziemi. 36Czuwajcie
zatem w kaŜdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec
przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym.
37W

tym okresie za dnia nauczał w świątyni, a noce wychodził
spędzać na górze zwanej Oliwną. 38Cały lud natomiast budził się
wczesnym rankiem i [szedł] do Niego w świątyni, aby Go słuchać.
ROZDZIAŁ 22
się święto Przaśników zwane Paschą.306 2Tymczasem
arcykapłani i znawcy Prawa szukali, jak by się z Nim rozprawić
— bali się bowiem ludu. 3W Judasza natomiast, zwanego Iskariotem, jednego z liczby dwunastu, wstąpił szatan.307 4Odszedł więc i
zaczął umawiać się z arcykapłanami oraz dowódcami straŜy, jak
by Go im wydać. 5I ucieszyli się, a teŜ ustalili z nim, Ŝe dadzą mu
pieniądze.308 6[On] natomiast zgodził się i szukał dogodnej chwili
dla wydania Go im z dala od tłumu.
1PrzybliŜało

7Tak

nastał dzień Przaśników, w którym naleŜało ofiarować
Paschę. 8Wysłał więc Piotra oraz Jana i powiedział im: Idźcie i
przygotujcie nam Paschę, abyśmy ją spoŜyli. 9Zapytali Go: Gdzie
chcesz, abyśmy ją przygotowali? 10Odpowiedział im: Oto po wa306

W tekście pojawiają się obie nazwy (święto Przaśników i Pascha) podobnie
jak w Mk 14,1. Ściśle rzecz biorąc Pascha przypadała na 14 Nisana, a
Święto Przaśników na 15-21 Nisana. Ten fragment to jedyne miejsce w NT
gdzie pojawia się pełne wyraŜenie Święto Przaśników (powszechne w
LXX, 2 MjŜ 23,15, etc.), u Mk bowiem mamy po prostu Przaśniki (Mr
14:1). Mt 26,17 uŜywa Przaśników i Paschy zamiennie. Zob. 2 MjŜ 12,120; 23,15; 34,18; 5 MjŜ 16,1-8.

307

Szatan od początku czyhał na Ŝycie i powodzenie Jezusa. Zob. Łk 4,1-13;
Mk 8,33; Mt 16,23; Łk 10,18; 11,14-23; J 13,27; J 6,70.

308

Mt 27,3-4; Zach 11,12-13.
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szym wejściu do miasta spotka was człowiek niosący dzban wody; idźcie za nim do domu, do którego wejdzie 11i powiedzcie
gospodarzowi domu:309 Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba, w
której mógłbym spoŜyć Paschę z moimi uczniami? 12On wam
wskaŜe duŜy, uporządkowany pokój na piętrze — tam przygotujcie. 13Odeszli zatem, zastali tak jak im powiedział i przygotowali
paschę.

nie ten, kto spoczywa przy stole? Ja jednak jestem pośród was jak
ten, kto usługuje. 28Wy zaś jesteście tymi, którzy pozostali niezmiennie przy Mnie w moich próbach. 29I Ja [w ramach przymierza] przekazuję wam — jak i Mnie [w ramach przymierza] przekazał Ojciec — Królestwo, 30abyście jedli i pili przy moim stole
w moim Królestwie oraz zasiedli na tronach i sądzili dwanaście
plemion Izraela.

14A

31Szymonie,

gdy nastała godzina, zajął miejsce przy stole, a z Nim apostołowie. 15Wtedy powiedział do nich: Gorąco pragnąłem spoŜyć tę
Paschę z wami, zanim będę cierpiał; 16mówię wam bowiem, Ŝe na
pewno nie będę jej spoŜywał, aŜ zostanie ona dopełniona w Królestwie BoŜym. 17Następnie wziął kielich,310 podziękował i polecił: Weźcie go i rozdzielcie między sobą; 18mówię wam bowiem,
Ŝe juŜ odtąd na pewno nie wypiję z owocu winorośli, aŜ przyjdzie
Królestwo BoŜe. 19Wziął teŜ chleb, podziękował, złamał i dał im,
mówiąc: To jest moje ciało, za was dawane; to czyńcie na moją
pamiątkę. 20Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich,
to Nowe Przymierze w mojej krwi za was przelewanej.311 21Lecz
oto ręka tego, który Mnie wydaje, jest ze Mną przy stole. 22Bo
wprawdzie Syn Człowieczy zgodnie z tym, co zostało postanowione, odchodzi, ale biada temu człowiekowi, przez którego jest
wydawany. 23Oni natomiast zaczęli wypytywać się nawzajem,
który z nich miałby to zrobić.
24Powstał

teŜ spór między nimi o to, kto z nich zdaje się być
większy. 25On zaś powiedział im: Królowie narodów panują nad
nimi, a ich władcy nazywani są dobroczyńcami.312 26Wy jednak
nie w ten sposób, ale większy wśród was, niech się staje jak młodszy, a przełoŜony jak usługujący. 27Kto bowiem jest większy?
Czy ten, kto spoczywa przy stole, czy teŜ ten, kto usługuje? Czy
309

Gospodarz domu zarządzał rodziną, słuŜbą i niewolnikami (NET 249).

310

Łukasz wspomina dwa kielichy, Mt i Mk tylko jeden. Wspomniany tutaj
jest pierwszym z dwóch. Być moŜe chodzi o pierwszy kielich posiłku paschalnego, w czasie którego dziś korzysta się z czterech kielichów. Nie jest
pewne czy ten czwarty był uŜywany w pierwszym wieku (NET 250).

311

Wypełnienie Jr 31,31.

312

Określenie nadawane nawet tyranom 2 Mach 4,2; 3 Mach 3,19; Józef,
Wojna śydowska 3.9.8 [459] (NET 251)

Szymonie, oto szatan domagał się, aby was przesiać
jak pszenicę. 32Ja natomiast błagałem za tobą, aby nie ustała twoja wiara, a ty, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. 33On
zaś na to: Panie, jestem gotów iść z Tobą do więzienia i na śmierć.
34On jednak odpowiedział: Piotrze, mówię ci, zanim zapieje dziś
kogut, trzy razy zaprzeczysz, Ŝe Mnie znasz. 35Następnie zapytał
ich: Gdy was posłałem bez sakiewki, bez torby, bez sandałów, czy
brakło wam czegoś? Odpowiedzieli: Niczego. 36Wtedy powiedział: Lecz teraz, kto ma sakiewkę, niech ją weźmie, podobnie
torbę, a kto nie ma miecza, niech wystawi na sprzedaŜ swoją suknię i nabędzie. 37GdyŜ mówię wam, Ŝe to, co zostało napisane,
musi dokonać się we Mnie: I do przestępców był zaliczony; bo to,
co o Mnie, ma wypełnienie. 38Oni zaś powiedzieli: Panie, oto
tutaj dwa miecze. On na to: Wystarczy.
39Następnie

wyszedł i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną;
uczniowie teŜ poszli z Nim. 40Gdy znaleźli się na miejscu, powiedział do nich: Módlcie się, aby nie ulec próbie.313 41A sam oddalił
się od nich, jakby na rzut kamieniem, upadł na kolana i zaczął się
modlić314 42słowami: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode
Mnie;315 jednak nie moja wola, ale Twoja niech się dzieje.
43Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i dodawał Mu sił. 44I pogrąŜony w boju jeszcze usilniej się modlił; i stał się Jego pot jak kro-

313

Lub: Módlcie się, aby nie wejść w próbę.

314

Jezus w modlitwie: Jezus miał zwyczaj modlitwy w samotności, z dala od
innych.

315

Prawdziwy atak próby lub pokusy — w grece jest to to samo słowo —
skierowany jest zawsze na naszą jedność z Bogiem: Ojcze (Ty) odsuń ode
mnie (ja).
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ple krwi, spadające na ziemię.316 45Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. 46Wówczas powiedział do nich: Dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli próbie.317
47Gdy

On jeszcze mówił, oto tłum oraz jeden z Dwunastu zwany
Judaszem, idąc przed nimi zbliŜył się do Jezusa, aby Go pocałować. 48Jezus zaś powiedział do niego: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? 49Gdy ci, którzy byli przy Nim, zobaczyli, na co się zanosi, zapytali: Panie, czy mamy bić mieczem?
50A jeden z nich uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe
ucho. 51Jezus zaś odpowiedział: Dosyć tego! Po czym dotknął
ucha i wyleczył go. 52Natomiast do obecnych przy Nim arcykapłanów, dowódców świątyni i starszych Jezus powiedział: Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę? 53Gdy codziennie
przebywałem z wami w świątyni, nie wyciągnęliście na Mnie rąk.
Lecz jest to wasza godzina i władza ciemności.

81

Pismo Święte

razy się Mnie wyprzesz. 62I wyszedł na zewnątrz — i gorzko
zapłakał.
63Tymczasem

ludzie, którzy Go trzymali, naigrawali się z Niego i
bili.
Go teŜ i pytali: Prorokuj! Kto Cię uderzył?
65Obrzucali Go przy tym wieloma innymi obelgami.
64Zasłonili

66Wraz

z nastaniem dnia, zeszła się starszyzna ludu, arcykapłani i
znawcy Prawa, i zaprowadzili Go do swego sanhedrynu. 67Tam
mówili: JeŜeli jesteś Chrystusem, powiedz nam. On zaś odpowiedział im: Choćbym wam nawet powiedział, i tak nie uwierzycie,
68i nawet choćbym zapytał, na pewno nie odpowiecie. 69Od teraz
zaś Syn Człowieczy będzie siedział po prawicy mocy BoŜej.
70Zapytali zatem wszyscy: Czy więc Ty jesteś Synem BoŜym? A
On im na to odpowiedział: Sami mówicie, Ŝe Ja jestem. 318
71Wtedy oni powiedzieli: Czy potrzebne nam jeszcze świadectwo? Sami przecieŜ usłyszeliśmy z Jego ust.

54Schwytali

Go zatem, poprowadzili i wprowadzili do domu arcykapłana. Piotr natomiast podąŜał w pewnej odległości. 55A gdy
rozniecili ognisko na środku dziedzińca i rozsiedli się wokoło,
siedział wśród nich równieŜ Piotr. 56Gdy tak siedział przy świetle
zobaczyła go jakaś słuŜąca dziewczyna. Ta przyjrzawszy mu się,
powiedziała: Ten teŜ był z Nim. 57On jednak wyparł się, mówiąc:
Nie znam Go, kobieto. 58Po chwili zobaczył go kto inny i powiedział: I ty jesteś spośród nich. A Piotr na to: Nie jestem, człowieku. 59Po upływie około jednej godziny ktoś inny zaczął się upierać: Naprawdę, ten teŜ z Nim był, jest przecieŜ Galilejczykiem.
60Piotr powiedział: Człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej
chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. 61A Pan obrócił się i
utkwił w Piotrze swój wzrok. Wtedy Piotrowi przypomniały się
słowa Pana, jak mówił do niego: Zanim dziś kogut zapieje, trzy

316

317

Zdawanie się na wolę Ojca nawet w przypadku Jezusa nie działo się bez
prawdziwego boju.
Próby i pokusy przezwycięŜa się w modlitwie, ale nie przez to, Ŝe się
nabiera mocy do przezwycięŜenia samej próby, ale przez to, Ŝe się w modlitwie dochodzi do zgodności własnej woli z wolą Ojca (w. 42). Chęć do
pójścia za głosem próby lub pokusy znika, gdy utoŜsamiamy własną wolę z
wolą Boga.

ROZDZIAŁ 23
cały ich tłum powstał i zaprowadzili Go do Piłata.319
2Tam tak Go zaczęli oskarŜać: Stwierdziliśmy, Ŝe ten sieje zamęt
w naszym narodzie, zabrania płacić podatek Cezarowi i podaje się
za Chrystusa — króla. 3Piłat zatem zadał Mu pytanie: Czy Ty
jesteś królem śydów? Odpowiedział: Sam mówisz. 4Wówczas
Piłat powiedział arcykapłanom i tłumowi: Nie znajduję w tym
człowieku Ŝadnej winy. 5Oni jednak z tym większym naciskiem
twierdzili: Podburza lud, bo uczy po całej Judei; zaczął od Galilei320 i dotarł aŜ tutaj.

1Wtedy

6Gdy

Piłat to usłyszał, zapytał czy ten człowiek jest Galilejczykiem 7i gdy się dowiedział, Ŝe jest spod władzy Heroda, odesłał
Go do Heroda, który teŜ w tych dniach przebywał w Jerozolimie.
318

Grecki idiom: Wy mówicie, Ŝe jestem.

319

Piłat był rzymskim prokuratorem odpowiedzialnym za zbieranie podatków
i pilnowanie pokoju. Jego bezpośrednim przełoŜonym był rzymski prokonsul Syrii. Natura ich wzajemnych administracyjnych powiązań jest nam
nieznana. Stosunki Piłata z śydami nie układały się harmonijnie (w. 12;
NET. 256).

320

Galilea była uwaŜana za kolebkę buntowników.
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8Herod

natomiast, gdy zobaczył Jezusa, bardzo się ucieszył, bo
juŜ od dłuŜszego czasu chciał Go zobaczyć, dlatego Ŝe słyszał o
Nim i miał nadzieję zobaczyć jakiś cud dokonany przez Niego.
9Zaczął Mu zatem zadawać wiele pytań, ale On na nic mu nie
odpowiedział. 10Stali tam natomiast arcykapłani oraz znawcy
Prawa i gwałtownie Go oskarŜali. 11Wzgardził więc Nim i Herod
wraz ze swoją straŜą, a dla ośmieszenia Go narzucił na Niego
lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. 12I tak w tym dniu Herod i
Piłat stali się przyjaciółmi; poprzednio bowiem byli sobie wrogami.
13Piłat

natomiast zwołał arcykapłanów, przełoŜonych oraz lud 14i
powiedział do nich: Przyprowadziliście mi tego człowieka jako
zwodziciela ludu, a oto ja po przesłuchaniu Go wobec was, nie
znalazłem w tym człowieku Ŝadnej z win, o które Go oskarŜacie.
15Herod takŜe, bo odesłał Go do nas. I oto nie popełnił niczego,
co zasługiwałoby na śmierć. 16Wychłoszczę Go więc i zwolnię.321
18Zakrzyknęli więc wszyscy razem tymi słowy: Precz z Nim!
Wypuść nam natomiast Barabasza. 19(Który został wtrącony do
więzienia powodu jakichś rozruchów w mieście oraz [z powodu]
zabójstwa). 20Piłat jednak, poniewaŜ chciał zwolnić Jezusa, ponownie skierował się do nich. 21Lecz oni nie przestawali wołać:
UkrzyŜuj, ukrzyŜuj Go! 22Po raz trzeci więc odezwał się do nich:
CóŜ złego Ten uczynił? Nie znalazłem w Nim niczego, co by
zasługiwało na śmierć. Wychłostam Go więc i zwolnię. 23Oni
jednak wciąŜ napierali gromkimi okrzykami, Ŝądając Jego ukrzyŜowania i ich krzyki zaczęły brać górę. 24Piłat orzekł, Ŝe ma się
stać zgodnie z ich Ŝądaniem. 25Zwolnił tego, który za rozruchy i
morderstwo wtrącony był do więzienia i o którego prosili, Jezusa
natomiast zdał na ich wolę.
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się w piersi i opłakiwały Go. 28Jezus natomiast zwrócił się w ich
stronę i powiedział: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną,
lecz płaczcie nad sobą i nad swoimi dziećmi, 29bo oto idą dni, gdy
będą mówić: Szczęśliwe niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. 30Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na
nas! I do wzgórz: Przykryjcie nas! 31Bo jeśli w zielonym drzewie
takie rzeczy robią, co stanie się w suchym?
32Prowadzono

teŜ innych, dwóch przestępców, aby wraz z Nim
ich stracić.
więc przyszli na miejsce zwane Czaszką, tam
ukrzyŜowali Jego i przestępców, jednego z prawej, a drugiego z
lewej strony. 34A Jezus powtarzał: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Dzieląc się zaś Jego szatami, rzucili losy. 35A lud
stał i patrzył. PrzełoŜeni zaś zadzierali nos i mówili: Innych ratował, niech siebie uratuje — jeśli jest BoŜym Chrystusem, tym
wybranym. 36Wyszydzali Go teŜ Ŝołnierze. Ci podchodzili, przynosili Mu kwaśne wino324 37i mówili: Jeśli Ty jesteś królem śydów, uratuj się. 38Był bowiem nad Nim teŜ napis:
To jest król śydów.
323

33Gdy

39Wtedy

jeden z powieszonych złoczyńców zaczął Mu urągać:
Czy nie Ty jesteś Chrystusem? Uratuj siebie i nas! 40Drugi natomiast odezwał się i skarcił go, mówiąc: Czy ty się Boga nie boisz,
choć ponosisz tę samą karę? 41My wprawdzie sprawiedliwie, bo
godne tego, co zrobiliśmy, odbieramy, Ten jednak nie zrobił nic
niestosownego. 42I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego Królestwa. 43I powiedział mu: Zapewniam cię,
dziś będziesz ze Mną w raju.325

26A

gdy Go prowadzili, złapali niejakiego Szymona Cyrenejczyka,322 który szedł z pola, i włoŜyli na niego krzyŜ, aby go niósł za
Jezusem. 27Szedł teŜ za Nim wielki tłum ludu i kobiet, które biły
321

Niektóre manuskrypty dodają w. 17: Miał natomiast obowiązek zwalniać
im jednego ze względu na święto. Najlepsze manuskrypty wiersz ten omijają (P 75 A B K L T 0124 892 1241 et pauci; NET 258)

322

Cyrena leŜała w Północnej Afryce, tam gdzie obecnie leŜy Tripolis.

323

Iz 53,12.

324

Było to tanie, kwaśne wino mocno rozcieńczone wodą zwane po łacinie
posca. Był to napój niewolników i Ŝołnierzy (NET 260).

325

Raj, gr. para,deisoj, słowo pochodzenia perskiego. Pojawia się w 2 Kor
12,4; Obj 2,7, a zatem trzy razy. W tym przypadku oznacza miejsce przebywania sprawiedliwych umarłych; w Obj 2,7 odnosi się do odnowy zapowiadanej w Iz 51,3 i Ez 36,35. W 2 Kor 12,4 odnosi się być moŜe do
trzeciego nieba (2 Kor 12,2), jako miejsca przebywania Boga.
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wówczas około godziny szóstej.326 AŜ do godziny dzie327
wiątej całej ziemię zalegała ciemność. 45Przy zaćmionym słońcu zasłona Przybytku została rozdarta przez środek. 46A Jezus
zawołał donośnym głosem: Ojcze, w ręce Twoje składam ducha
mego.328 Po tych słowach wydał ostatnie tchnienie.
44Było

47Setnik,

gdy zobaczył co się stało, oddał chwałę Bogu i powiedział: Rzeczywiście, ten człowiek był sprawiedliwy.329 48A
wszystkie tłumy, które się zeszły na to widowisko, widząc, co się
dzieje, biły się w piersi i zawracały. 49Natomiast wszyscy ci, którzy Go znali — równieŜ kobiety, które razem przyszły za Nim z
Galilei — stali z daleka i przyglądali się temu.
50I

oto pewien człowiek imieniem Józef, będący członkiem Rady, człowiekiem dobrym i sprawiedliwym 51(ten nie ich woli
ani czynu), pochodzącym z Ŝydowskiego miasta Arimatia, kimś
kto oczekiwał Królestwa BoŜego, 52udał się do Piłata i wyprosił
sobie ciało Jezusa. 53Następnie zdjął je, owinął w płótno i złoŜył
w wykutym w skale grobowcu, w którym nikt jeszcze nie był
złoŜony. 54A był to dzień Przygotowania i nastawał szabat.
55Przyszły tam za nim równieŜ kobiety, które wspólnie przybyły
za Jezusem z Galilei. Widziały one grobowiec i [obserwowały]
jak składano Jego ciało. 56Po powrocie natomiast przygotowały
wonności i olejki,331 lecz zgodnie z przykazaniem w szabat odpoczęły.
330

ROZDZIAŁ 24
1Natomiast

pierwszego dnia tygodnia, ledwie zaczynało świtać,
przyszły do grobowca, niosąc wonności, które przygotowały.
2Kamień zastały osunięty od grobowca, 3a po wejściu do środka,
nie znalazły ciała Pana Jezusa. 4I stało się, gdy zaczęły się tym
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niepokoić, Ŝe oto nagle stanęło przy nich dwóch męŜczyzn332 w
lśniących szatach. 5Przestraszyły się tym i schyliły twarze ku
ziemi, a wtedy oni powiedzieli: Dlaczego szukacie Ŝyjącego
wśród umarłych? 6Nie ma go tu, lecz został wzbudzony.333 Przypomnijcie sobie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, 7Ŝe Syn
Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi334 i ukrzyŜowany, a trzeciego dnia zmartwychwstać. 8I przypomniały sobie
Jego słowa. 9A po powrocie od grobowca, doniosły o tym jedenastu oraz wszystkim pozostałym. 10A były to Maria Magdalena i
Joanna,335 Maria, [matka] Jakuba oraz pozostałe z nimi.336 Opowiedziały one o tym apostołom, 11słowa te jednak zabrzmiały
wobec nich jak niedorzeczność i nie wierzyli tym [kobietom].
12Piotr natomiast wstał, pobiegł do grobowca, schylił się, zobaczył same pasy płótna i odszedł do siebie, zdziwiony tym, co zaszło.
13I

oto w tym dniu dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emaus,
odległej o sześćdziesiąt stadiów337 od Jerozolimy. 14Wymieniali
teŜ między sobą swoje myśli o tym wszystkich, co zaszło. 15I
stało się, gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, Ŝe sam Jezus
zbliŜył się i zaczął iść z nimi. 16Lecz ich oczy były powstrzymane, tak by Go nie rozpoznali. 17Zapytał ich natomiast: CóŜ to za
słowa odbijacie między sobą tak po drodze? I stanęli ze smutkiem
na twarzach. 18A jeden z nich, imieniem Kleopas, odpowiedział
Mu: Ty jedyny przebywasz w Jerozolimie i nie dowiedziałeś się,
co się w niej w tych dniach stało? 19I zapytał: Co takiego? Oni na
to: O Jezusie z Nazaretu, który stał się człowiekiem [i] proro332

Lub: Ŝe nagle zjawiło się przy nich dwóch męŜczyzn.

333

Mamy tu do czynienia z tzw. boską stroną bierną (Wallace, Exegetical
Syntax, 437-38) wskazującą na fakt, Ŝe Jezus został wzbudzony przez Boga. Ten sposób myślenia jest charakterystyczny doa teologii Łukasza:
20,37; 24,34; Dz 3,15; 4,10; 5,30; 10,40; 13,30.37. W stronie biernej opisywane jest teŜ wywyŜszenie Jezusa: Łk 24,51; Dz 1,11.22.

326

Czyli 15:00 według naszej rachuby.

327

Czyli 18:00 według naszej rachuby.

328

Ps 31,5; jest to okrzyk zaufania, nie bólu jak w Mt 27,46; Mk 15,34.

334

Łk 9,22.44; 13,33.

329

Sprawiedliwy znaczy teŜ niewinny.

335

Łk 8,1-3.

330

Czyli Sanhedrynu.

336

Interpunkcja za NA 27.

śydzi nie balsamowali. To, co przygotowali miało na celu stłumienie
odoru oraz spowolnienie rozkładu ciała (NET 262).

337

Stadion: — grecka miara odległości = ok. 185 m. Chodzi zatem o odległość 11 km.
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86

kiem338 potęŜnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem,
20jak arcykapłani i nasi przełoŜeni wydali Go na karę śmierci i
ukrzyŜowali. 21A my mieliśmy nadzieję, Ŝe On jest tym, który ma
wyzwalać Izrael. Tymczasem z tym wszystkim upływa trzeci
dzień, od kiedy to się stało. 22Lecz i niektóre z naszych kobiet
zaskoczyły nas. Były one wcześnie rano przy grobowcu, 23a poniewaŜ nie znalazły Jego ciała, przyszły i opowiedziały równieŜ o
tym, Ŝe miały widzenie aniołów, którzy mówili, Ŝe On Ŝyje.
24Wówczas niektórzy z tych, którzy [byli] z nami, poszli do grobowca i zastali to tak, jak i kobiety powiedziały, Jego jednak nie
zobaczyli. 25Wtedy On powiedział do nich: O, nierozumni i gnuśnego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy.
26CzyŜ Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej
chwały? 27I zaczął od MojŜesza i od wszystkich proroków tłumaczyć im wszystkie odnoszące się do Niego [fragmenty] Pism.
28Tak zbliŜyli się do wsi, do której zdąŜali, a On robił wraŜenie,
jakby zamierzał iść dalej. 29I przymusili Go, mówiąc: Zostań z
nami, gdyŜ ma się ku wieczorowi i dzień się juŜ nachylił. I wstąpił, by z nimi zostać. 30I stało się, gdy spoczął z nimi przy stole,
Ŝe wziął chleb, pobłogosławił, złamał, podawał im. 31Wtedy
otwarte zostały im oczy i poznali Go, lecz On im znikł. 32I powiedzieli do siebie nawzajem: Czy nasze serce nie płonęło w nas,
gdy mówił do nas w drodze i otwierał przed nami Pisma? 33I
wstali w tej samej godzinie, wrócili do Jerozolimy i zastali zgromadzonych jedenastu oraz tych, którzy z nimi byli. 34Mówili oni:
Pan rzeczywiście został wzbudzony i ukazał się Szymonowi. 35Ci
z kolei zaczęli im wyjaśniać to, co zaszło w drodze i jak Go rozpoznali w [czasie] łamania chleba.

87

jak widzicie, Ŝe Ja mam. 40Po tych słowach pokazał im ręce i
stopy. 41A gdy oni nadal nie wierzyli z powodu radości i zdumienia, powiedział do nich: Czy macie tu w tym miejscu coś do jedzenia?339 42Wtedy oni podali Mu kawałek pieczonej ryby.340
43On wziął i zjadł wobec nich.
44Następnie

powiedział do nich: To są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, Ŝe musi się wypełnić
wszystko, co zostało o Mnie napisane w Prawie MojŜesza, u proroków i w Psalmach.341 45Wtedy otworzył ich umysł, aby mogli
rozumieć Pisma. 46I powiedział do nich: Tak zostało napisane:
Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie 47i w
Jego imię głoszone będzie wszystkie narodom opamiętanie dla
odpuszczenia grzechów. 48Wy jesteście tego świadkami. 49A oto
Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca.342 Wy zaś siedźcie w
mieście, aŜ zostaniecie przyodziani mocą z wysokości.343
wyprowadził ich aŜ do Betanii,344 tam podniósł swoje
ręce i pobłogosławił ich. 51I stało się, gdy ich błogosławił, Ŝe
rozstał się z nimi i zaczął wznosić się do nieba.345 52Oni natomiast
pokłonili Mu się i z wielką radością wrócili do Jerozolimy. 53
[Tam] stale przebywali w świątyni i chwalili Boga.

50Następnie

339

Aniołowie odmówili posiłku w Księdze Judyty 13,16 oraz Tobita 12,9;
przyjęli natomiast w 1 MjŜ 18,8; 19,3 i Tobita 6,6 (NET 267).

340

Kodeks Aleksandryjski dodaje: i [kawałek] z plastra miodu.

341

Podobny trzyczęściowy podział Starego Testamentu występuje w epilogu
do 4QMMT (Qumran; NET 267).

342

Łk 3,15-18; wypełnienie Jr 31,31; Ez 36,26.

343

Łk 12,11n; 21,12-15. RóŜnicę widać w Ŝyciu Piotra; por. Łk 22,54-62 z Dz
2,14-41.

344

Betania: wioska na Górze Oliwnej, ok. 3 km od Jerozolimy; zob. J 11,1.18.

345

W zachodnim ms D brak słów o wniebowstąpieniu, z jej włączeniem
przemawia między innymi Dz 1,2 (NET 268).

36Gdy

oni to mówili, On sam stanął pośród nich i powiedział im:
Pokój wam! 37Oni natomiast, przelękli i przestraszeni myśleli, Ŝe
widzą ducha. 38Lecz On zapytał ich: Dlaczego jesteście zaniepokojeni i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?
39Przyjrzyjcie się moim rękom i moim stopom, Ŝe to jestem Ja
sam. Pomacajcie Mnie i zauwaŜcie: duch nie ma ciała ani kości,
338

Łukasz często wspomina rolę Jezusa jako proroka: Łk 4,25-27; 9,35;
13,31-35.
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EWANGELIA WEDŁUG ŚW. JANA

2

1Na

Jego pełni my wszyscy wzięliśmy — łaskę zamiast łaski.4 17O ile
bowiem Prawo zostało nadane przez MojŜesza, łaska i prawda
zaistniały dzięki Jezusowi Chrystusowi. 18Boga nikt nigdy nie
widział; jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On [Go] objawił.5

6Pojawił

zaś jest świadectwo Jana,6 gdy śydzi7 z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kim ty jesteś?
20Wyznał on i nie zaprzeczył: Ja nie jestem Chrystusem.
21Zapytali go zatem: Co więc? Czy jesteś Eliaszem? On na to: Nie
jestem. Czy jesteś tym Prorokiem?8 Odpowiedział: Nie. 22Wtedy

ROZDZIAŁ 1
początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było
Słowo. 2Ono było na początku u Boga. 3Wszystko dzięki Niemu
się stało i bez Niego nie stało się nic, co istnieje.1 4W Nim było
Ŝycie, a Ŝycie było światłem ludzi. 5Światło zaś świeci w ciemności i ciemność nim nie zawładnęła.2
się człowiek posłany od Boga. Na imię mu było Jan.
on dla świadectwa, by zaświadczyć o świetle, by przez
niego wszyscy uwierzyli. 8Nie on był światłem, miał jedynie zaświadczyć o świetle. 9Na świat nadciągało [bowiem] prawdziwe
światło, które oświeca kaŜdego człowieka.

19Takie

7Przyszedł

10Na

świecie był i świat dzięki Niemu powstał, ale Go świat nie
rozpoznał. 11Przyszedł do swego, swoi Go jednak nie przyjęli.
12Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał prawo stania się
dziećmi Boga — tym, którzy wierzą w Jego imię, 13którzy zostali
zrodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli męŜczyzny, lecz z
Boga.
14A

Słowo stało się ciałem; pełne łaski i prawdy zamieszkało
wśród nas — i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako Jednorodzonego [pochodzącego] od Ojca. 15Jan świadczy o Nim w donośnym wołaniu: Oto Ten, o którym powiedziałem: Ten, który idzie
za mną, pojawił się przede mną, był pierwszy ode mnie.3 16To z

1
2
3

Lub: I z tego, co istnieje, nic się nie stało bez Niego.
Go nie opanowała, zob. J 12,35.
Lub: Ten, który idzie za mną, wyprzedził mnie, był pierwszy ode mnie. Inne
wersje wiersza 15: Według aparatu krytycznego NTG 27 (247) pierwszą
część wiersza moŜna by przełoŜyć następująco: Jan świadczy o Nim i woła,
on właśnie był tym, który powiedział: Ten, który idzie za mną zajął miejsce
przede mną, gdyŜ był ode mnie waŜniejszy. Niektórzy odczytują to zdanie
w kategoriach czasowych, to znaczy: Jan świadczy o Nim i woła: Ten był
tym, o którym powiedziałem: Ten, który idzie za mną, zajmuje miejsce
przede mną, gdyŜ był wcześniej niŜ ja. Jeśli przyjąć sugestię Gildersleeve’a,
Ŝe w tekście mamy do czynienia z czasem przeszłym niedokonanym (imperfektum) nagłego uznania prawdziwego stanu rzeczy, wówczas moglibyśmy
ten tekst oddać: Jan świadczy o Nim i woła: Ten jest tym, o którym powiedziałem: Ten, który idzie za mną zajął miejsce przede mną, gdyŜ był ode

4

5

6
7

8

mnie waŜniejszy. Inni odczytują tekst w sensie czasowym: Jan świadczy o
Nim i woła: Ten był tym, o którym powiedziałem: Ten, który idzie za mną,
pojawił się przede mną, gdyŜ był pierwszy ode mnie. Lub, jeśli przyjąć sugestię Gildersleeve’a: Jan świadczy o Nim i woła: Ten jest tym, o którym
powiedziałem: Ten, który idzie za mną, pojawił się przede mną, gdyŜ był
pierwszy ode mnie. Jeszcze inną sugestię znajdujemy u Wallace’a (455),
który zaszeregowuje problem wiersza 15 do kategorii cytatów bezpośrednich: Jan świadczy o Nim i woła: Ten jest tym, o którym powiedziałem:
Ten, który idzie za mną, zajął miejsce przede mną, jest ode mnie waŜniejszy. Lub w sensie czasowym: Jan świadczy o Nim i woła: Ten jest tym, o
którym powiedziałem: Ten, który idzie za mną, pojawił się przede mną, był
pierwszy ode mnie. Carson: Ten, który idzie za Mną, przewyŜsza Mnie,
poniewaŜ był juŜ przede Mną.
Łaskę zamiast łaski, to znaczy łaskę Chrystusową zamiast łaskawości wyraŜonej w Prawie. Na co wskazuje kontekst i gramatyka wyraŜenia. Zob. Carson 130. MoŜna teŜ oddać: łaskę po łasce. Wcześni komentatorzy, łącznie z
Lutrem i Orygenesem rozumieli to wyraŜenie w takim właśnie sensie: Z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy jeden dar łaski po drugim. Tłumaczenie: łaskę za łaską, jest najmniej uzasadnione gramatycznie, choć równieŜ pasuje
do kontekstu. W przekładzie literackim opowiadamy się za przekładem: łaskę zamiast łaskawości, Ŝeby nie dodawać słowa Prawo (tzn. łaskę zamiast
łaski [Prawa]).
Objawił i wytłumaczył Jego plany. Niektórzy proponują tłumaczenie: Objawił Go jedyny Syn, Bóg, który jest w łonie Ojca (zob. NET, 273).
Teraz powróćmy do Jana — na PE
W uŜyciu nowotestamentowym termin śydzi moŜe się odnosić do narodu
Ŝydowskiego, do mieszkańców Jerozolimy i okolic, do władz rezydujących
w Jerozolimie, a takŜe do osób wrogich Chrystusowi. Tu: przywódcy Ŝydowscy.
Rodzajnik par excellance (Wallace, 222); 5 MjŜ 18,15-18.
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zapytali: Kim jesteś? Powiedz,9 abyśmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co twierdzisz sam o sobie? 23A On:10
Ja jestem głosem wołającego na pustkowiu:
Prostujcie drogę Pana
— jak powiedział prorok Izajasz. 24Wysłannicy zaś byli spośród
faryzeuszów. 25Stąd zadali mu takie pytanie: Dlaczego zatem
chrzcisz, skoro nie jesteś Mesjaszem ani Eliaszem, ani tym Prorokiem? 26Jan w odpowiedzi stwierdził: Ja chrzczę w wodzie, lecz
pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie; 27Ten, który idzie za
mną i któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandała.11
28Wydarzyło się to w Betanii za Jordanem, gdzie Jan przebywał i
chrzcił.
29Następnego

dnia [Jan] zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i
powiedział: Oto Baranek BoŜy, który bierze12 grzech świata. 30To
jest Ten, o którym powiedziałem: Za mną idzie Ktoś, kto pojawił
się przede mną, był pierwszy ode mnie. 31I ja Go wcześniej nie
znałem; lecz dlatego przyszedłem i chrzczę w wodzie, aby był
objawiony Izraelowi. 32Jan złoŜył teŜ takie świadectwo: Widziałem Ducha, który jak gołąb zstąpił z nieba i spoczął na Nim. 33I ja
Go wcześniej nie znałem; lecz Ten, który mnie posłał, abym
chrzcił w wodzie, powiedział do mnie: Jeśli zobaczysz kogoś, na
kogo Duch zstępuje i pozostaje na nim, [wiedz], Ŝe to jest Ten,
który chrzci w Duchu Świętym.13 34I ja zobaczyłem i złoŜyłem
świadectwo, Ŝe Ten jest Synem Boga.14
35Następnego

dnia znów stał Jan wraz z dwoma spośród swoich
uczniów
wpatrując się w przechodzącego Jezusa, powiedział:
Oto Baranek BoŜy. 37Po usłyszeniu tych słów ci dwaj uczniowie
36i
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poszli za Jezusem. 38A gdy Jezus się odwrócił i zobaczył, Ŝe za
Nim idą, zapytał: Czego szukacie? Oni zaś odpowiedzieli: Rabbi
(to znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz? 39A On: Chodźcie, to
zobaczycie! Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u
Niego w tym dniu; było to około dziesiątej godziny.15 40Andrzej,
brat Szymona Piotra, był jednym z dwóch, którzy usłyszeli [słowa] Jana i poszli za Nim. 41Odszukał on najpierw swego brata
Szymona i tak powiedział do niego: Znaleźliśmy Mesjasza (to
znaczy: Chrystusa). 42Przyprowadził go teŜ16 do Jezusa. Jezus,
przyjrzawszy się mu powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty
będziesz nazwany Kefas (to znaczy: Piotr).
43Następnego

dnia Jezus zamierzał wyruszyć do Galilei. Właśnie
wtedy spotkał Filipa i zwrócił się do niego: Chodź za Mną!
44Filip zaś był z Betsaidy,17 miasta Andrzeja i Piotra. 45Filip odnalazł Natanaela18 i powiedział: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał
MojŜesz w Prawie, a takŜe prorocy — Jezusa z Nazaretu, syna
Józefa. 46A Natanael odpowiedział mu: Czy z Nazaretu moŜe być
coś dobrego? Filip na to: Chodź i zobacz! 47Gdy Jezus zobaczył
jak Natanael zbliŜa się do Niego, powiedział o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. 48Natanael na to: Skąd mnie
znasz? A Jezus: Zanim cię Filip zawołał, widziałem cię pod figowcem. 49Wtedy Natanael: Rabbi! Ty jesteś Synem BoŜym, Ty
jesteś Królem Izraela. 50W odpowiedzi Jezus powiedział do niego: Czy wierzysz, gdyŜ ci powiedziałem, Ŝe cię widziałem pod
figowcem? Zobaczysz rzeczy większe niŜ to. 51I dodał: Ręczę i
zapewniam was: Zobaczycie otwarte niebo i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.19

15
9
10

11
12
13
14

Słowa Powiedz nie ma; dodano, gdyŜ jest to brachylogia, Blass, 483
Od wiersza 23 do wiersza 42 mamy do czynienia z zjawiskiem zwanym
asyndeton, czyli brakiem spójników — Blass, 462.
Lub: rzemyka u sandałów — jako syngularis kolektywny (NET, 275).
MoŜliwe, Ŝe chodzi o Presens futuryczny, Wallace 535; Burton 7-9.
Coniunctivus w zdaniu względym nieokreślonym, Wallace, 478.
Równie prawdopodobne, a moŜe nawet lepiej uzasadniona jest wersja, Ŝe
Ten jest Wybranym BoŜym. Koresponduje ona z Iz 42,1, który to tekst w
LXX ma słowo eklektos, czyli wybrany.

4

16
17

18
19

Czyli około 16:00.
Słowo teŜ dodane z uwagi na asynteton (Blass, 462,1)
Geograficznie Betsaida leŜała na terytorium podległym Filipowi Tetrarsze.
MoŜe zatem były dwie Betsaidy albo moŜe określenie Jana odzwierciedla
powszechne postrzeganie Betsaidy jako naleŜącej do Galilei (chociaŜ leŜała
na po wschodniej stronie Jordanu. Było to terytorium zamieszkałe przez pogan, co mogłoby wyjaśniać dlaczego Andrzej i Filip nosili pogańskie imiona.
Natanael tradycyjnie identyfikowany jest z Bartymeuszem (NET, 277).
Syn Człowieczy: zarówno w hebrajskim, jak i w grece wyraŜenie to moŜe
być omownym określeniem człowieka. W niektórych sytuacjach w takim
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ROZDZIAŁ 2
dnia w odbywało się wesele Kanie Galilejskiej20 i była
tam matka Jezusa. 2Na wesele zaproszono teŜ Jezusa wraz z Jego
uczniami. 3A gdy zabrakło wina,21 matka Jezusa powiedziała do
Niego: Nie mają wina. 4Jezus jej odpowiedział: Co Mnie i tobie, 22
kobieto?23 Jeszcze nie przyszła moja godzina.24 5Wtedy Jego matka zwróciła się do posługujących: Zróbcie, cokolwiek wam powie! 6Było tam natomiast sześć kamiennych stągwi, ustawionych
według Ŝydowskich [reguł] czystości,25 kaŜda mieszcząca dwie
lub trzy miary [wody].26 7Jezus polecił: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aŜ po brzegi. 8Wówczas powiedział: Teraz zaczerpnijcie i zanieście staroście! I oni zanieśli. 9Gdy starosta
1Trzeciego

20

21
22

23

24
25
26

właśnie znaczeniu uŜywa tego tytułu Jezus (J 6,20.27). Jest to tytuł mesjaniczny, podobnie jak Król Izraela i Król śydów, ale z mniejszym wydźwiękiem politycznym. W Nowym Testamencie tytuł ten odnosi się tylko do Jezusa i pojawia się niemal wyłącznie na Jego ustach. W Ewangelii Jana określenie to pojawia się trzynaście razy najczęściej w kontekście ukrzyŜowania
(3,14; 8,28), objawienia (6,27. 53), ale takŜe w związku z eschatologicznym
autorytetem (5,27; 9,39). Sam Jezus kształtuje treść tytułu Syn Człowieczy.
Łączy w nim autorytet postaci wymienionej w Dn 7 z motywem cierpienia
osoby sprawiedliwej, który to motyw swoją kulminację osiągnął w Pieśni o
Słudze Pana (Iz 42,1-53,12). (Carson, 164).
Prawdopodobnie dzisiejsza Khirbet Kana (14 km na północ od Nazaretu) lub
Khirbet Kenna (7 km na północny wschód od Nazaretu).
Prawny aspekt tego braku porusza NET, 278.
Albo: CóŜ [my w tej sprawie] mamy z sobą wspólnego, kobieto. WyraŜenie
semickie. Podobne wyraŜenie w Starym Testamencie mają dwojakie znaczenie: (1) Gdy jedna osoba niepokoiła drugą, niepokojona mogła powiedzieć: „Co mnie i tobie?”, co znaczyło: „Co ci zrobiłem, Ŝe traktujesz mnie
w taki sposób?” (Sdz 11,12; 2 Krn 35,21; 1 Krl 17,18). (2) Gdy kogoś próbowano wciągnąć w sprawę nie będącą przedmiotem jego zainteresowania
mógł on równieŜ powiedzieć: „Co mnie i tobie?”, co znaczyło: „To twoja
sprawa; co ja mam z tym wspólnego?” (2 Krl 3,13; Oz 14,8).
Był to normalny grzecznościowy zwrot do kobiety, choć raczej niezwykły w
ustach syna (NET 278)
Godzina, NET, 278.
według Ŝydowskich reguł czystości
gr. metretes, ok. 39,5 litra. Jedna stągiew mieściła zatem ok. 100 l wody.
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spróbował wody, która przemieniła się w wino — a nie wiedział,
skąd jest, choć wiedzieli posługujący, którzy zaczerpnęli wody —
starosta zawołał pana młodego 10i powiedział mu: KaŜdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją — gorsze;
ty zaś dobre wino zachowałeś aŜ dotąd. 11W taki [to sposób], w
Kanie Galilejskiej Jezus dał początek znakom,27 ukazał swoją
chwałę, a Jego uczniowie uwierzyli w Niego. 12Potem udał się do
Kafarnaum28 — On sam i Jego matka, Jego bracia i Jego uczniowie; tam teŜ pozostali kilka dni.
się Pascha29 Ŝydowska i Jezus udał się do Jerozolimy.30
14Zastał w świątyni sprzedających woły, owce i gołębie, a takŜe
bankierów zajmujących [swe] miejsca.31 15Wtedy zrobił bicz ze
sznurków,32 wszystkich — w tym owce i woły — wypędził ze
świątyni, bankierom rozsypał monety, powywracał stoły, 16a
sprzedawcom gołębi powiedział: Zabierzcie to stąd, przestańcie
robić targowisko z domu mego Ojca!33 17Jego uczniowie przypomnieli sobie, Ŝe jest napisane: śarliwość o dom Twój mnie pochłonie.34
13ZbliŜała

27

28

29
30

31

32
33
34

NT uŜywa kilku słów na określenie tego, co my nazywamy cudami. Jednym
z częściej spotykanych jest nie występujące u Jana słowo dynameis (dzieła
mocy); drugim słowem jest terata (cuda), występuje ono tylko w związku
ze słowem semeia (znaki) i występuje u Jana tylko raz, w 4,48. Jan uŜywa
słowa semeia, czyli znaki.
Kafarnaum jako miasto Jezusa (NET, 279). Prawdopodobnie transliteracja
kepar-nahum (wioska Nahuma), Carson, 176.
Święto Ŝydowskie — Carson 176.
Mogła to być piętnasta wizyta Jezusa w Jerozolimie (por. Łk 2,41nn). Dlaczego wcześniej nie zajął się procederem handlu w świątyni? Bóg jest cierpliwy dla naszej ułomności, co nie znaczy, Ŝe się Mu ona podoba i Ŝe na nią
nigdy nie zareaguje.
Lub: a takŜe, na swoich miejscach, ludzi trudniących się wymianą pieniędzy.
Rzymskie denary i attyckie drahmy nosiły podobizny rzymskich władców.
Z tego powodu były one niedozwolone w świątyni. Bankierzy, za niewielką
odpłatnością, wymieniali je na monety tyryjskie. (NET, 279)
Lub: coś w rodzaju bicza ze sznurków (NET, 281).
Zach 14,20-21.
Ps 69,9.
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18Wtedy

śydzi zwrócili się do Niego: Jakim znakiem uzasadnisz,35 Ŝe te rzeczy czynisz? 19Jezus odpowiedział: Zburzcie tę
świątynię, a wzniosę ją w trzy dni. 20śydzi na to: Czterdzieści
sześć lat36 budowano tę świątynię, a Ty wzniesiesz ją w trzy dni?
21On jednak mówił o świątyni swego ciała.37 22Gdy więc został
wzbudzony z martwych, Jego uczniowie przypomnieli sobie, Ŝe to
mówił — i uwierzyli Pismu i Słowu,38 które wypowiedział Jezus.
23A

gdy przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w święto,
wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. 24Jednak
sam Jezus im nie ufał39 dlatego, Ŝe znał wszystkich, 25oraz dlatego, Ŝe nie potrzebował, aby ktoś świadczył o człowieku; sam bowiem rozpoznawał, co się w człowieku kryło.
ROZDZIAŁ 3
wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem,40 dostojnik
Ŝydowski.41 2Ten przyszedł do Niego w nocy i powiedział: Rabbi!
Wiemy, Ŝe przychodzisz od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem
nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg z
nim nie był. 3Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam cię, Ŝe kto
nie zostanie zrodzony na nowo, nie moŜe zobaczyć Królestwa
BoŜego.42 4Nikodem na to: Jak moŜe urodzić się człowiek, gdy
1Był

35
36

37
38

39
40

41
42

Conative Praesens, Wallace, 534.
Według Józefa (StaroŜytne dzieje 15.380) budowa świątyni rozpoczęła się w
18 roku panowania Heroda Wielkiego, które zaczęło się ok. 19 r. p. Chr.
Czerdzieści sześć lat przypada zatem Paschę 27/28 roku.
J 4,21-23; Obj 21,22.
Jan chętniej uŜywa dativu, gdy przedmiotem wiary jest rzecz (4,50; 5,47;
10,38); gdy przedmiotem wiary jest osoba, Jan moŜe posłuŜyć się dativem
lub konstrukcją pisteuo eis z akusativem.
zdawał się na nich
Niektórzy utoŜsamiają Nikodema z Naqdimonem ben Gurionem, bogatym
obywatelem Jerozolimy, który zaopatrywał pielgrzymów w wodę i który
przebywał w Jerozolimie w czasie oblęŜenia Jerozolimy w 70 r. (za Carson
186).
Członek Sanhedrynu
Królestwo BoŜe — zob. Carson 188. Stwierdzenie Jezusa jest o tyle szokujące, Ŝe panowało ówcześnie dość powszechne przekonanie, Ŝe wszyscy śydzi — z wyjątkiem świadomych apostatów i wyjątkowych niegodziwców
(np. Miszna, Sanhedryn 10,1) wejdą do Królestwa (Carson 189).
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jest stary? Nie moŜe [on przecieŜ] powtórnie wejść do łona swojej
matki i być [przez nią] urodzony. 5Jezus odpowiedział: Ręczę i
zapewniam cię, Ŝe kto nie zostanie zrodzony z wody i Ducha, nie
moŜe wejść do Królestwa BoŜego. 6Co zostało zrodzone z ciała,
jest ciałem, a co zostało zrodzone z Ducha, jest duchem. 7Nie
dziw się, Ŝe ci powiedziałem: Musicie być na nowo zrodzeni.
8Wiatr wieje, dokąd chce — słyszysz jego szum, ale nie wiesz,
skąd nadciąga i dokąd zmierza; tak jest z kaŜdym, kto został zrodzony z Ducha. 9Nikodem na to: Jak to się moŜe stać? 10Jezus
odpowiedział: Ty jesteś takim43 nauczycielem Izraela i tego nie
wiesz?44 11Ręczę i zapewniam cię, Ŝe mówimy o tym, co wiemy, i
świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale naszego świadectwa nie
przyjmujecie. 12Jeśli nie wierzycie w to, co wam mówiłem o
ziemskich sprawach, to jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebieskich? 13A nikt nie wstąpił do nieba i nie przebywał tam, jak
tylko Ten, który zstąpił z nieba — Syn Człowieczy.45 14I jak MojŜesz wywyŜszył węŜa na pustyni,46 tak musi być wywyŜszony
Syn Człowieczy, 15aby kaŜdy, kto wierzy, miał w Nim Ŝycie
wieczne. 16Tak47 bowiem Bóg umiłował świat, Ŝe dał jednorodzonego48 Syna, aby kaŜdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał
Ŝycie wieczne. 17GdyŜ nie posłał Bóg Syna na świat, aby [Ten]
43
44

45

46

47

48

Rodzajnik par excellance (Wallace).
Nikodem powinien był o tym wiedzieć na podstawie Iz 44,3-5; Ez 37,9-10;
Pr 30,4-5
Nikt z ludzi nie wstąpił do nieba, nie przebywał tam i nie przyszedł opowiedzieć, co widział. O sprawach nieba moŜe powiedzieć jedynie Ten, który
zstąpił z nieba. W czasach Jezusa krąŜyło wiele historii o świętych, którzy
wstąpili do nieba i tam otrzymali szczególny wgląd w BoŜe drogi i BoŜe
plany. Wiele tych historii koncentrowało się na MojŜeszu (Carson, 200201).
4 MjŜ 21,4-9. Jan łączy ideę podniesienia na krzyŜ z wyniesieniem do chwały (8,28; 12,32.34; por. Iz 52,13-53,12). WąŜ został zniszczony przez Hiskiasza (2 Krl 18,4)
Tak moŜe oznaczać stopień, czyli do tego stopnia; albo sposób, czyli w taki
sposób...
Słowo jednorodzony oznacza w grece jedyne dziecko — syna (Łk 7,12;
9,38) lub córkę (Łk 8,42); oznacza teŜ osobę wyjątkową, np. mitycznego
Fenixa (1 Klemensa 25,2). Podobnie Hbr 11,17 oraz Józef (Dzieje 1,222)
określa Izaaka.
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osądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. 18Kto
wierzy w Niego, nie podlega osądowi; kto zaś nie wierzy, juŜ
został osądzony, gdyŜ nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna
BoŜego. 19A na tym właśnie polega sąd, Ŝe światło przyszło na
świat, lecz ludzie bardziej niŜ światło umiłowali ciemność, gdyŜ
ich czyny były złe. 20KaŜdy bowiem, kto nie dba o to, jak postępuje, nienawidzi światła i nie zbliŜa się do światła, aby nie obnaŜono jego czynów. 21Lecz kto postępuje zgodnie z Prawdą, zbliŜa
się do światła, aby wyszło na jaw, Ŝe jego czyny zostały dokonane
w Bogu.
22Potem

Jezus, wraz ze swoimi uczniami, poszedł do ziemi judzkiej i tam z nimi przebywał, i chrzcił.49
Jan chrzcił w Ainon blisko Salim,50 gdyŜ tam było
duŜo wody, i [ludzie tam] przychodzili i dawali się chrzcić. 24Jan
bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia.
23RównieŜ

25Uczniowie

Jana wszczęli więc spór z [pewnym] śydem dotyczący oczyszczenia. 26I przyszli do Jana z takimi słowami: Rabbi,
Ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty złoŜyłeś świadectwo, oto On chrzci i wszyscy idą51 do Niego. 27Jan odpowiedział:
Nie moŜe człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba.
28Wy sami poświadczacie, Ŝe powiedziałem: Ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem przed Nim posłany. 29Kto ma pannę młodą,
ten jest panem młodym; a druŜba pana młodego, który stoi i słucha go, cieszy się niezmiernie głosem pana młodego.52 Ta zatem
moja radość została spełniona. 30On musi rosnąć, a ja stawać się
mniejszym.
31Kto

Ewangelia według Jana

[Bóg] daje Ducha bez miary.53 35Ojciec miłuje Syna i wszystko
powierzył w Jego ręce. 36Kto wierzy w Syna, ma Ŝycie wieczne,
kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zobaczy Ŝycia,
lecz ciąŜy na nim BoŜy gniew.

ROZDZIAŁ 4
1Następnie,

gdy Jezus dowiedział się, Ŝe faryzeusze usłyszeli, iŜ
Jezus zyskuje więcej uczniów i [więcej] chrzci niŜ Jan —
2chociaŜ sam Jezus nie chrzcił, tylko Jego uczniowie — 3opuścił
Judeę i odszedł znów do Galilei. 4Musiał54 zaś przechodzić przez
Samarię.55 5Dotarł więc do samarytańskiego miasta o nazwie Sychar,56 w pobliŜu pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi.57 6A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróŜą, usiadł tak przy studni; było około szóstej godziny. 7Wtem z
Samarii przyszła kobieta, aby zaczerpnąć wody. Jezus poprosił ją:
Daj mi pić. 8Jego uczniowie bowiem udali się do miasta, aby nakupić Ŝywności. 9Samarytanka odpowiedziała: Jak to, ty, śyd,
prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? (śydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami).58 10Jezus na to: Gdybyś znała dar
Boga i [wiedziała], kim jest ten, który ci mówi: Daj mi pić, sama

53

54

55

przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi, kto pochodzi z
ziemi, jest ziemski i mówi po ziemsku. Ten, który przychodzi z
nieba, jest ponad wszystkimi, 32świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz Jego świadectwa nikt nie przyjmuje. 33Kto przyjął Jego
świadectwo, przypieczętował tym samym, Ŝe Bóg mówi prawdę.
34Ten bowiem, którego Bóg posłał, wypowiada Słowa Boga; gdyŜ
56
49
50
51
52

Wallace rozumie to w sensie sprawczym: Jezus kierował chrztami (412).
Lokalizacja miast — zob. NET 286
Presens iterative.
Iz 62,4-5; Jr 2,2; Oz 2,16-20.
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57
58

Midrash Rabbah komentując 3 MjŜ 15,2 mówi, Ŝe Duch Święty spoczął na
prorokach w pewnej mierze.
Zwykle u Jana konieczność łączy się z BoŜą wolą lub BoŜym planem (3,7;
3,14; 3,30; 4,4; 4,20; 4,24; 9,4; 10,16; 12,34; 20,9).
Samarytanie byli potomkami dwóch grup ludzi: (1) izraelitów, którzy nie
zostali deportowani po upadku Królestwa Północnego w 722 r. p. Chr. (2)
kolonistów z Babilonii i Medii, osiedlonych przez Asyryjczyków. Po Niewoli Babilońskiej Samarytanie utrudniali śydom odbudowę Jerozolimy, w
II w. przed Chrystusem pomogli Syryjczykom w ich wojnie przeciw śydom. W 128 r. p. Chr. Kapłan NajwyŜszy odpłacił za to wydając rozkaz spalenia świątyni samarytańskiej zlokalizowanej na Górze Gerazim. (O Samarytanach — Carson 216)
Sychar znajdowało się w okolicach Szechem; być moŜe chodzi o wioskę
Askar, połoŜoną 1,5 km na północny wschód od Studni Jakuba.
1 MjŜ 48,22.
stronią od Samarytan. Powodem nie utrzymywania stosunków z Samarytanami mogła być sprawa czystości rytualnej. Kto się napił wody z tego samego naczynia, co Samarytanin, stawał się nieczysty.
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prosiłabyś Go, a [On] dałby ci wody Ŝywej. 11Wtedy kobieta powiedziała: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka;
skąd więc masz tę59 Ŝywą wodę? 12CzyŜbyś Ty był większy od
naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię; sam z niej pił, jego
synowie i jego trzody? 13Jezus jej odpowiedział: KaŜdy, kto pije
tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie; 14ale kto się napije
wody, którą Ja mu dam, nie zazna pragnienia na wieki, lecz woda,
którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej60 w
Ŝycie wieczne. 15Kobieta poprosiła: Panie, daj mi tej wody, abym
juŜ więcej nie odczuwała pragnienia i nie przychodziła tu czerpać. 16Powiedział do niej: Idź, zawołaj swego męŜa i wróć tutaj!
17Wówczas kobieta wyznała: Nie mam męŜa. Jezus na to: Dobrze
powiedziałaś: Nie mam męŜa. 18Miałaś bowiem pięciu męŜów, a
ten, którego teraz masz, nie jest twoim męŜem; to prawdę powiedziałaś. 19Kobieta powiedziała: Panie, widzę, Ŝe jesteś prorokiem.
20Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć [Bogu]; wy zaś mówicie, Ŝe w Jerozolimie jest miejsce, gdzie Bogu naleŜy oddawać
cześć. 21Jezus na to: Kobieto, wierz mi, Ŝe nadchodzi godzina,
gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali
Ojcu czci. 22Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co
znamy, bo zbawienie jest od śydów. 23Lecz nadchodzi godzina i
teraz [juŜ] jest, gdy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć
w duchu i w prawdzie; Ojciec bowiem takich [właśnie] czcicieli
sobie szuka. 24Bóg jest duchem, a ci, którzy Go czczą, winni to
czynić w duchu i w prawdzie. 25Kobieta powiedziała: Wiem, Ŝe
przychodzi Mesjasz (to znaczy Chrystus); gdy On przyjdzie, o
wszystkim nam powie. 26Jezus jej na to: Jestem Nim Ja, który z
tobą rozmawiam.
27Wtedy

przyszli Jego uczniowie i dziwili się, Ŝe rozmawia z
kobietą. śaden jednak nie powiedział: O co pytasz? Ani: Dlaczego z nią rozmawiasz? 28Kobieta natomiast zostawiła swój dzban,
odeszła do miasta i zaczęła rozpowiadać: 29Chodźcie, zobaczcie
człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam; czy to

59
60

Rodzajnik anaforyczny
LXX uŜywa tego słowa na opisanie napełnienia Samsona i Saula Duchem
Świętym (Sdz 14,6.19; 15,14)
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nie jest Chrystus? 30Wyruszyli [zatem] z miasta i zaczęli iść do
Niego.
31Tymczasem uczniowie prosili Go: Rabbi, jedz! 32On im jednak
odpowiedział: Ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie. 33Uczniowie pytali więc siebie nawzajem: Czy ktoś Mu przyniósł coś do jedzenia? 34Wtedy Jezus powiedział: Moim pokarmem jest to, by wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i dokonać
Jego dzieła. 35Czy wy nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a
nadejdzie Ŝniwo? OtóŜ mówię wam: Podnieście swoje oczy i
przyjrzyjcie się polom, Ŝe juŜ są białe do Ŝniwa. 36JuŜ Ŝniwiarz
odbiera zapłatę i zbiera plon na Ŝycie wieczne, aby siewca cieszył
się razem ze Ŝniwiarzem. 37Oto jak sprawdza się przysłowie: Jeden sieje, a drugi Ŝnie. 38Ja was posłałem, abyście Ŝęli to, nad
czym wy się nie trudziliście; inni wykonali cięŜką pracę, a wy
weszliście w ich trud.
39Wielu

zaś Samarytan z tego miasta uwierzyło w Niego dzięki
słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi o wszystkim, co uczyniłam. 40Gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby
u nich pozostał; i pozostał tam dwa dni. 41Wielu teŜ innych uwierzyło dzięki Jego Słowu. 42A do kobiety mówili: Wierzymy juŜ
nie dzięki twemu opowiadaniu; sami bowiem usłyszeliśmy i wiemy, Ŝe Ten jest naprawdę Zbawicielem świata.
43Po

upływie dwóch dni odszedł stamtąd do Galilei. 44Jezus bowiem sam potwierdził, Ŝe we własnej ojczyźnie prorok nie ma
powaŜania. 45Gdy więc przyszedł do Galilei, przywitali Go Galilejczycy, gdyŜ widzieli wszystko, co podczas święta uczynił w
Jerozolimie; oni bowiem takŜe przybyli na święto.
46[Jezus]

zatem znów przyszedł do Kany Galilejskiej, gdzie z
wody uczynił wino. W Kafarnaum tymczasem był pewien dworzanin, którego syn chorował. 47Gdy usłyszał on, Ŝe Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do Niego i prosił, aby wstąpił i
uzdrowił jego syna, gdyŜ był juŜ bliski śmierci. 48Jezus więc powiedział do niego: Jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nigdy nie
uwierzycie. 49Dworzanin na to: Panie, wstąp, zanim umrze moje
dziecko. 50Jezus mu odpowiedział: Idź, twój syn Ŝyje. Człowiek
ten uwierzył Słowu, które skierował do niego Jezus — i poszedł.
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gdy jeszcze był w drodze,61 jego słudzy wyszli mu naprzeciw
mówiąc, Ŝe jego dziecko Ŝyje. 52Zapytał ich więc o godzinę, w
której mu się polepszyło. Oni zaś powiedzieli: Wczoraj o godzinie
siódmej opuściła go gorączka. 53Wówczas ojciec zrozumiał, Ŝe o
tej właśnie godzinie Jezus mu powiedział: Twój syn Ŝyje. I uwierzył on sam oraz cały jego dom. 54Był to juŜ drugi znak, którego
dokonał Jezus po przyjściu z Judei do Galilei.
51A

ROZDZIAŁ 5
było Ŝydowskie święto62 i Jezus udał się do Jerozolimy.
2A jest w Jerozolimie, przy [Bramie] Owczej sadzawka zwana po
hebrajsku Betezda;63 ma ona pięć kruŜganków. 3LeŜało w nich
mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliŜowanych.64
5Był tam teŜ pewien człowiek, od trzydziestu ośmiu lat złoŜony
swoją chorobą. 6Gdy Jezus zobaczył go leŜącego, i rozpoznał, Ŝe
juŜ długo choruje, zapytał: Czy chcesz stać się zdrowy? 7Chory
odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który by mnie tuŜ po
poruszeniu wody wrzucił do sadzawki, a zanim ja sam dojdę, inny
wchodzi przede mną. 8Jezus mu wówczas polecił: Wstań, weź
zaraz65 swe posłanie66 i zacznij chodzić.67 9I [chory] człowiek
1Potem

61
62

63

64

65

Gdy schodził w dół
Chodzi najprawdopodobniej o Pięćdziesiątnicę; moŜe dlatego Jezus odwołuje się do MojŜesza w ww. 45-46.
Betezda, aram. Bet Esda, znaczy „Dom strumieni” albo „Dom źródeł” MoŜliwe jest teŜ oczytanie tego słowa jako Betzata. Betzata to transliteracja
aram. Bet Esdata, WyraŜenie to jest liczbą mnogą Bet Esda (zob. NET, 293;
Carson 241n). Chodzi prawdopodobnie o odkopaną podwójną sadzawkę
przy kościele Św. Anny. Sadzawka składała się z dwóch trapezoidalnych
basenów o wymiarach: krótszy bok 49,5 m, dłuŜszy 66 m, długość 94,5 m.
Sadzawki oddzielone były przegrodą. Wokół, z czterech stron znajdowały
się kolumnady tworzące pięć krytych ścieŜek.
„którzy czekali na poruszenie wody. 4W stosownym bowiem czasie anioł
Pana zstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody
pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, niezaleŜnie od tego, jaką chorobą był złoŜony.” Fragmentu tego brak w najstarszych i najlepszych świadectwach tekstowych, takich jak: P66, P75, a, B, C*, D)
Momentary Aorist (Wallace 721).
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natychmiast wyzdrowiał, wziął swoje posłanie i zaczął chodzić. A
właśnie tego dnia był szabat. 10śydzi nagabywali więc uleczonego: Jest szabat, nie wolno ci nosić swojego posłania. 11On im zaś
odpowiedział: Ten, który mi przywrócił zdrowie, powiedział:
Weź zaraz swe posłanie i zacznij chodzić. 12Zapytali go: Kim jest
ten człowiek, który ci polecił wziąć je i chodzić? 13Lecz uzdrowiony nie wiedział, kto to jest, gdyŜ Jezus niepostrzeŜenie oddalił
się od zgromadzonego w tym miejscu tłumu. 14Potem Jezus spotkał go w świątyni i powiedział do niego: Oto wyzdrowiałeś; nie
grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. 15Człowiek odszedł i powiadomił śydów, Ŝe to Jezus jest tym, który przywrócił
mu zdrowie. 16Właśnie dlatego śydzi nastawali na Jezusa, Ŝe
takie rzeczy68 czynił w szabat. 17Lecz Jezus tak to uzasadnił:69
Mój Ojciec działa aŜ dotąd — i Ja działam. 18Stąd teŜ śydzi tym
bardziej starali się Go zabić, bo nie tylko rozluźniał [rygor] szabatu, ale takŜe Boga nazywał własnym Ojcem i tym samym70 czynił
siebie równym Bogu.
19W

odpowiedzi na te zarzuty Jezus stwierdził: Ręczę i zapewniam was, Syn sam od siebie nie mógłby nic czynić, gdyby nie
widział, Ŝe czyni to Ojciec; cokolwiek bowiem On czyni, to i Syn
czyni podobnie.71 20Bo Ojciec miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni, i — dla zadziwienia was — ukaŜe Mu dzieła
jeszcze większe niŜ te. 21GdyŜ jak Ojciec wzbudza umarłych i
przywraca Ŝycie, tak i Syn oŜywia tych, których chce. 22Ojciec
bowiem nie sądzi nikogo, lecz wszelki sąd przekazał Synowi,
23aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna,
ten nie czci Ojca, który Go posłał.

66

67
68
69

70
71

Posłanie stanowiło zwykle lekką słomianą matę, łatwą do zwinięcia i zabrania.
Praesentis ingressive progressive (Wallace 721).
Zob. J 20,30, a takŜe Ewangelie synoptyczne.
Strona medialna od czasownika apokrinomai w odróŜnieniu od strony biernej apekriqh oznacza uroczyste stwierdzenie bądź odpowiedź na zarzuty
(Wallace 421, Abramowiczówna, 274, II med. 2)
Result participle (Wallace 638).
Co Syn czyni podobnie? Darzy Ŝyciem (J 5,21), sądzi (J 5,22-23)
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24Ręczę

i zapewniam was, kto słucha mego Słowa i wierzy Temu,
który Mnie posłał, ma Ŝycie wieczne i nie idzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do Ŝycia. 25Ręczę i zapewniam was, zbliŜa się
godzina, a [nawet] juŜ jest, gdy umarli usłyszą głos Syna BoŜego i
ci, którzy usłyszą, oŜyją. 26GdyŜ jak Ojciec ma Ŝycie sam w sobie, tak sprawił, by i Syn miał Ŝycie sam w sobie. 27I powierzył
Mu władzę sprawowania sądu, poniewaŜ jest [On] Synem Człowieczym. 28Nie dziwcie się temu; nadchodzi bowiem godzina,
kiedy wszyscy w grobach usłyszą Jego głos; 29i wyjdą ci, którzy
czynili to, co dobre, aby powstać do Ŝycia; a ci, którzy czynili to,
co złe, aby powstać na sąd.
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41Nie

przyjmuję chwały od ludzi, 42ale przekonałem się, Ŝe wy
nie macie w sobie miłości BoŜej. 43Ja przyszedłem w imieniu
mego Ojca i nie przyjmujecie Mnie; jeśli kto inny przyjdzie we
własnym imieniu, tego przyjmiecie. 44Jak moŜecie uwierzyć wy,
którzy od siebie nawzajem przyjmujecie chwałę, a nie szukacie
chwały pochodzącej od samego Boga? 45Przestańcie sądzić, Ŝe to
Ja będę was oskarŜał przed Ojcem; waszym oskarŜycielem będzie
MojŜesz, w którym wy pokładacie nadzieję. 46Gdybyście bowiem
wierzyli MojŜeszowi, wierzylibyście i Mnie, gdyŜ on napisał o
Mnie. 47Jeśli jednak jego pismom nie wierzycie, jak uwierzycie
moim słowom?

30Ja

sam od siebie nie mogę nic czynić; sądzę tak, jak słyszę, a
mój sąd jest sprawiedliwy,72 gdyŜ nie szukam swojej woli, lecz
woli Tego, który Mnie posłał.
31Jeśli

73

Ja świadczę o sobie, moje świadectwo nie jest prawdziwe; 32jest inny, który świadczy o Mnie i wiem, Ŝe świadectwo,
które o Mnie wydaje, jest prawdziwe. 33Wy posłaliście do Jana i
on złoŜył świadectwo prawdzie. 34Ja zaś nie od człowieka przyjmuję świadectwo, ale mówię to, abyście wy byli zbawieni. 35On
był tą Lampą, która płonie i świeci,74 wy zaś do pewnego czasu
pragnęliście cieszyć się jego światłem. 36Ja natomiast mam świadectwo większe niŜ to, które wystawił mi Jan; gdyŜ dzieła, które
podejmuję, a których wykonanie powierzył mi Ojciec, one świadczą o Mnie, Ŝe Ojciec Mnie posłał. 37Ojciec teŜ, który Mnie posłał, złoŜył o Mnie świadectwo; Jego głosu nigdy nie usłyszeliście, ani Jego postaci nie zobaczyliście 38i nie ma w was miejsca
dla Jego Słowa, stąd wy nie wierzycie Temu, którego On posłał.
39Zgłębiacie Pisma, gdyŜ się wam zdaje, Ŝe macie w nich Ŝycie
wieczne,75 a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o
Mnie; 40jednak do Mnie nie chcecie przyjść, aby mieć Ŝycie.
72
73
74

75

Lub: właściwy, słuszny.
Indicative of reality (Blass 372,1a).
Księga Mądrości Syracha przyrównuje proroka Eliasza do ognia, a o jego
słowie mówi, Ŝe płonęło jak pochodnia (Syr 48,1).
Słowa te nabierają jeszcze większego znaczenia w świetle wypowiedzi zawartych w traktacie Pirqe Aboth (Wypowiedzi Ojców) 2,8: „Ten, kto przyswoił sobie słowa Prawa, przyswoił sobie Ŝycie przychodzącego świata”;

ROZDZIAŁ 6
1Potem

Jezus udał się na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli
Tyberiadzkiego. 2Szedł za Nim wielki tłum, poniewaŜ [ludzie]
widzieli znaki, których dokonywał na chorych. 3Jezus tymczasem
wstąpił na wzgórze76 i usiadł tam wraz ze swoimi uczniami. 4A
była blisko Pascha, święto Ŝydowskie.77
5Gdy

Jezus podniósł oczy i zobaczył, Ŝe zbliŜa się do Niego wielki tłum, zwrócił się do Filipa: Gdzie kupimy chleba, by się ci [ludzie] najedli? 6Mówił to jednak, aby go wypróbować; sam bowiem juŜ wiedział, co ma robić. 7Filip odpowiedział: Chleba za
dwieście denarów nie wystarczy, aby kaŜdy z nich otrzymał choć
trochę. 8Na to odezwał się jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat
Szymona Piotra: 9Jest tutaj chłopczyk, który ma pięć jęczmiennych chlebów78 i dwie rybki, lecz cóŜ to jest na tak wielu? 10Jezus
powiedział: KaŜcie ludziom usiąść. A było w tym miejscu duŜo
trawy. Usiedli więc męŜczyźni w liczbie około pięciu tysięcy.
11Jezus zatem wziął chleby, podziękował i rozdał siedzącym,

76
77

78

6,7: „Wielkie jest Prawo, gdyŜ tym, którzy je wypełniają, daje Ŝycie tego
świata i świata przyszłego”.
Dzisiejsze Wzgórza Golan (NET, 297).
Od święta zaznaczonego w 5,1 upłynęło sporo czasu. Jeśli w 5,1 chodziło o
Pięćdziesiątnicę roku 31, to w tym przypadku chodziłoby o Pashę roku 32.
Jęczmienne chleby były poŜywieniem ludzi biednych (Carson 270)
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podobnie [postąpił] z rybami — [dał] tyle, ile chcieli. 12A gdy
zostali nakarmieni, powiedział do swoich uczniów: Zbierzcie
pozostałe kawałki, aby się nic nie zmarnowało! 13Zebrali więc i
kawałkami pięciu jęczmiennych chlebów, pozostałymi po jedzących, napełnili dwanaście koszy. 14Gdy ludzie zobaczyli, jakiego
dokonał znaku, zaczęli mówić [między sobą]: Ten naprawdę jest
tym Prorokiem, który miał przyjść na świat.79 15Tymczasem Jezus, gdy poznał, Ŝe zamierzają podejść i porwać Go po to, aby
uczynić królem, znów samotnie oddalił się na górę.
16A

gdy nastał wieczór, Jego uczniowie zeszli nad morze,
do łodzi i wyruszyli na drugi brzeg morza, do Kafarnaum. Ciemność juŜ zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie dotarł.
18Morze zaś burzyło się [smagane] silnym wiatrem. 19Wtedy, po
przewiosłowaniu około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów,80 zobaczyli Jezusa, jak chodzi po morzu i zbliŜa się do łodzi
— i przestraszyli się. 20Lecz On odezwał się do nich: To Ja jestem, przestańcie się bać! 21Chętnie więc wzięli Go do łodzi, a
łódź natychmiast przybiła do brzegu, do którego zmierzali.
17wsiedli

22Nazajutrz

tłum, który pozostał na drugim brzegu morza, zauwaŜył, Ŝe nie było tam innej łódki poza tą jedną, i Ŝe Jezus nie
wszedł do łódki wraz ze swoimi uczniami, lecz Jego uczniowie
odpłynęli sami. 23Tymczasem w pobliŜe tego miejsca, gdzie jedli
chleb, nad którym Pan wypowiedział dziękczynienie, przybyły
łódki z Tyberiady. 24Gdy więc tłum zauwaŜył, Ŝe nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli i oni do łódek i odpłynęli do Kafarnaum — w poszukiwaniu Jezusa. 25A kiedy znaleźli Go po
drugiej stronie morza, zapytali: Rabbi, kiedy tu przybyłeś?
26Jezus

im odpowiedział: Ręczę i zapewniam was, szukacie Mnie
nie dlatego, Ŝe widzieliście znaki, ale dlatego, Ŝe jedliście chleb i
zostaliście nasyceni. 27Trudźcie się nie o pokarm przemijalny,
lecz o trwały, o pokarm dla Ŝycia wiecznego,81 który wam da Syn
Człowieczy, gdyŜ na Nim Ojciec — Bóg — połoŜył pieczęć.
79
80

81

5 MjŜ 18,15.
Stadion to ok. 187 m. Przewiosłowali zatem ok. 5 km. Jezioro Galilejskie w
swoim najszerszym punkcie miało ok. 11,6 km. Jego długość wynosiła ok.
20 km. Uczniowie znajdowali się zatem na środku jeziora.
Dosł.: o pokarm dla Ŝycia wiecznego.
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28Zapytali

Go zatem: Co mamy robić, by się trudzić działami
Boga? A Jezus im na to: 29To jest dzieło Boga: wierzcie w Tego,
którego On posłał.
30W

związku z tym powiedzieli do Niego: Jakim więc Ty moŜesz
wykazać się znakiem, abyśmy mogli [go] zobaczyć i uwierzyć
Tobie? Co robisz? 31Nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, jak
napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba.82 32Wtedy Jezus im
powiedział: Ręczę i zapewniam was, nie MojŜesz dał wam chleb z
nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. 33Bo
chlebem BoŜym jest Ten, który zstępuje z nieba i daje światu
Ŝycie. 34Wówczas zwrócili się do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!83 35Jezus im powiedział: Ja jestem chlebem Ŝycia; ten, kto przychodzi do Mnie, nigdy juŜ nie zazna głodu, a ten,
kto wierzy we Mnie, nigdy juŜ nie zazna pragnienia.
36Lecz

powiedziałem wam: Choć zobaczyliście Mnie, nie wierzycie. 37Wszystko, co Mi daje Ojciec, przyjdzie do Mnie, a tego,
który do Mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę; 38zstąpiłem
bowiem z nieba, nie aby czynić swoją wolę, ale wolę Tego, który
Mnie posłał. 39A to jest wola Tego, który Mnie posłał, abym z
tego wszystkiego, co Mi dał, nic nie stracił, lecz wzbudził to w
dniu ostatecznym. 40Taka bowiem jest wola mojego Ojca, aby
kaŜdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał Ŝycie wieczne, a Ja
go wzbudzę w dniu ostatecznym.
41Wówczas

śydzi zaczęli szemrać przeciw Niemu z powodu
słów: Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. 42I mówili: Czy to
nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jak
[On] moŜe teraz mówić: Zstąpiłem z nieba? 43Jezus im odpowiedział: Przestańcie szemrać między sobą! 44Nikt nie moŜe przyjść
do Mnie, jeśli go nie przyciągnie Ojciec, który Mnie posłał — a Ja
go wzbudzę w dniu ostatecznym. 45U proroków czytamy: I będą
wszyscy pouczeni przez Boga.84 KaŜdy, kto usłyszał od Ojca i
przyjął pouczenie, przychodzi do Mnie. 46Nie [oznacza to bynajmniej], Ŝe Ojca zobaczył ktoś [jeszcze] poza Tym, który jest od
82
83
84

Ps 78,24; 2 MjŜ 16,4-36. Neh 9,15; Ps 105,40.
Lub: Panie, dawaj nam odtąd ten chleb (Carson, 288).
Iz 54,13.
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Boga — Ten tylko widział Ojca. 47Ręczę i zapewniam was, kto
wierzy [we Mnie], ma Ŝycie wieczne. 48Ja jestem chlebem Ŝycia.
49Wasi ojcowie jedli na pustyni mannę — i poumierali; 50ten
chleb z nieba zstępuje, aby kaŜdy, kto z Niego spoŜyje — nie
umarł. 51Ja jestem chlebem Ŝywym, który z nieba zstąpił; jeśli
ktoś spoŜyje z tego chleba, Ŝyć będzie na wieki; a chlebem, który
Ja dam, jest moje ciało — za Ŝycie świata.
52śydzi

zaczęli się więc sprzeczać między sobą i mówić: Jak On
moŜe nam dać do spoŜycia swoje ciało? 53Jezus im na to odpowiedział: Ręczę i zapewniam was, jeśli nie spoŜyjecie ciała Syna
Człowieczego i nie napijecie się Jego krwi, nie macie w sobie
Ŝycia. 54Kto spoŜywa85 moje ciało i pije moją krew, ma Ŝycie
wieczne, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. 55GdyŜ moje ciało
jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem. 56Kto spoŜywa moje ciało i pije moją krew, trwa we Mnie, a
Ja w nim. 57Jak Mnie posłał Ojciec, który Ŝyje, a Ja Ŝyję dzięki
Ojcu, tak i ten, kto Mnie spoŜywa, dzięki Mnie Ŝyć będzie. 58To
jest chleb, który zstąpił z nieba — nie taki, jaki spoŜywali ojcowie
i poumierali; kto posila się tym chlebem, będzie Ŝył na wieki.
59To powiedział, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum.
60Po

wysłuchaniu tych [słów] wielu spośród Jego uczniów
stwierdziło: Twarda jest ta mowa, kto zdoła jej słuchać?86 61Jezus
natomiast, świadom w swoim wnętrzu,87 Ŝe Jego uczniowie szemrzą z tego powodu, powiedział do nich: Czy to was zraŜa?88
62[Co] więc, jeśli zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego
tam, gdzie był wcześniej? 63Duch oŜywia, ciało nic nie pomaga;
słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są Ŝyciem. 64Są
jednak pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku był świadom, kim są ci, którzy nie wierzą, i kim jest ten,
który Go wyda. 65I dodał: Dlatego wam powiedziałem, Ŝe nikt nie

85

86
87
88

Pojawia się tu inne słowo — trwgw, które w presens Jan uŜywa chętniej
(Carson 296).
Lub: Twarda to nauka, kto zdoła ją stosować?
Lub: Jezus natomiast, mając wewnętrzną świadomość...
Lub: Czy z tym się nie moŜecie pogodzić? Czy to jest dla was przeszkodą?
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moŜe przyjść do Mnie, jak tylko ten, któremu zostało to dane od
Ojca.
66Przez

to wielu spośród Jego uczniów zawróciło i juŜ z Nim nie
chodziło. 67Wówczas Jezus zwrócił się do Dwunastu: Czy i wy
chcecie odejść? 68Szymon Piotr odpowiedział: Panie! Do kogo
odejdziemy? [Ty] masz słowa Ŝycia wiecznego. 69My zaś uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, Ŝe Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga
Ŝywego. 70Jezus im odpowiedział: Czy nie Ja wybrałem was
dwunastu? A jeden z was jest diabłem. 71Mówił to o Judaszu,
[synu] Szymona Iskarioty,89 gdyŜ ten — jeden z Dwunastu —
zamierzał Go wydać.

ROZDZIAŁ 7
1Potem

Jezus obchodził Galileę; nie chciał bowiem chodzić po
Judei, gdyŜ śydzi usiłowali Go zabić.
zbliŜało się Ŝydowskie Święto Namiotów.90 3Jego
bracia powiedzieli więc do Niego: Odejdź stąd i idź do Judei,
aby takŜe Twoi uczniowie widzieli dzieła, których dokonujesz.
4Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, jeśli mu zaleŜy na jawności. Skoro takich rzeczy dokonujesz, objaw się światu. 5Bo nawet
Jego bracia nie wierzyli w Niego. 6Wtedy Jezus powiedział do
nich: Mój czas jeszcze nie nadszedł, dla was natomiast czas jest
zawsze odpowiedni. 7Was świat nie moŜe nienawidzić, lecz Mnie
nienawidzi, poniewaŜ Ja świadczę o niegodziwości jego czynów.
2Tymczasem
91

89

90

91

Słowo Iskariota to najprawdopodobniej transliteracja hebrajskiego isz keriot,
czyli człowiek z Keriotu. MoŜna wskazać co najmniej dwie wioski o tej nazwie (Carson, 304).
Być moŜe chodzi o Święto Namiotów roku 32. Jeśli tak, to między rozdziałem 6 a 7 moŜe istnieć ok. pół roku przerwy, w którym to czasie Paweł nie
odnotowuje Ŝadnego wydarzenia. Ww. 1-9 odnotowują ostatnie odejście Jezusa z Galilei. Święto Namiotów łączy się ze Ŝniwami: 2 MjŜ 23,16; 3 MjŜ
23,33-36.39-43; 5 MjŜ 16,13-15. Święto obchodzone było siedem dni, od 15
do 21 Tishri (wrzesień/październik). Uroczyste zgromadzenie odbywało się
22 Tishri (3 MjŜ 23,36). Carson, 305.
Istnieją trzy wyjaśnienia kwestii rodzeństwa Jezusa: Hewidiusza (IV w.; byli
to Jego bracia przyrodni); Epifanesa (były to dzieci z poprzedniego małŜeństwa Józefa) i Hieronima (krewni). (NET, 279).
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8Wy

idźcie na święto; Ja nie idę na to święto, gdyŜ mój czas jeszcze się nie wypełnił. 9Po tych słowach sam pozostał w Galilei.
10A

gdy Jego bracia udali się na święto, wówczas i On poszedł,
nie jawnie, lecz jakby po kryjomu. 11śydzi tymczasem szukali Go
[w czasie] święta i rozpytywali: Gdzie On jest? 12Ponadto w tłumach wiele było szeptania na Jego temat. Jedni mówili: Jest dobry; inni natomiast mówili: SkądŜe, przecieŜ zwodzi ludzi. 13Nikt
jednak nie mówił o Nim otwarcie z obawy przed śydami.
14A

gdy juŜ minęła połowa świąt, Jezus wszedł do świątyni i zaczął nauczać. 15Dziwili się zatem śydzi i mówili: Skąd On zna
Pisma, skoro jest niewykształcony? 16Jezus im odpowiedział:
Moja nauka nie jest moja, lecz Tego, który Mnie posłał. 17Jeśli
ktoś chce pełnić Jego wolę, pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy
teŜ Ja mówię sam od siebie. 18Kto sam od siebie mówi, szuka
własnej chwały; kto natomiast szuka chwały tego, który go posłał,
ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości.
19Czy

nie MojŜesz dał wam Prawo? A nikt z was nie zachowuje
Prawa. Dlaczego próbujecie Mnie zabić? 20Tłum odpowiedział:
Masz demona! Kto próbuje Cię zabić? 21W odpowiedzi Jezus
skierował do nich słowa: Dokonałem jednego dzieła i wszyscy się
dziwicie. 22Dlatego MojŜesz dał wam obrzezanie — nie Ŝe jest
ono od MojŜesza, ale od ojców — i w szabat obrzezujecie człowieka.92 23Jeśli człowiek przyjmuje obrzezanie w szabat, aby nie
zostało naruszone Prawo MojŜesza, [wy] burzycie się na Mnie, Ŝe
w szabat uzdrowiłem całego człowieka?93 24Przestańcie sądzić po
pozorach, lecz sądźcie sądem sprawiedliwym.
25Wtedy

niektórzy z mieszkańców Jerozolimy zaczęli się zastanawiać: Czy to nie jest Ten, którego próbują zabić? 26A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. CzyŜby przełoŜeni naprawdę
uznali, Ŝe On jest Chrystusem? 27O Nim jednak wiemy, skąd jest;
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gdy natomiast przyjdzie Chrystus, nikt nie będzie wiedział, skąd
jest.94 28Jezus więc ucząc w świątyni zawołał: Znacie Mnie i wiecie, skąd jestem, a jednak nie przyszedłem od siebie samego, lecz
wiarygodny jest Ten, który Mnie posłał, a którego wy nie znacie.
29Ja Go znam, poniewaŜ od Niego jestem i On Mnie posłał.
30Starali

się więc Go schwytać, lecz nikt nie połoŜył na Nim ręki,
gdyŜ jeszcze nie nadeszła Jego godzina. 31Wielu jednak z tłumu
uwierzyło w Niego i mówiło: Czy Chrystus, gdy przyjdzie, dokona więcej znaków, niŜ Ten ich dokonał? 32Faryzeusze usłyszeli,
Ŝe tłum tak o Nim rozpowiada, stąd arcykapłani i faryzeusze95
posłali straŜników, aby Go schwytali. 33Wówczas Jezus powiedział: Jeszcze przez krótki czas jestem z wami, a [potem] odchodzę do Tego, który Mnie posłał. 34Będziecie Mnie szukać, lecz
Mnie nie znajdziecie, a gdzie Ja jestem, wy przyjść nie zdołacie.
35Rozmawiali zatem śydzi między sobą: Dokąd On się wybiera,
Ŝe my Go nie znajdziemy? CzyŜby zamierzał się udać do diaspory
greckiej i nauczać Greków? 36Co znaczy zdanie, które wypowiedział: Będziecie Mnie szukać, lecz Mnie nie znajdziecie, a gdzie
Ja jestem, wy przyjść nie zdołacie?
ostatnim natomiast, wielkim dniu święta96 Jezus stanął i głośno zawołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do Mnie i pije.
38Kto wierzy we Mnie, jak głosi Pismo, z wnętrza jego popłyną
rzeki wody Ŝywej.97 39To zaś powiedział o Duchu, którego mieli
wziąć ci, którzy w Niego uwierzyli; jeszcze bowiem nie było Ducha, gdyŜ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. 40Po usłyszeniu
tych słów niektórzy spośród tłumu zaczęli mówić: On jest naprawdę tym Prorokiem. 41Inni utrzymywali: To jest Chrystus; a
jeszcze inni powątpiewali: Czy Chrystus ma przyjść z Galilei?

37W

94
95

92

93

To znaczy: Z tego samego powodu, którym Ja się kierowałem uzdrawiając
człowieka, MojŜesz dał wam obrzezanie. Skoro obrzezanie, które było znakiem przymierza odkupienia (1 MjŜ 17,9-14), nie naruszało szabatu, nie narusza go teŜ uzdrowienie całego człowieka, które jest jeszcze wyraźniejszym znakiem nadchodzącej pełni odkupienia (J 5,9-14).
Według śydów nakaz obrzezania w ósmym dniu był waŜniejszy od nakazu
przestrzegania szabatu (NET, 305).
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96
97

W przekonaniu śydów przyjście Mesjasza okryte było tajemnicą (NET 306)
WyraŜenie Arcykapłani i faryzeusze oznacza Sanhedryn (J 7,45; 18,3; Dz
5,22.26. Zob. NET 306.
Dyskusja na temat tego dnia — NET 307.
Według tzw. interpretacji zachodniej: Kto pragnie, niech przyjdzie do Mnie,
kto we Mnie wierzy, niech pije; jak głosi Pismo, z wnętrza jego popłyną
rzeki wody Ŝywej. Cytowane tu Pismo to najprawdopodobniej Iz 58,11; sugerowane są teŜ Pr 4,23; 5,15; Iz 44,3; 55,1; Ez 47,1nn; Jl 3,18; Zach 13,1;
14,8. NET, 307.
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42Czy

Pismo nie mówi, Ŝe Chrystus ma pochodzić z nasienia Dawida98 i z Betlejem,99 miasteczka, w którym mieszkał Dawid? 43I
tak, z Jego powodu, doszło w tłumie do rozłamu. 44Niektórzy z
nich chcieli Go nawet schwytać, ale nikt nie połoŜył na Nim rąk.
45Przyszli więc straŜnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci ich
zapytali: Dlaczego nie przyprowadziliście Go? 46StraŜnicy na to:
Jeszcze nigdy nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek. 47Wtedy
faryzeusze odpowiedzieli: CzyŜbyście i wy dali się zwieść? 48Czy
ktoś spośród przełoŜonych lub spośród faryzeuszów uwierzył w
Niego? 49A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty.
50[Wtedy]

odezwał się jeden z nich, Nikodem, który wcześniej
przyszedł do Niego: 51Czy nasze Prawo sądzi człowieka, jeśli go
najpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? 52Odpowiedzieli
mu: Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, to zobaczysz,100 Ŝe z Galilei
nie wywodzi się Ŝaden prorok.101 53I rozeszli się — kaŜdy do
swego domu.

ROZDZIAŁ 8
1Jezus

natomiast udał się na Górę Oliwną, 2lecz wczesnym rankiem znów zjawił się w świątyni. Cały lud zaczął schodzić się do
Niego, a [On] usiadł i zaczął ich nauczać. 3Wtedy znawcy Prawa i
faryzeusze przyprowadzili kobietę schwytaną na cudzołóstwie,
postawili ją pośrodku 4i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę
kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołoŜyła. 5MojŜesz w Prawie
nakazał nam takie kamienować.102 A Ty co mówisz? 6To mówili,
by Go wystawić103 na próbę i by mieć powód do oskarŜenia Go.
Jezus zaś pochylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. 7A gdy tak
nalegali z pytaniem Go, wyprostował się i powiedział do nich:
98
99
100
101

102
103

Ps 89,4.
Mich 5,2.
Imperativus warunkowy (Wallace,
Z Gathefer w Galilei pochodził Jonasz (2 Krl 14,25). W gorączce dyskusji
dyskutanci o tym zapomnieli (NET, 309).
3 MjŜ 20,10; 5 MjŜ 22,22-24.
Participium celowe, Wallace 635-7.
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Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. 8[Po czym] znów się pochylił i pisał po ziemi. 9Gdy to
usłyszeli, zaczęli wychodzić jeden po drugim, poczynając od starszych, aŜ został On sam i kobieta stojąca pośrodku. 10Wtedy Jezus podniósł się i zwrócił się do niej: Kobieto, gdzie [oni] są?
Nikt cię nie potępił? 11Odpowiedziała: Nikt, Panie! A Jezus: Ja
teŜ cię nie potępiam: Idź i odtąd juŜ nie grzesz.
12Jezus

znów skierował do nich słowa: Ja jestem światłem świata;
kto idzie za Mną, nigdy nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło Ŝycia. 13Wówczas faryzeusze zwrócili się do
Niego: Ty sam o sobie świadczysz; Twoje świadectwo nie jest
prawdziwe. 14Jezus im odpowiedział: Nawet jeśli Ja świadczę o
sobie samym, moje świadectwo jest prawdziwe, gdyŜ wiem, skąd
przybyłem i dokąd zmierzam; wy natomiast nie wiecie, skąd
przychodzę i dokąd zmierzam. 15Wy sądzicie według ciała, Ja
nikogo nie sądzę. 16A nawet jeśli Ja sądzę, mój sąd jest słuszny,
gdyŜ nie jestem sam; jest ze Mną Ten, który Mnie posłał. 17W
waszym Prawie teŜ napisano, Ŝe świadectwo dwóch ludzi jest
prawdziwe. 18Ja sam świadczę o sobie i świadczy o Mnie Ojciec,
który Mnie posłał. 19Zaczęli Go zatem pytać: Gdzie jest Twój
Ojciec? Jezus im odpowiedział: [Wy] ani Mnie nie znacie, ani
mego Ojca. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i mego Ojca.
20Te słowa wypowiedział przy skarbcu, gdy nauczał w świątyni
— i nikt Go nie schwytał, gdyŜ jeszcze nie nadeszła Jego godzina.
21Ponownie

zatem skierował do nich słowa: Ja odchodzę; będziecie Mnie szukać i poumieracie w swoim grzechu — dokąd Ja
odchodzę, wy nie zdołacie przyjść. 22śydzi zaczęli się więc zastanawiać: CzyŜby chciał odebrać sobie Ŝycie, Ŝe mówi: Dokąd Ja
odchodzę, wy nie zdołacie przyjść? 23A On ciągnął dalej: Wy
jesteście z niskości, Ja zaś z wysoka; wy jesteście z tego świata, a
Ja nie jestem z tego świata. 24Powiedziałem wam więc, Ŝe poumieracie w swoich grzechach. Jeśli bowiem nie uwierzycie, Ŝe Ja
jestem, to umrzecie w swoich grzechach. 25Pytali Go zatem: Kim
Ty jesteś? Jezus im na to: Przede wszystkim tym, za kogo się
podaję. 26Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia, lecz
Ten, który Mnie posłał, jest prawdziwy, a Ja to, co usłyszałem od
Niego, mówię wobec świata. 27Nie zrozumieli [jednak], Ŝe im
mówił o Ojcu. 28Wówczas Jezus powiedział im: Gdy wywyŜszy-
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cie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, Ŝe Ja jestem i Ŝe nic sam
z siebie nie czynię, lecz mówię tak, jak Mnie nauczył Ojciec. 29A
Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie zostawił Mnie samego,
gdyŜ Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.
30Gdy

to mówił, wielu w Niego uwierzyło. 31Jezus zatem zwrócił
się do śydów, którzy w Niego uwierzyli: Jeśli wytrwacie w moim
Słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami 32i poznacie prawdę,
a prawda was wyzwoli. 33Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy nasieniem
Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak moŜesz mówić: Staniecie się wolni? 34Jezus im odpowiedział: Ręczę
i zapewniam was, kaŜdy grzesznik jest niewolnikiem grzechu.
35A niewolnik nie zostaje w domu na zawsze — to syn zostaje na
zawsze. 36Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni.
37Wiem, Ŝe jesteście nasieniem Abrahama, lecz usiłujecie Mnie
zabić, gdyŜ nie ma u was miejsca na moje Słowo. 38Mówię to, co
Ja widziałem u Ojca, i wy teŜ czynicie to, co słyszeliście u [waszego] ojca. 39Odpowiedzieli Mu: Naszym ojcem jest Abraham.
Jezus na to: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, czynilibyście
dzieła Abrahama. 40Teraz zaś chcecie Mnie zabić — człowieka,
który powiedział wam prawdę usłyszaną od Boga; tego Abraham
nie czynił. 41Wy pełnicie uczynki swojego ojca. Powiedzieli Mu:
My nie zostaliśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca —
Boga. 42Jezus na to: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, darzylibyście Mnie miłością, gdyŜ Ja wyszedłem od Boga i oto jestem. Nie
przyszedłem bowiem od siebie samego, ale On Mnie posłał.
43Dlaczego nie rozumiecie mojej mowy? Dlatego, Ŝe nie jesteście
w stanie słuchać mojego Słowa. 44Wy jesteście z diabła [jako]
ojca i chcecie zaspokajać Ŝądze waszego ojca. On od początku był
mordercą i nie pozostał w prawdzie, gdyŜ w nim nie ma prawdy.
Gdy mówi kłamstwo, przemawia we własnym [języku], gdyŜ jest
kłamcą, a nawet jego ojcem. 45Ja natomiast, poniewaŜ mówię
prawdę, nie wierzycie Mi. 46Kto z was moŜe dowieść Mi grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego wy Mi nie wierzycie? 47Kto
jest z Boga, słów BoŜych słucha; wy dlatego nie słuchacie, Ŝe nie
jesteście z Boga. 48śydzi odpowiedzieli Mu: Czy nie mamy racji,
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Ŝe jesteś Samarytaninem i masz demona?104 49Jezus na to: Ja nie
mam demona, ale czczę mego Ojca, a wy mnie zniewaŜacie. 50Ja
natomiast nie szukam własnej chwały. Jest Ten, kto jej szuka — i
sądzi. 51Ręczę i zapewniam was, jeśli ktoś zachowa moje Słowo,
na wieki nie zobaczy śmierci. 52Wówczas śydzi powiedzieli:
Teraz jesteśmy pewni, Ŝe masz demona. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: Jeśli ktoś zachowa moje Słowo, na wieki nie
zazna śmierci. 53Czy Ty jesteś większy od naszego ojca, Abrahama, który umarł? TakŜe prorocy umarli. Za kogo Ty się uwaŜasz?
54Jezus odpowiedział: Jeśli Ja sam siebie otaczam chwałą, moja
chwała jest niczym. To mój Ojciec otacza Mnie chwałą, [Ten], o
którym mówicie, Ŝe jest waszym Bogiem. 55Nie rozpoznaliście
Go teŜ, ale Ja Go znam; a gdybym powiedział, Ŝe Go nie znam,
byłbym podobnym do was kłamcą — Ja Go jednak znam i zachowuję Jego Słowo. 56Abraham, wasz ojciec, był bardzo szczęśliwy, Ŝe zobaczy mój dzień; zobaczył teŜ — i ucieszył się.
57śydzi powiedzieli więc do Niego: Nie masz jeszcze pięćdziesięciu lat, a widziałeś Abrahama? 58Wówczas Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam was, zanim powstał Abraham, Ja jestem. 59Wtedy podnieśli kamienie, aby rzucić w Niego, Jezus
jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

ROZDZIAŁ 9
1Przechodząc

zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia.
Jego uczniowie zapytali Go: Rabbi, kto zgrzeszył, on czy
jego rodzice, Ŝe się urodził niewidomy? 3Jezus odpowiedział: Ani
on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, lecz aby mogły być w nim objawione dzieła BoŜe. 4Dopóki jest dzień, musimy wykonywać
dzieła Tego, który Mnie posłał; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. 5Jak długo jestem na świecie, Jestem światłem
świata. 6Po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny uczynił błoto
i to błoto nałoŜył na oczy niewidomego. 7Następnie powiedział do
2Wtedy

104

Być moŜe idiomatyczny sposób powiedzenia: Jesteś odstępcą i masz demona. A moŜe chodzi o dwóch Samarytan, Szymona Maga (Dz 8,14-24) i Dozyteusza, którzy podawali się za synów BoŜych, a uwaŜani byli za szaleńców, czyli za opętanych przez demona (NEB, 316).
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niego: Idź, obmyj się w sadzawce Syloe (co znaczy: Posłany).
Odszedł więc, obmył się i wrócił widząc.
8Wówczas

sąsiedzi oraz ci, którzy go przedtem widywali jako
Ŝebraka, zastanawiali się: Czy to nie ten, który siadywał i Ŝebrał?
9Jedni mówili, Ŝe to jest ten, inni twierdzili, Ŝe nie, ale Ŝe jest do
niego podobny. Natomiast on przyznawał: To ja jestem.
10Zagadnęli go zatem: Jak więc otworzyły ci się105 oczy?
11Wówczas odpowiedział: Człowiek, którego nazywają Jezusem,
zrobił błoto, nałoŜył na moje oczy i powiedział mi: Idź do Syloe i
obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i odzyskałem wzrok.
12Zapytali go: Gdzie On jest? Odpowiedział: Nie wiem.
13Zaprowadzili

go zatem — dopiero co niewidomego — do faryzeuszów. 14A właśnie tego dnia, kiedy Jezus zrobił błoto i otworzył jego oczy, był szabat. 15Wtedy z kolei faryzeusze pytali go, w
jaki sposób odzyskał wzrok. Powiedział im: NałoŜył na moje oczy
błoto, obmyłem się i widzę. 16Niektórzy z faryzeuszów mówili na
to: Ten człowiek nie jest od Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni
natomiast byli zdania: Jak moŜe grzeszny człowiek czynić takie
znaki? I doszło między nimi do rozłamu. 17Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: Co ty sądzisz o Nim, jako Ŝe otworzył
twoje oczy? I odpowiedział: On jest prorokiem.
18śydzi

jednak nie uwierzyli, Ŝe był on niewidomy i odzyskał
wzrok, dopóki nie przywołali rodziców tego, który mógł juŜ widzieć. 19I zapytali ich: Czy to jest wasz syn, o którym mówicie, Ŝe
się urodził niewidomy? Jak to się więc stało, Ŝe teraz widzi? 20A
rodzice odpowiedzieli tak: Wiemy, Ŝe to jest nasz syn i Ŝe się
urodził niewidomy; 21lecz jak to się stało, Ŝe teraz widzi — nie
wiemy; nie wiemy teŜ, kto otworzył mu oczy. Zapytajcie jego, ma
swoje lata, on powie sam za siebie. 22Tak powiedzieli jego rodzice, gdyŜ bali się śydów; śydzi bowiem juŜ wcześniej podjęli
między sobą decyzję, Ŝe kaŜdy, kto uzna Go za Chrystusa, zostanie wyłączony z synagogi. 23Dlatego [właśnie] jego rodzice powiedzieli: Ma swoje lata, jego zapytajcie.
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więc przywołali człowieka, który był niewidomy i
powiedzieli do niego: Oddaj chwałę Bogu; my wiemy, Ŝe ten
człowiek jest grzesznikiem. 25A on odpowiedział: Czy jest
grzesznikiem — nie wiem; wiem jedno: byłem niewidomy, a teraz
widzę. 26Zapytali go więc: Co ci uczynił? Jak otworzył ci oczy?
27Odpowiedział im: JuŜ wam powiedziałem, lecz nie usłuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać Jego
uczniami? 28Wtedy go zniewaŜyli: Ty jesteś Jego uczniem, my
zaś jesteśmy uczniami MojŜesza. 29My wiemy, Ŝe Bóg przemówił
do MojŜesza, Ten natomiast — nie wiemy, skąd jest. 30Człowiek
na to: A to dziwne, Ŝe wy nie wiecie, skąd On jest, a [On] otworzył mi oczy. 31Wiemy, Ŝe Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale
jeśli ktoś jest bogobojny i pełni Jego wolę — tego wysłuchuje.
32Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu
od urodzenia. 33Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic zrobić. 34Wtedy powiedzieli: Urodziłeś się cały w grzechach106 — i
ty nas uczysz? I wyrzucili go.
35Jezus

usłyszał, Ŝe go wyrzucili i gdy go znalazł, zapytał: Czy ty
wierzysz w Syna Człowieczego? 36On zaś na to: Kto to jest, Panie, abym mógł w Niego uwierzyć? 37Jezus powiedział: Jest nim
Ten, którego juŜ widziałeś, a który z tobą rozmawia. 38A on: Wierzę, Panie! I złoŜył mu pokłon.
39Jezus

odezwał się w te słowa: Przyszedłem na ten świat na sąd,
aby niewidomi przejrzeli, a ci, którzy widzą, utracili wzrok.
40Gdy to usłyszeli obecni przy Nim faryzeusze, zapytali: Czy i my
jesteśmy niewidomi? 41Jezus im odpowiedział: Gdybyście byli
niewidomi, nie mielibyście grzechu. Teraz jednak mówicie: Widzimy; dlatego wasz grzech trwa.

ROZDZIAŁ 10
1Ręczę

i zapewniam was, kto do zagrody dla owiec nie wchodzi
przez bramę, lecz wdziera się skądinąd, ten jest złodziejem i ban-

106
105

Strona bierna uŜyta tu została dla uwypuklenia samego odzyskania wzroku
(Wallace, 437).
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U Jana grzech to czyn przeciwny BoŜemu porządkowi rzeczy, toŜsamy z
adikia i anomia i jako taki jest zaprzeczeniem tego, co słuszne, a zatem BoŜej woli. (Kittel, t. 1, s. 306 hamartano).
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dytą. 2Kto natomiast wchodzi przez bramę, jest pasterzem
owiec.107 3Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu; i
woła swe owce po imieniu, i wyprowadza je. 4Gdy wszystkie
swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyŜ znają
jego głos. 5Za obcym jednak nie pójdą, ale uciekną od niego, poniewaŜ nie znają głosu obcych. 6Jezus opowiedział im tę przypowieść,108 lecz oni nie zrozumieli znaczenia tego, co im mówił.
7Wówczas

Jezus znów im powiedział: Ręczę i zapewniam was, Ja
jestem bramą dla owiec. 8Wszyscy, ilu ich przyszło przede Mną,
są złodziejami i bandytami, lecz nie posłuchały ich owce. 9Ja jestem bramą; jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony; i
wejdzie i wyjdzie — i znajdzie pastwisko.109 10Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i tracić. Ja przyszedłem, aby
miały Ŝycie i to w obfitości.
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17Ojciec

dlatego Mnie miłuje, Ŝe Ja kładę swoją duszę, aby ją
znowu wziąć. 18Nikt mi jej nie odbiera, lecz Ja kładę ją sam z
siebie. Mam władzę ją połoŜyć i mam władzę znów ją wziąć;
takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca.
19Z

powodu tych słów znów powstał rozłam między śydami.
spośród nich mówiło: Demona ma i szaleje. Dlaczego Go
słuchacie? 21Inni mówili: To nie są słowa opętanego przez demona. Czy demon moŜe otwierać niewidomym oczy?
20Wielu

22Obchodzono

jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz kładzie za owce
swoją duszę. 12Najemnik, ten, który nie jest pasterzem i który
owiec nie posiada na własność, gdy widzi, Ŝe pojawia się wilk,
porzuca owce i ucieka — wilk zaś porywa je i rozprasza.
13[Postępuje tak], poniewaŜ jest najemnikiem i nie zaleŜy mu na
owcach.

wówczas w Jerozolimie rocznicę poświęcenia
świątyni. Była zima 23i Jezus przechadzał się po świątyni, pod
arkadami Salomona. 24Wtedy obstąpili Go śydzi i zapytali: Jak
długo będziesz niepokoił nasze dusze? Jeśli Ty jesteś Chrystusem,
powiedz nam otwarcie. 25Jezus im odpowiedział: Powiedziałem
wam, lecz nie wierzycie; świadczą o Mnie dzieła, których Ja dokonuję w imieniu mojego Ojca; 26ale wy nie wierzycie, gdyŜ nie
jesteście z moich owiec. 27Moje owce słuchają mojego głosu i Ja
je znam, a one idą za Mną. 28I Ja daję im Ŝycie wieczne, i nie
zginą na wieki, nikt ich teŜ nie wyrwie z mojej ręki. 29Ojciec mój,
który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt ich nie zdoła
wydrzeć z ręki Ojca. 30Ja i Ojciec jesteśmy jedno.

14Ja

31śydzi

11Ja

jestem dobrym pasterzem, znam swoje [owce] i moje Mnie
znają 15tak, jak Ojciec Mnie zna i Ja znam Ojca — i kładę za
owce swoją duszę. 16Mam teŜ inne owce, które nie są z tej zagrody; te równieŜ muszę przyprowadzić, i będą słuchać mojego głosu, i powstanie jedno stado i jeden pasterz.

107
108

109

Ez 34. Zob. Mt 9,36; 18,12-14; Mk 6,34; 14,27.
Hbrj maszal. MoŜe oznaczać róŜne formy literackie: przypowieści, przysłowia, maksymy, podobieństwa, alegorie, bajki, zagadki, powiastki z ukrytymi morałami (Carson, ss. 301-304).
W niektórych przypadkach wyraŜenie to funkcjonuje jako idiom określający
Ŝycie w społeczności ludzkiej: mieszkać z kimś, mieszkać pośród określonej
grupy (Dz 1,21; 4 MjŜ 27,17; 2 Krn 1,10). Być moŜe Jezus ma w tym przypadku na myśli nową społeczność przymierza. Z uŜycia tych słów w Łk 9,4
mogłoby wynikać, Ŝe chodzi o bezpieczeństwo, jakie zapewnia określony
dom (NEB, 322). A gdy wejdzie, to po I będzie Ŝył we wspólnocie, szczęśliwy i bezpieczny.

znów chwycili za kamienie, aby Go ukamienować.
Jezus zapytał ich: Pokazałem wam wiele dobrych dzieł
[pochodzących] od mojego Ojca; za które z tych dzieł chcecie
Mnie ukamienować?110 33śydzi odpowiedzieli: Nie chcemy Cię
ukamienować za dobre dzieło, ale za bluźnierstwo i za to, Ŝe Ty,
chociaŜ jesteś człowiekiem,111 czynisz siebie Bogiem. 34Jezus na
to: Czy w waszym Prawie nie zostało napisane: Ja powiedziałem:
jesteście bogami?112 35Jeśli nazwał bogami tych, do których zostało skierowane Słowo BoŜe — a Pismo nie moŜe być naruszone —
36do Tego, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dlatego, Ŝe powiedziałem: Jestem Synem BoŜym?
37Jeśli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, nie wierzcie Mi; 38jeśli
jednak dokonuję, to choćbyście Mi nie wierzyli, wierzcie dziełom,
32Wtedy

110
111
112

Presens konatywny lub woluntatywny, Blass, 319; Wallace, 535.
Participium of concession, Wallace, 635.
Ps 82,6. Zob. NEB, 324
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abyście poznali i zrozumieli, Ŝe we Mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu.
39Znów zatem starali się Go schwytać, ale wymknął się im z rąk.
40Znów

teŜ odszedł za Jordan, na miejsce, gdzie dawniej chrzcił
Jan, i tam pozostał. 41A wielu przychodziło do Niego i mówiło:
Jan wprawdzie nie dokonał Ŝadnego znaku, ale wszystko, cokolwiek Jan o Nim powiedział, było prawdą. 42I wielu tam w Niego
uwierzyło.

ROZDZIAŁ 11
1Był

zaś pewien chory, Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. 2Chodzi o tę Marię, która namaściła Pana pachnącym olejem i otarła Jego stopy swoimi włosami — jej [to] brat
Łazarz chorował. 3Siostry posłały więc wiadomość: Panie, oto
ten, którego kochasz, choruje. 4Gdy Jezus to usłyszał, powiedział:
Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę BoŜą, aby Syn BoŜy
był przez nią uwielbiony. 5Jezus zaś miłował Martę, jej siostrę i
Łazarza. 6Gdy więc usłyszał, Ŝe choruje, wtedy jeszcze dwa dni
pozostał w miejscu, w którym przebywał, 7a dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei.
8Uczniowie zaoponowali: Rabbi! Dopiero co śydzi próbowali Cię
ukamienować, a [Ty] znów tam idziesz? 9Jezus odpowiedział:
Czy dzień nie składa się z dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za
dnia, nie potyka się, gdyŜ widzi światło tego świata. 10Jeśli jednak
ktoś chodzi w nocy, potyka się, poniewaŜ nie ma w sobie światła.
11Po tych słowach dodał: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął; ale idę
zbudzić go ze snu. 12Wtedy uczniowie powiedzieli: Panie! Skoro
zasnął, wyzdrowieje. 13Jezus jednak miał na myśli jego śmierć;
oni natomiast myśleli, Ŝe mówi o zwykłym śnie. 14Wtedy Jezus
powiedział im wyraźnie: Łazarz umarł; 15i ze względu na was,
abyście uwierzyli, cieszę się, Ŝe Mnie tam nie było;113 lecz
chodźmy do niego. 16Wówczas Tomasz, zwany Bliźniakiem,
powiedział do współuczniów: Chodźmy i my, Ŝebyśmy z nim
pomarli.

Ewangelia według Jana
17Po

swoim przybyciu Jezus zastał go juŜ od czterech dni leŜącego w grobie. 18A Betania była blisko Jerozolimy, odległa o około
piętnaście stadiów.114 19I wielu spośród śydów zeszło się u Marty
i Marii, aby je pocieszyć z powodu [straty] brata. 20Gdy więc
Marta usłyszała, Ŝe Jezus idzie, wyszła Mu na spotkanie; ale Maria pozostała w domu. 21Marta natomiast zwróciła się do Jezusa:
Panie! Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. 22Ale i teraz wiem,
Ŝe o cokolwiek poprosiłbyś Boga — da ci to Bóg. 23Jezus zapewnił: Zmartwychwstanie twój brat. 24Marta na to: Wiem, Ŝe zmartwychwstanie — przy zmartwychwstaniu, w dniu ostatecznym.
25Wtedy Jezus skierował do niej słowa: Ja jestem zmartwychwstaniem i Ŝyciem; kto we Mnie wierzy, choćby nawet umarł —
Ŝyć będzie. 26A kaŜdy, kto Ŝyje i wierzy we Mnie, nie umrze na
wieki. Czy wierzysz w to? 27Odpowiedziała: Tak, Panie! Ja wierzę,115 Ŝe Ty jesteś Chrystusem, Synem BoŜym, który miał przyjść
na świat.
28A

gdy to powiedziała, odeszła i zawołała swoją siostrę Marię,
mówiąc jej w tajemnicy: Nauczyciel tu jest i woła cię. 29Ta zaś,
gdy tylko to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do Niego. 30Jezus
natomiast jeszcze nie wszedł do miasteczka, lecz był w tym miejscu, gdzie Go spotkała Marta. 31śydzi więc, którzy byli z nią w
domu i pocieszali ją, widząc, Ŝe Maria szybko wstała i wyszła,
ruszyli za nią w mniemaniu, Ŝe idzie do grobu, aby tam płakać.
32Maria

tymczasem, gdy przyszła tam, gdzie był Jezus i zobaczyła
Go, upadła Mu do stóp ze słowami: Panie, gdybyś tu był, mój brat
by nie umarł. 33Jezus zaś, widząc ją, jak płacze, oraz jak płaczą
śydzi, którzy z nią przyszli, westchnął116 w duchu i wzruszył się
— 34po czym zapytał: Gdzie go połoŜyliście? Powiedzieli: Chodź
i zobacz, Panie. 35I Jezus zapłakał. 36śydzi zaś mówili: Patrzcie,
jak go kochał. 37A niektórzy nawet: Czy ktoś, kto otworzył niewidomemu oczy, nie mógł sprawić, aby i ten nie umarł? 38Jezus
zatem znów westchnął w sobie i poszedł do grobu. A była [to]

114
113

Lub: Łazarz umarł; gdyŜ Mnie tam nie było, i cieszę się ze względu na was,
abyście uwierzyli (Carlson).

32

115
116

Czyli 3 km.
Perfectum
Zob teŜ w. 38. Carson, 415.
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grota, której wejście zamykał kamień.117 39Jezus polecił: Usuńcie
ten kamień! Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego: Panie!
JuŜ cuchnie, bo to jest czwarty dzień. 40Jezus zwrócił się do niej:
Czy ci nie powiedziałem, Ŝe jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę
Boga? 41Usunęli więc kamień. Jezus natomiast wzniósł oczy w
górę i powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, Ŝe Mnie wysłuchałeś. 42Ja
jestem świadom, Ŝe Mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem
to ze względu na stojący wokół tłum — aby uwierzyli, Ŝe Ty
Mnie posłałeś. 43Po tych słowach zawołał donośnym głosem:
Łazarzu, wyjdź! 44I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane
pasami płótna, a jego twarz była spowita w chustę. Jezus zwrócił
się do nich: RozwiąŜcie go i pozwólcie mu odejść.
45Wielu

więc spośród śydów, którzy przyszli do Marii i widzieli,
co Jezus uczynił, uwierzyło w Niego. 46Niektórzy zaś z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego Jezus dokonał. 47W
związku z tym arcykapłani i faryzeusze zwołali sanhedryn118 i
zaczęli radzić: Co robimy? Człowiek ten bowiem dokonuje wielu
znaków. 48Jeśli Go tak zostawimy, wszyscy w Niego uwierzą;
wówczas wkroczą Rzymianie i zabiorą nam i miejsce i naród.
49Wtedy jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem,
powiedział: Wy nic nie wiecie 50i nie bierzecie w rachubę tego, Ŝe
korzystniej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, niŜ aby
cały naród zginął. 51Nie mówił tego jednak sam z siebie, ale jako
arcykapłan tego roku wypowiedział proroctwo, Ŝe Jezus ma
umrzeć za naród — 52i nie tylko za naród, ale takŜe po to, aby
zebrać w jedno rozproszone dzieci Boga.119 53Z tym zatem dniem
postanowili Go zabić. 54Dlatego Jezus nie chodził juŜ wśród śydów jawnie, ale odszedł stamtąd w okolice pustyni, do miasta
zwanego Efraim,120 i tam wraz z uczniami przebywał.
55Tymczasem

zbliŜała się Pascha Ŝydowska i wielu z tej okolicy
poszło przed Paschą do Jerozolimy, aby się oczyścić. 56Szukali

117
118
119
120

Sposób grzebania, Carson, 418.
Na temat tego posiedzenia zob. NEB, 330; Carson 421, 423.
Ef 2,11-22.
Być moŜe chodzi o współczesne Et-Taiyibeh identyczne ze staroŜytnym
Ofra (Joz 18,23) lub Efron (Joz 15,9). Jeśli tak, to miasteczko leŜało 19-24
km na północny wschód od Jerozolimy. NEB, 330.
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więc Jezusa, a stojąc w świątyni rozwaŜali między sobą: Jak wam
się zdaje? śe na pewno nie przyjdzie na święto? 57Arcykapłani
zaś i faryzeusze wydali rozkazy, aby jeśli się ktoś dowie, gdzie
jest, doniósł, po to, aby mogli Go schwytać.

ROZDZIAŁ 12
1Na

sześć dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betanii, gdzie
mieszkał Łazarz, którego Jezus wzbudził z martwych. 2Tam teŜ
przygotowali mu ucztę, Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z
tych, którzy z Nim spoczywali przy stole.

natomiast wzięła litrę121 czystych, drogocennych perfum z
nardu, namaściła stopy Jezusa i otarła Jego stopy swoimi włosami — i dom wypełnił się zapachem perfum. 4Wtedy Judasz
Iskariota, jeden z Jego uczniów, który miał Go wydać, powiedział: 5Dlaczego nie sprzedano tych perfum za trzysta denarów i
nie rozdano [pieniędzy] ubogim? 6Powiedział to zaś nie dlatego,
Ŝe zaleŜało mu na ubogich, ale dlatego, Ŝe był złodziejem, a poniewaŜ miał sakiewkę,123 podkradał to, co wkładano. 7Wówczas
Jezus powiedział: Zostaw ją, gdyŜ zachowała to na dzień mojego
pogrzebu.124 8Ubogich bowiem macie u siebie zawsze, lecz Mnie
nie zawsze macie.
3Maria

122

9Gdy

znaczny tłum śydów dowiedział się, Ŝe tam jest, przyszedł
nie tylko ze względu na Jezusa, ale takŜe po to, aby zobaczyć
Łazarza, którego wzbudził z martwych. 10Arcykapłani natomiast
wspólnie postanowili, aby i Łazarza zabić, 11gdyŜ z powodu niego
odeszło wielu śydów i zaczęło wierzyć w Jezusa.
12Nazajutrz

wielki tłum, który przybył na święto, usłyszał, Ŝe
Jezus idzie do Jerozolimy. 13[Ludzie zatem] wzięli gałązki
palm,125 wyszli Mu na spotkanie i wołali:
121
122
123
124
125

Litra to rzymska jednostka wagi wynosząca 327,45 g.
Nard pochodzi z północnych Indii (NEB, 331). Carson 426, 428.
Participium przyczynowe.
Carson 429.
Prawo MojŜeszowe zalecało, Ŝeby uŜywać gałązek palmowych na uŜytek
Święta Namiotów. Gałązek palm uŜywano dla uczczenia zwycięstwa. Po-
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Hosanna!126
Szczęśliwy, który przychodzi w imieniu Pana!
oraz:
Król Izraela!
14Jezus

natomiast znalazł osiołka i wsiadł na niego — tak jak jest
napisane:
bój się, córko Syjonu!127
Oto przychodzi twój król,
siedząc na źrebięciu oślicy.128

15 Nie

16Początkowo

Jego uczniowie nie rozumieli tego, lecz gdy Jezus
został uwielbiony, wtedy sobie przypomnieli, Ŝe to było o Nim
napisane i to Mu uczynili. 17A zatem składał świadectwo tłum,
który z Nim był, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził go z
martwych. 18Tłum teŜ wyszedł Mu na spotkanie, gdyŜ usłyszał, Ŝe
dokonał On tego znaku. 19Stąd faryzeusze mówili między sobą:
Widzicie, Ŝe niczego nie zyskujecie; oto cały świat poszedł za
Nim.
20Wśród

tych, którzy przybyli, aby w czasie święta pokłonić się
[Bogu], byli teŜ pewni Grecy. 21Ci więc podeszli do Filipa z
Betsaidy w Galilei z taką prośbą: Panie, chcemy się widzieć z
Jezusem. 22Filip [zatem] poszedł i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. 23Jezus natomiast tak im
odpowiedział: Nastąpiła godzina, aby został uwielbiony Syn
Człowieczy. 24Ręczę i zapewniam was, jeśli ziarnko pszenicy
wrzucone do ziemi nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje;
lecz jeśli obumrze, wydaje obfity owoc. 25Kto kocha swoją duszę,
straci ją, a kto nienawidzi swojej duszy w tym świecie, uchroni ją
dla Ŝycia wiecznego. 26Jeśli ktoś chce Mi słuŜyć, niech idzie za
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Mną, a gdzie Ja jestem, tam teŜ będzie mój sługa; jeśli ktoś chce
Mi słuŜyć, uczci go mój Ojciec.
27Teraz

moja dusza jest w trwodze, i co mam powiedzieć? Ojcze,
wybaw Mnie129 od tej godziny? PrzecieŜ dlatego przyszedłem —
na tę godzinę. 28Ojcze, uwielbij swoje imię! Wtedy z nieba rozległ się głos: I uwielbiłem, i znów uwielbię. 29Wówczas tłum,
który tam stał i słyszał, mówił, Ŝe zagrzmiało; inni stwierdzili:
Anioł do Niego przemówił. 30Natomiast Jezus wyjaśnił: Nie ze
względu na Mnie rozległ się ten głos, ale ze względu na was.
31Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata zostanie wyrzucony. 32A gdy Ja będę podniesiony z ziemi,
wszystkich pociągnę do siebie. 33Powiedział to, by zaznaczyć,
jaką śmiercią ma umrzeć.
34Wtedy

zapytano Go z tłumu: My [wiemy] ze słuchania Prawa,
Ŝe Chrystus trwa na wieki, jak więc moŜesz mówić, Ŝe Syn Człowieczy musi być podniesiony? Kim jest ten Syn Człowieczy?
35Jezus powiedział: Jeszcze przez krótki czas jest wśród was
światło. Chodźcie, dopóki macie światło, aby nie pochłonęła was
ciemność; bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.
36Dopóki macie światło, wierzcie w światło, abyście się stali synami światła. Po wypowiedzeniu tych słów Jezus odszedł i ukrył
się przed nimi.
37I

chociaŜ dokonał przed nimi tak wielu znaków, nie wierzyli w
Niego, 38tak Ŝe wypełniło się słowo wypowiedziane przez proroka
Izajasza:
Panie, kto uwierzył naszej wieści
i komu objawiono ramię Pana?
39Dlatego

nie zdołali uwierzyć, Ŝe znów Izajasz stwierdza:130

40 Zaślepił

126

127
128

tem uŜywano ich równieŜ w czasie innych świąt (1 Mach 13,51; 2 Mach
10,7; NET 332; zob. Carson, 431).
Hosanna to transliteracja hebr. hoszianna, dosłownie: Daj nam zbawienie
teraz. Carson, 432. Cytat z Ps 118,25-26.
Córka Syjonu: idiom określający mieszkańców Jerozolimy (NET 333).
Zach 9,9. Osiołek był symbolem pokory, pokoju i Dawidowego berła (zob.
Łk 19,30; Mk 11,2).

36

ich oczy
i znieczulił ich serce,
aby nie widzieli oczami
i nie rozumieli sercem,

129
130

Ps 6,3-4.
Iz 53,1; Dz 28,26-27; Iz 29,10; Rz 11,8.
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i nie odwrócili się,
abym ich uzdrowił.131
41To

powiedział Izajasz, gdyŜ zobaczył Jego chwałę i o Nim mówił. 42Niemniej jednak wielu spośród przywódców uwierzyło w
Niego, ale ze względu na faryzeuszów nie wyznawali [tego], aby
nie zostali wyłączeni z synagogi; 43umiłowali bowiem chwałę
ludzką bardziej niŜ chwałę BoŜą.
44Jezus

natomiast zawołał: Kto wierzy we Mnie, nie we Mnie
wierzy, ale w Tego, który Mnie posłał. 45Kto Mnie widzi, widzi
Tego, który Mnie posłał. 46Ja przyszedłem na świat jako światło,
aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. 47I jeśliby ktoś słuchał moich słów, lecz [ich] nie przestrzegał, Ja go nie
sądzę; nie przyszedłem bowiem, aby sądzić świat, ale aby świat
zbawić. 48Kto Mnie odrzuca i nie przyjmuje moich słów, ma swego sędziego: Słowo, które wygłosiłem — ono sądzić go będzie w
dniu ostatecznym; 49gdyŜ Ja nie powiedziałem [nic] sam od siebie, ale Ojciec, który Mnie posłał, On mi dał polecenie, co mam
powiedzieć i co głosić.132 50A wiem, Ŝe Jego polecenie jest Ŝyciem wiecznym. To zatem, co Ja mówię, mówię tak, jak mi polecił Ojciec.

ROZDZIAŁ 13
1Przed

świętem Paschy Jezus — świadom, Ŝe nadeszła godzina
Jego przejścia z tego świata do Ojca — pokazał swoim umiłowanym, których miał na tym świecie, Ŝe ich kocha bez reszty.
2Dlatego w czasie wieczerzy, gdy juŜ diabeł zasiał w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, [myśl] o wydaniu Go, 3świadom, Ŝe
Ojciec powierzył wszystko w Jego ręce, oraz Ŝe od Boga wyszedł
i do Boga odchodzi, 4wstał od wieczerzy, złoŜył szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się [nim]. 5Następnie nalał do miednicy
wody, zaczął myć nogi uczniów i wycierać [je] ręcznikiem, którym był przepasany. 6Podszedł teŜ do Szymona Piotra, który Go
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zapytał: Panie, Ty mi chcesz myć nogi? 7Jezus odpowiedział:
Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, potem jednak będzie to
dla ciebie jasne. 8Piotr na to: Za nic w świecie nie będziesz mył
mi nóg! A Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie masz ze Mną działu.
9Szymon Piotr powiedział: Panie, nie tylko moje nogi, ale i ręce, i
głowę. 10Jezus mu odpowiedział: Wykąpany [człowiek] nie ma
potrzeby myć nic poza nogami, gdyŜ jest cały czysty; i wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. 11Był bowiem świadom, kto ma Go
wydać — dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści.
12Gdy

więc umył im nogi, przywdział swoje szaty, ponownie
usiadł i powiedział: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? 13Wy
zwracacie się do Mnie: Nauczycielu i Panie;133 i słusznie mówicie,
bo Nim jestem. 14Jeśli zatem Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam
nogi, i wy sobie nawzajem powinniście myć nogi. 15Dałem wam
bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak Ja wam uczyniłem.
16Ręczę i zapewniam was: Sługa nie jest większy od swego pana
ani poseł nie jest większy od tego, który go posyła. 17Skoro to
wiecie, jesteście szczęśliwi — o ile będziecie to czynić.
18Nie

mówię o was wszystkich; Ja znam tych, których wybrałem;
lecz niech wypełni się134 Pismo: Ten, który je mój chleb, podniósł
na Mnie swoją piętę. 19Mówię wam to teraz, zanim się to stanie,
abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, Ŝe to Ja jestem. 20Ręczę i
zapewniam was: Kto przyjmuje tego, którego posyłam, Mnie
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie
posłał.
21Po

tych słowach Jezus wzruszył się w duchu i powiedział: Ręczę i zapewniam was, jeden z was Mnie wyda. 22Uczniowie zaczęli przyglądać się sobie nawzajem niepewni, o kim mówi. 23A
jeden z Jego uczniów — ten, którego Jezus miłował — spoczywał
przy piersi Jezusa.135 24Skinął zatem na niego Szymon Piotr, aby
się dowiedział, o kim mówi. 25Ten więc, spoczywając przy piersi
Jezusa, zapytał Go: Panie! Kto to jest? 26Jezus odpowiedział: Ten,
133

131

132

Lub: Zaślepił ich oczy i znieczulił ich serce, tak Ŝe nie widzieli oczami i nie
rozumieli sercem, i nie odwrócili się, abym ich uzdrowił.
lalew — moŜe się odnosić do sposobu mówienia (Meyer i Westcott).

38

134
135

Nauczyciel (didaskalos) to odpowiednik hebr. rabbi; pan (kyrios) to odpowiednik aramejskiego mar (jak w wyraŜeniu marana tha).
Imperatywne ~ina, Wallace, 447.
Idiom odnoszący się do honorowego miejsca przy stole.
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któremu Ja podam umoczony kawałek chleba. Następnie umoczył
kawałek chleba, wziął i dał Judaszowi, [synowi] Szymona Iskarioty. 27I wtedy, po [podaniu] kawałka chleba, wstąpił w niego szatan. Jezus więc powiedział do niego: To, co zamierzasz uczynić,136 uczyń czym prędzej. 28Nikt jednak ze spoczywających przy
stole nie zrozumiał, dlaczego mu to powiedział. 29Niektórzy bowiem przypuszczali, Ŝe poniewaŜ Judasz ma sakiewkę, Jezus
mówi mu: Zakup, co nam potrzebne na święto, albo aby dał coś
ubogim. 30On zatem wziął kawałek i natychmiast wyszedł. A była
noc. 31Po jego wyjściu Jezus powiedział: Teraz Syn Człowieczy
zostanie uwielbiony i w Nim Bóg odbierze chwałę.137 32Jeśli Bóg
w Nim zostanie uwielbiony, to i Bóg w sobie otoczy Go chwałą
— i to zaraz otoczy Go chwałą. 33Dzieci! Jeszcze chwilę jestem z
wami; będziecie Mnie szukać i — jak powiedziałem śydom, Ŝe
gdzie Ja idę, tam wy przyjść nie zdołacie — tak teraz i wam to
mówię.
34Daję

wam nowe przykazanie: Miłujcie się wzajemnie; miłujcie
jedni drugich tak, jak was umiłowałem. 35Po tym wszyscy poznają, Ŝe jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością.
36Wtedy

Szymon Piotr zwrócił się do Niego: Panie, dokąd
idziesz? Jezus odpowiedział: Tam, dokąd idę, teraz iść za Mną nie
moŜesz, jednak potem pójdziesz. 37Piotr ciągnął dalej: Panie!
Dlaczego teraz nie mogę iść za Tobą? Duszę moją połoŜę za Ciebie. 38Jezus odpowiedział: PołoŜysz za Mnie swoją duszę? Ręczę
i zapewniam cię: Zanim zapieje kogut, trzy razy się Mnie zaprzesz.

ROZDZIAŁ 14
się nie trwoŜy138 wasze serce; wierzcie w Boga i we Mnie
wierzcie! 2W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań; gdyby tak
nie było, byłbym wam powiedział — bo przecieŜ idę przygotować
1Niech

136
137
138

Tendencial praesens, Wallace, 535.
Proleptic, futuristic Aorist, Wallace 564.
To samo słowo opisuje stan Jezusa w J 11,33; 12,27; 13,21.
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wam miejsce. 3A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę
znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja
jestem. 4A dokąd Ja idę, drogę znacie. 5Wtedy odezwał się Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, skąd moŜemy znać drogę?
6Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i Ŝyciem; nikt nie
przychodzi do Ojca, jak tylko przeze Mnie. 7Skoro Mnie znacie,
poznacie i mojego Ojca; odtąd teŜ Go znacie — i zobaczyliście
Go. 8Wtedy Filip wtrącił: Panie, pokaŜ nam Ojca, a [to] nam wystarczy. 9Jezus odpowiedział: Tyle czasu jestem z wami i jeszcze
Mnie nie poznałeś, Filipie? Kto Mnie zobaczył, zobaczył Ojca.
Jak moŜesz mówić: PokaŜ nam Ojca? 10Czy nie wierzysz, Ŝe Ja
jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów, które do was kieruję, nie
wypowiadam od siebie; to Ojciec, który trwa we Mnie, dokonuje
swoich dzieł. 11Wierzcie mi, Ŝe Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we
Mnie; a jeśli nie, to wierzcie ze względu na same dzieła.
12Ręczę

i zapewniam was, kto wierzy we Mnie, będzie równieŜ
dokonywał dzieł, których Ja dokonuję, i dokona większych niŜ te;
gdyŜ Ja idę do Ojca; 13i o cokolwiek poprosilibyście w Moim
imieniu, tego dokonam, aby Ojciec był uwielbiony w Synu —
14jeśli o coś Mnie poprosicie w moim imieniu, spełnię to.
15Jeśli

Mnie miłujecie, będziecie przestrzegać moich przykazań.
natomiast będę prosił Ojca, a [On] da wam innego Opiekuna,
aby był z wami na wieki — 17Ducha prawdy,139 którego świat nie
moŜe przyjąć, gdyŜ Go nie widzi ani nie zna; wy Go znacie, poniewaŜ trwa przy was i będzie w was. 18Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. 19Jeszcze chwila, a świat nie będzie Mnie
juŜ oglądał; lecz wy Mnie będziecie oglądać, bo Ja Ŝyję i wy Ŝyć
będziecie. 20W tym dniu wy [sami] poznacie, Ŝe Ja jestem w moim Ojcu i wy we Mnie, a Ja w was. 21Ten, kto zna moje przykazania i ich przestrzega, jest tym, który Mnie miłuje; tego z kolei,
kto Mnie miłuje, będzie miłował mój Ojciec i Ja będę go miłował,
i objawię mu samego siebie.
16Ja

139

Słowo duch, pneuma, ma w języku greckim rodzaj nijaki; odnoszone są
jednak do niego zaimki rodzaju męskiego. Jest to przypadek constructio ad
sensum (NET, 344).
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22Judasz,

lecz nie Iskariota, zwrócił się do Niego: Panie, co się
stało, Ŝe zamierzasz objawić samego siebie nam, a nie światu?
23Jezus odpowiedział: Jeśli ktoś Mnie miłuje, będzie przestrzegał
mojego Słowa, i mój Ojciec będzie go miłował — i do niego
przyjdziemy, i u niego urządzimy mieszkanie. 24Kto Mnie nie
miłuje, moich słów nie przestrzega, a Słowo, którego słuchacie,
nie jest moim [Słowem], lecz Ojca, który Mnie posłał. 25To juŜ
wam powiedziałem w trakcie przebywania z wami. 26Natomiast
Opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On
was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam
powiedziałem.
27Pokój

zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie tak jak świat
daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoŜy wasze serce i niech się nie
kuli ze strachu. 28Słyszeliście, Ŝe wam powiedziałem: Odchodzę i
przychodzę do was. Gdybyście Mnie miłowali, cieszylibyście się,
Ŝe idę do Ojca, gdyŜ Ojciec większy jest niŜ Ja. 29Teraz teŜ mówię wam [o tym], zanim to nastąpi, abyście, gdy nastąpi — uwierzyli. 30Nie będę juŜ z wami długo rozmawiał, nadchodzi bowiem
władca świata, we Mnie [on] jednak nic nie ma; 31lecz niech140
świat pozna, Ŝe miłuję Ojca i czynię tak, jak mi Ojciec polecił.
Wstańcie, chodźmy stąd.

ROZDZIAŁ 15
1Ja

jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest ogrodnikiem.
[On] ze Mnie kaŜdy pęd, który nie przynosi owocu, a
kaŜdy, który owoc przynosi, oczyszcza, aby przynosił owoc obfitszy. 3Wy juŜ jesteście czyści ze względu na Słowo, które wam
przekazałem.141 4Przede wszystkim trwajcie142 we Mnie, a Ja w
2Usuwa

140
141

142

Imperatywne i[na, Wallace, 477.
Wy juŜ jesteście czyści dzięki nauce, którą wam przekazałem. Nie ma pewności, czy Jezus mówi o słowie jako środku oczyszczenia, czy teŜ o tym, Ŝe
Jego słowo Jezusa dało początek tym pędom jako juŜ czystym. W tym drugim przypadku oczyszczająca moc słowa, o której Jezus mówi do swoich
uczniów oznaczałaby Ŝycie winorośli pulsujące w jej pędach.
Imprerativus constativus, zwykle imperativus aoristi stosowany w ogólnych
poleceniach; podkreśla doniosłość, waŜność i nieodzowność czynności
(Wallace, 720).
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was. Podobnie jak pęd nie moŜe przynosić owocu sam z siebie,
jeśli nie wyrasta z winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we
Mnie. 5Ja jestem winoroślą — wy pędami. Kto trwa we Mnie, a Ja
w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze Mnie nie moŜecie nic
uczynić. 6Ten, kto nie trwa we Mnie, zostaje wyrzucony jak pęd i
usycha;143 takie zbiera się, wrzuca do ognia — i płoną. 7Jeśli pozostaniecie we Mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o
cokolwiek chcecie, a stanie się wam. 8Mój Ojciec zostanie uwielbiony w tym,144 Ŝe przyniesiecie obfity owoc i okaŜecie się moimi
uczniami.
9Jak

Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; pozostańcie
w mojej miłości. 10Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie
trwali w mojej miłości, jak i Ja zachowałem przykazania mego
Ojca i trwam w Jego miłości. 11Powiedziałem wam to po to, aby
moja radość [była] w was i aby wasza radość była pełna. 12Oto
jest moje przykazanie: Miłujcie się nawzajem, jak Ja was umiłowałem. 13Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy ktoś swoją
duszę oddaje za swoich przyjaciół. 14Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. 15Nie nazywam was
juŜ sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan; lecz nazwałem
was przyjaciółmi, gdyŜ oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem
od mojego Ojca. 16Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was, abyście szli i przynosili owoc, który byłby
trwały, aby to, o cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu, dał
wam. 17To wam przykazuję, abyście się nawzajem miłowali.
18Jeśli

świat was nienawidzi, wiedzcie, Ŝe Mnie wcześniej niŜ was
znienawidził. 19Gdybyście byli ze świata, świat kochałby was
jako swoją własność; poniewaŜ jednak nie jesteście ze świata, ale
Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
20Pamiętajcie o Słowie, które do was skierowałem: Sługa nie jest
większy od swego pana. Jeśli Mnie prześladowali, i was będą
prześladować; jeśli moje Słowo wypełniali i wasze będą wypełniać. 21Jednak to wszystko czynić wam będą ze względu na moje
imię, gdyŜ nie znają Tego, który Mnie posłał. 22Gdybym nie
143

144

Aoryst gnomiczny (Blass, 333.1), Wallace widzi w nim aoryst futuryczny
(Wallace, 564).
Mój Ojciec odbierze chwałę przez to...
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przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu; teraz jednak
nie mają wymówki dla swojego grzechu. 23Kto mnie nienawidzi, i
mego Ojca nienawidzi. 24Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł,
których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu, teraz jednak
widzieli [je], a mimo to znienawidzili tak Mnie, jak i mojego Ojca. 25Lecz musiało się wypełnić słowo zapisane w ich Prawie:
Znienawidzili Mnie bez powodu.
26Gdy

przyjdzie Opiekun, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch
Prawdy, który od Ojca wychodzi, ten zaświadczy o Mnie; 27wy
jednak takŜe świadczycie, gdyŜ jesteście ze Mną od początku.
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wprowadzi was we wszelką prawdę, poniewaŜ nie będzie mówił
sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy, i powiadomi
was o tym, co ma nadejść. 14On Mnie uwielbi, gdyŜ z mego weźmie i wam przekaŜe. 15Wszystko to, co ma Ojciec, jest moje;
dlatego powiedziałem, Ŝe z mego weźmie i wam przekaŜe.
16Jeszcze

chwila i nie będziecie Mnie oglądać, i znów chwila — a
zobaczycie Mnie. 17Wówczas niektórzy z Jego uczniów pytali się
jedni drugich: Co znaczy to, o czym nam mówi: Jeszcze chwila i
nie będziecie Mnie oglądać, i znów chwila — a zobaczycie Mnie,
oraz: GdyŜ idę do Ojca? 18Zaczęli się więc zastanawiać: Co to za
chwila, o której mówi? Nie rozumiemy, o czym mówi.
19Jezus

ROZDZIAŁ 16
1To

wam powiedziałem, aŜeby was nie złamano. 2Wyłączać was
będą z synagog, a nawet nadchodzi godzina, gdy kaŜdy, kto was
zabije, będzie uwaŜał, Ŝe pełni słuŜbę na rzecz Boga. 3A będą to
czynić, gdyŜ nie poznali Ojca ani Mnie. 4Lecz powiedziałem wam
o tych sprawach, abyście — gdy przyjdzie ich godzina — przypomnieli sobie, Ŝe wam o nich powiedziałem. Nie mówiłem wam
zaś o tym od początku, poniewaŜ byłem z wami. 5Teraz jednak
odchodzę do Tego, który Mnie posłał, i nikt z was nie pyta Mnie:
Dokąd idziesz? 6Ale poniewaŜ powiedziałem wam o tym, smutek
napełnił wam serce. 7Lecz Ja mówię wam prawdę: Lepiej dla was,
abym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Opiekun do was nie przyjdzie, natomiast jeśli odejdę — poślę Go do was. 8A On, gdy
przyjdzie, przedstawi światu dowody w sprawie grzechu, słuszności i sądu; 9w sprawie grzechu, gdyŜ nie wierzą we Mnie; 10w
sprawie słuszności, gdyŜ odchodzę do Ojca i juŜ Mnie nie zobaczycie; 11a w sprawie sądu, gdyŜ na władcę tego świata juŜ zapadł
wyrok.145
12Mam

wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście
w stanie tego znieść; 13jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy,

rozpoznał, Ŝe chcieli Go pytać i zagadnął: Czy o to się
nawzajem wypytujecie, Ŝe powiedziałem: Jeszcze chwila i nie
będziecie Mnie oglądać, i znów chwila — a zobaczycie Mnie?
20Ręczę i zapewniam was: Wy będziecie płakać i rozpaczać, a
świat będzie się weselił; wy będziecie smutni, ale wasz smutek
zamieni się w radość. 21Kobieta, gdy rodzi, przeŜywa smutek,
gdyŜ nadeszła jej godzina; gdy jednak urodzi dziecko, juŜ nie
pamięta o cierpieniu, z powodu radości, Ŝe człowiek został zrodzony na świat. 22Zatem i wy teraz przeŜywacie smutek, znów
jednak was zobaczę i wasze serce będzie się cieszyć, a waszej
radości nikt wam [juŜ] nie odbierze.146
23W

tym dniu o nic teŜ nie będziecie Mnie pytać. Ręczę i zapewniam was: O cokolwiek prosilibyście Ojca w moim imieniu, da
wam. 24Dotąd o nic nie prosiliście w moim imieniu; proście, a
weźmiecie, aby wasza radość stała się pełna.
25Powiedziałem

wam o tym w przypowieściach; nadchodzi godzina, gdy juŜ nie będę do was mówił w przypowieściach, lecz
wyraźnie oznajmię wam o Ojcu. 26W tym dniu będziecie prosić w
moim imieniu i nie mówię wam, Ŝe Ja będę prosił Ojca za wami;
27sam Ojciec bowiem kocha was dlatego, Ŝe wy Mnie pokochaliście i uwierzyliście, Ŝe Ja wyszedłem od Boga. 28Wyszedłem od
Ojca i przyszedłem na świat; znów opuszczam świat i idę do Ojca.
29Wtedy

145

Lub: A On, gdy przyjdzie, wykaŜe, Ŝe świat jest w błędzie co do grzechu,
sprawiedliwości i sądu; co do grzechu, gdyŜ nie wierzą we Mnie; co do
sprawiedliwości, gdyŜ odchodzę do Ojca i juŜ Mnie nie zobaczycie; a co do
sądu, gdyŜ na władcy tego świata juŜ ciąŜy wyrok.

Jego uczniowie powiedzieli: Oto teraz mówisz wyraźnie
i nie opowiadasz Ŝadnej przypowieści. 30Teraz wiemy, Ŝe wiesz
146

Aluzja do Iz 66,14.
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wszystko i nie potrzebujesz, aby Cię ktoś pytał; dlatego wierzymy, Ŝe wyszedłeś od Boga. 31Jezus im odpowiedział: Teraz wierzycie? 32Oto nadchodzi godzina, a nawet juŜ nadeszła, Ŝe się
rozproszycie, kaŜdy do swojej własności, i Mnie zostawicie samego; ale [Ja] nie jestem sam, gdyŜ jest ze mną Ojciec. 33To wam
powiedziałem, abyście we Mnie mieli pokój. Na świecie będziecie
mieć ucisk, ale — odwagi — Ja zwycięŜyłem juŜ świat.

ROZDZIAŁ 17
tych słowach Jezus podniósł swoje oczy147 ku niebu i powiedział: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij swojego Syna, aby Syn
uwielbił Ciebie; 2tak jak Mu powierzyłeś władzę nad wszelkim
ciałem, aby dał Ŝycie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś.
3To zaś jest Ŝycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. 4Ja Ciebie
uwielbiłem na ziemi [przez to], Ŝe wypełniłem dzieło, które mi
powierzyłeś do wykonania; 5a teraz Ty, Ojcze, uwielbij Mnie u
siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim zaistniał
świat.
1Po

6Objawiłem

Twoje imię ludziom, których Mi dałeś ze świata. Byli
Twoimi i Mnie ich dałeś, i zachowali Twoje Słowo. 7Teraz są
przekonani, Ŝe wszystko, cokolwiek Mi dałeś, jest od Ciebie;
8gdyŜ słowa, które Mi dałeś, im powierzyłem, a oni [je] przyjęli i
prawdziwie poznali, Ŝe wyszedłem od Ciebie, oraz uwierzyli, Ŝe
Ty Mnie posłałeś.
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zginął, oprócz syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. 13Teraz
zaś idę do Ciebie, a mówię to na świecie, aby mieli w sobie samych moją pełną radość. 14Ja im powierzyłem Twoje Słowo, a
świat ich znienawidził, gdyŜ nie są ze świata, tak jak Ja nie jestem
ze świata. 15Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich
ustrzegł od złego. 16Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
17Poświęć ich w prawdzie; Słowo Twoje jest prawdą. 18Jak [Ty]
Mnie posłałeś na świat, tak teŜ Ja ich posłałem na świat; 19i za
nich Ja poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w
prawdzie.
20Proszę

nie tylko za nimi, ale i tymi, którzy dzięki ich słowu
będą wierzyć we Mnie, 21aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze,
we Mnie, a Ja w Tobie, Ŝeby i oni w nas byli jedno i dzięki temu
świat uwierzył, Ŝe Ty Mnie posłałeś. 22Ja im dałem chwałę, którą
Mi dałeś, aby byli jedno, jak My jedno jesteśmy: 23Ja w nich, a
Ty we Mnie, aby byli doskonali w dąŜeniu do jedności i by przez
to świat poznał, Ŝe Ty Mnie posłałeś i umiłowałeś ich tak, jak
umiłowałeś Mnie.
24Ojcze!

Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja
jestem, aby oglądali moją chwałę, którą Mi dałeś, gdyŜ umiłowałeś Mnie przed załoŜeniem świata. 25Ojcze sprawiedliwy! Świat
wprawdzie Ciebie nie poznał, lecz Ja Cię poznałem i ci poznali,
Ŝe Ty Mnie posłałeś; 26objawiłem im teŜ Twoje imię i [jeszcze]
objawię, aby miłość, którą Mnie umiłowałeś, była w nich — i Ja
w nich.

9Ja

za nimi proszę, nie proszę za światem, lecz za tymi, których
Mi dałeś, poniewaŜ są Twoi; 10i wszystko moje jest Twoje, a
Twoje — moje; w nich teŜ jestem uwielbiony. 11I juŜ nie jestem
na świecie, lecz oni są na świecie, Ja zaś do Ciebie idę. Ojcze
święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś,148 aby byli
jedno — jak My. 12Dopóki z nimi byłem, Ja ich zachowywałem
w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem, i nikt z nich nie
147

148

J 11,41, por. Łk 18,13; była to najwyraźniej zwykła postawa w modlitwie.
Celnik nie miał odwagi jej przyjąć.
J 1,18; 14,9 (zob. Carson, 562).
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ROZDZIAŁ 18
1Po

tych słowach Jezus wraz ze swoimi uczniami wyszedł na
drugą stronę potoku Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł
On i Jego uczniowie. 2Miejsce to znał równieŜ Judasz, który Go
wydał, gdyŜ Jezus często schodził się tam ze swoimi uczniami.
3Judasz zatem wziął kohortę oraz straŜ podległą arcykapłanom i
faryzeuszom, przyszedł tam z pochodniami, z lampami i z oręŜem. 4Jezus natomiast, świadom wszystkiego, co miało Go spotkać, wyszedł i zapytał ich: Kogo szukacie? 5Odpowiedzieli Mu:
Jezusa Nazarejczyka. Jezus na to: Ja jestem. Stał zaś z nimi takŜe
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Judasz, który Go wydał. 6Gdy zatem powiedział im: Ja jestem,
cofnęli się i padli na ziemię. 7Znów więc zapytał ich: Kogo szukacie? A oni: Jezusa Nazarejczyka. 8Wtedy Jezus odpowiedział:
Powiedziałem wam, Ŝe Ja jestem; jeśli więc Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść — 9aby się wypełniło słowo, które powiedział: Nie utraciłem Ŝadnego z tych, których Mi dałeś. 10Szymon
Piotr, poniewaŜ miał miecz, wyciągnął go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. Słudze [temu] było na imię Malchos. 11Wówczas Jezus zwrócił się do Piotra: WłóŜ miecz do
pochwy; kielich, który dał mi Ojciec — czy nie mam pić z niego?
12A

zatem kohorta wraz z trybunem oraz straŜnicy Ŝydowscy
schwytali Jezusa, związali Go 13i najpierw zaprowadzili do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który tego roku był arcykapłanem. 14A Kajfasz był właśnie tym, który doradził śydom, Ŝe
lepiej, aby jeden człowiek umarł za lud.
15Szli

zaś za Jezusem Szymon Piotr oraz inny uczeń. Uczeń ten
był znany arcykapłanowi, stąd teŜ wszedł wraz z Jezusem na
dziedziniec arcykapłana; 16Piotr natomiast stał przy bramie na
zewnątrz. Wyszedł więc ten inny uczeń, znajomy arcykapłana,
porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. 17Wtedy słuŜąca
odźwierna zapytała Piotra: Czy i ty nie jesteś z uczniów tego
człowieka? Odpowiedział: Nie jestem. 18Stała [tam] natomiast
słuŜba i straŜ. Rozpalili ognisko i grzali się [przy nim], gdyŜ było
zimno. RównieŜ Piotr stał i grzał się wraz z nimi.
19Tymczasem

arcykapłan zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego
naukę. 20Jezus mu odpowiedział: Ja otwarcie przemawiałem do
świata; Ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie schodzą się wszyscy śydzi; potajemnie nic nie mówiłem. 21Dlaczego
pytasz Mnie? Zapytaj tych, którzy słuchali, co im powiedziałem;
oto oni wiedzą, co Ja powiedziałem. 22Po tych Jego słowach jeden
ze stojących tam straŜników wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc przy tym: Tak odpowiadasz arcykapłanowi? 23Jezus na to:
JeŜeli niewłaściwie powiedziałem, poświadcz, Ŝe to było niewłaściwe, a jeśli właściwie, to dlaczego mnie bijesz? 24Następnie
Annasz odesłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza.
25Szymon

Piotr stał zaś i grzał się. Zapytali go zatem: Czy i ty nie
jesteś [jednym] z Jego uczniów? On [natomiast] zaparł się i po-
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wiedział: Nie jestem. 26[Wtedy] jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, powiedział: Czy ja ciebie nie
widziałem z Nim w ogrodzie? 27Znów więc Piotr zaparł się — i
zaraz zapiał kogut.
28Następnie,

od Kajfasza, poprowadzili Jezusa do pretorium. Było
to wczesnym rankiem. Sami jednak nie weszli do pretorium, aby
się nie skalać, ale móc spoŜyć paschę.
29Wówczas

Piłat wyszedł do nich i zapytał: Jakie oskarŜenie wnosicie przeciwko temu człowiekowi? 30Odpowiedzieli mu: Gdyby
On nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy Go tobie. 31Wtedy Piłat
powiedział: Weźcie Go wy i osądźcie Go według waszego Prawa.
śydzi na to: Nam nie wolno nikogo zabić. 32Tak miało się wypełnić słowo Jezusa, które wypowiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią ma umrzeć.
33Piłat

wszedł więc znów do pretorium, przywołał Jezusa i zapytał Go: Czy Ty jesteś królem śydów? 34Jezus odpowiedział: Czy
sam od siebie to mówisz, czy teŜ inni powiedzieli ci o Mnie?
35Piłat na to: Czy ja jestem śydem? Twój naród i arcykapłani
wydali mi Ciebie; co zrobiłeś? 36Wtedy Jezus powiedział: Moje
Królestwo nie jest z tego świata; gdyby moje Królestwo było z
tego świata, moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany śydom; teraz jednak moje Królestwo nie jest stąd. 37Piłat zauwaŜył:
A zatem jesteś królem? Jezus na to: Ty mówisz, Ŝe jestem królem.149 Ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby
złoŜyć świadectwo prawdzie; kaŜdy, kto jest z prawdy, słucha
mojego głosu. 38Wtedy Piłat powiedział: Co to jest prawda? Po
tych słowach znowu wyszedł do śydów i stwierdził: Ja w Nim nie
znajduję Ŝadnej winy. 39Ale jest u was zwyczaj, Ŝebym wam na
Paschę wypuszczał jednego [więźnia]; chcecie zatem, abym wam
uwolnił króla śydów? 40W odpowiedzi zawołali: Nie tego, ale
Barabasza! Barabasz natomiast był przestępcą.

149

Wiele przemawia za tym, Ŝeby wyraŜenie to, jako arameizm, przetłumaczyć:
Słusznie mówisz, Ŝe jestem Królem lub: Masz słuszność, jestem królem (Carson, 594; Biblia Poznańska, 280, przyp. 37.; Dods, 852; Hendriksen, 409).
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ROZDZIAŁ 19
1Wówczas

Piłat wziął Jezusa i kazał ubiczować. 2A Ŝołnierze
upletli wieniec z cierni, włoŜyli na Jego głowę i okryli Go płaszczem z purpury. 3Następnie podchodzili do Niego ze słowami:
Witaj, królu śydów! I wymierzali mu policzki. 4Potem Piłat znów
wyszedł na zewnątrz i zwrócił się do nich: Oto wyprowadzam
wam Go, abyście poznali, Ŝe nie znajduję w Nim Ŝadnej winy.
5Wtedy Jezus wyszedł na zewnątrz mając na sobie wieniec z cierni i płaszcz z purpury. Oto człowiek! — powiedział do nich [Piłat]. 6Na Jego widok arcykapłani i straŜ, zawołali: UkrzyŜuj!
UkrzyŜuj! Piłat powiedział: Weźcie Go wy i ukrzyŜujcie, ja bowiem nie znajduję w Nim winy. 7śydzi odpowiedzieli: My mamy
Prawo, a według Prawa powinien umrzeć,150 gdyŜ czynił się Synem Boga. 8Gdy Piłat usłyszał te słowa, tym bardziej się przestraszył, 9ponownie wszedł do pretorium i zwrócił się do Jezusa:
Skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. 10Wtedy Piłat powiedział: Ze mną nie chcesz rozmawiać? CzyŜbyś nie wiedział, Ŝe
mam władzę Cię wypuścić i mam władzę Cię ukrzyŜować?
11Jezus odpowiedział: Nie miałbyś Ŝadnej władzy nade Mną,
gdyby ci [to] nie zostało dane z góry; dlatego większy grzech ma
ten, który Mnie tobie wydał. 12Odtąd Piłat starał się Go wypuścić,
ale śydzi wołali: Jeśli Go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza; kaŜdy bowiem, kto czyni się królem, przeciwstawia się cesarzowi. 13Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa i
zasiadł na krześle sędziowskim, w miejscu zwanym Litostraton, a
po hebrajsku Gabbata. 14A był to Dzień Przygotowania Paschy,
około szóstej godziny. Wtedy powiedział do śydów: Oto wasz
król! 15A oni zawołali: Precz! Precz! UkrzyŜuj Go! Piłat zapytał:
Czy mam ukrzyŜować waszego króla? Arcykapłani odpowiedzieli: Nie mamy króla oprócz cesarza!
16Wtedy

wydał im Go na ukrzyŜowanie. Wzięli więc Jezusa, 17a
[On] dźwigając własny krzyŜ, wyszedł na Miejsce Czaszki, nazywane po hebrajsku Golgotą. 18Tam Go ukrzyŜowali; a wraz z Nim
dwóch innych, po jednej i po drugiej stronie, Jezusa zaś pośrodku.
19Piłat sporządził teŜ napis i umieścił go nad krzyŜem; głosił on:
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Jezus z Nazaretu, Król śydów. 20Napis ten przeczytało wielu
śydów, gdyŜ miejsce, w którym Jezus był ukrzyŜowany, znajdowało się blisko miasta. Napis zaś wykonany był po hebrajsku, po
łacinie i po grecku. 21Arcykapłani Ŝydowscy zwracali się więc do
Piłata: Nie pisz: Król śydów, [napisz] raczej, Ŝe [to] On powiedział: Jestem Królem śydów. 22Piłat odpowiedział: Co napisałem
— napisałem.
23Tymczasem

gdy Ŝołnierze ukrzyŜowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili [je] na cztery części — kaŜdemu Ŝołnierzowi część
— oraz tunikę. Tunika jednak była bez szwu, cała od góry tkana.
24Powiedzieli zatem sobie: Nie rozcinajmy jej, ale rzućmy o nią
losy, czyja ma być — aby się wypełniło Pismo, które mówi:
Rozdzielili między siebie moje szaty,
A o moją tunikę rzucali losy.151
To właśnie uczynili Ŝołnierze.
25Stały

zaś blisko krzyŜa Jezusa Jego Matka i siostra Jego Matki,
Maria ([Ŝona] Kleofasa) i Maria Magdalena. 26Jezus więc, gdy
zobaczył Matkę i stojącego przy niej ucznia, którego miłował,
zwrócił się do Matki: Kobieto, oto twój syn! 27Następnie powiedział do ucznia: Oto twoja matka! I od tej godziny uczeń wziął ją
do siebie.
28Następnie

Jezus, świadom, Ŝe się juŜ wszystko wykonało, powiedział, dla wypełnienia Pisma:152 Chcę pić. 29Stało [tam zaś]
naczynie pełne winnego octu; owinęli zatem hizop gąbką nasączoną winnym octem i podali Mu do ust. 30A gdy Jezus przyjął
ocet powiedział: Wykonało się! Po czym skłonił głowę i oddał
ducha.
31W

związku z tym, Ŝe był to dzień Przygotowania [i chodziło o
to], aby ciała nie pozostały przez szabat na krzyŜu — dzień tego
szabatu był bowiem wielki — śydzi prosili Piłata, aby im połamano uda i usunięto. 32Przyszli więc Ŝołnierze i połamali uda
pierwszemu i drugiemu ukrzyŜowanemu wraz z Nim; 33gdy jednak podeszli do Jezusa i zobaczyli, Ŝe juŜ umarł, nie połamali
Jego ud, 34za to jeden z Ŝołnierzy przebił włócznią Jego bok i
151

150

3 MjŜ 24,16.
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Ps 22,18
Ps 69,21 lub Ps 22,15.
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natychmiast wypłynęła krew i woda. 35A ten, który to widział,
złoŜył świadectwo i jego świadectwo jest prawdziwe; on teŜ wie,
Ŝe mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. 36To bowiem stało się,
aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana.153 37I
znów w innym [miejscu] Pismo mówi: Będą patrzeć na [tego],
którego przebili.154
38Potem

Józef z Arymatei, który — z obawy przed śydami —
potajemnie był uczniem Jezusa, poprosił Piłata, aby mógł zabrać
ciało Jezusa. I Piłat pozwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało.
39Przyszedł teŜ Nikodem, który poprzednio przybył do Jezusa
nocą, i przyniósł około stu liter155 mieszaniny mirry i aloesu.
40Wzięli więc ciało Jezusa i wraz z wonnościami owinęli je w
płótna, zgodnie z Ŝydowskim zwyczajem grzebalnym. 41W miejscu zaś, gdzie został ukrzyŜowany, był ogród, a w ogrodzie nowy
grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złoŜony. 42Tam zatem,
ze względu na Ŝydowski Dzień Przygotowania156 — gdyŜ blisko
był grobowiec — połoŜyli Jezusa.

ROZDZIAŁ 20
1A

pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze
było ciemno, Maria Magdalena przychodzi do grobowca i widzi,
Ŝe kamień zamykający grobowiec jest odsunięty. 2Biegnie więc,
przychodzi do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego
Jezus kochał, i mówi do nich: Wzięli Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie Go połoŜyli. 3Wyszedł więc Piotr oraz ten drugi uczeń i
ruszyli do grobu. 4Biegli zaś razem; jednakŜe ten drugi uczeń
pobiegł przodem, prędzej od Piotra, i pierwszy przybył do grobowca. 5Gdy się schylił, zobaczył leŜące płótna; jednak nie
wszedł. 6Przybył teŜ Szymon Piotr, który podąŜał za nim, wszedł
do grobowca i zobaczył leŜące płótna 7oraz chustę, która była na
Jego głowie, leŜącą nie razem z płótnami, ale złoŜoną osobno na
153
154
155
156

2 MjŜ 12,46; 4 MjŜ 9,12; Ps 34,20.
Zach 12,10.
Litra to rzymska jednostka wagi wynosząca 327,45 g.
Kończył się on o godzinie 18:00 i zaczynał się uroczysty szabat.

Ewangelia według Jana

52

jednym miejscu. 8Wtedy wszedł i ten drugi uczeń, który pierwszy
przybiegł do grobowca, zobaczył — i uwierzył. 9WciąŜ bowiem
nie rozumieli Pisma, Ŝe musi powstać z martwych. 10Znów zatem
uczniowie odeszli do siebie.
11Maria

tymczasem stała na zewnątrz grobowca i płakała. Płacząc
nachyliła się do grobowca 12i oto widzi dwóch aniołów w bieli,
jednego siedzącego u wezgłowia, a drugiego u nóg, [w miejscu],
gdzie leŜało ciało Jezusa. 13Ci pytają ją: Kobieto! Dlaczego płaczesz? Ona zaś: Wzięli mojego Pana, a nie wiem, gdzie Go połoŜyli. 14A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i zobaczyła
stojącego Jezusa, ale nie rozpoznała, Ŝe to jest Jezus. 15Wówczas
Jezus zwrócił się do niej: Kobieto! Dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona [natomiast], w przekonaniu, Ŝe to jest ogrodnik, mówi
do Niego: Panie! Jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go
złoŜyłeś, a ja Go zabiorę. 16Jezus przemówił do niej: Mario! Ona
[zaś] obróciła się i powiedziała po hebrajsku: Rabbuni! co znaczy:
Nauczycielu! 17Jezus jej na to: Nie trzymaj Mnie juŜ,157 jeszcze
bowiem nie wstąpiłem do Ojca; idź raczej do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego
i Boga waszego. 18Poszła więc Maria Magdalena i oznajmiła
uczniom, Ŝe widziała Pana i Ŝe jej to powiedział.
19Gdy

nastał wieczór tego właśnie dnia, pierwszego po szabacie, i
— z obawy przed śydami — drzwi były zamknięte tam, gdzie
przebywali uczniowie, zjawił się Jezus, stanął pośrodku i powiedział: Pokój wam! 20Po tych słowach pokazał im ręce i bok.
Uczniowie ucieszyli się, Ŝe zobaczyli Pana. 21A Jezus znów im
powiedział: Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam. 22Następnie tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha
Świętego. 23Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a tym, którym zatrzymacie, są zatrzymane.158
24Tymczasem

gdy przyszedł Jezus, nie było wśród nich Tomasza,
jednego z dwunastu, zwanego Bliźniakiem. 25Powiedzieli mu
zatem inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś odpowiedział:
Jeśli na Jego rękach nie zobaczę śladu gwoździ ani nie włoŜę me157
158

Lub: Przestań Mnie dotykać
Mt 16,19; 18,18; J 9,41; 15,26-27; 16,7-11.
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go palca w ślad po gwoździach, i jeśli nie włoŜę mojej ręki w Jego
bok — nigdy nie uwierzę. 26Po ośmiu dniach znów Jego uczniowie byli w [domu], a Tomasz razem z nimi. Wtem, mimo zamkniętych drzwi, wszedł Jezus, stanął pośród nich i powiedział:
Pokój wam! 27Potem zwrócił się do Tomasza: ZbliŜ tu swój palec
i obejrzyj moje ręce; zbliŜ swoją rękę i włóŜ w mój bok, i nie bądź
niewierzący, ale wierzący. 28Tomasz wyznał: Pan mój i Bóg mój!
29Wtedy Jezus powiedział: Czy stałeś się wierzący dlatego, Ŝe
Mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi, którzy nie zobaczyli, a jednak
uwierzyli.
30Wiele

teŜ innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów,
które nie są spisane w tym zwoju; 31te zaś zostały spisane, abyście
wierzyli,159 Ŝe Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc, mieli Ŝycie w Jego imieniu.

ROZDZIAŁ 21
1Potem

znów ukazał się Jezus uczniom nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się tak: 2Byli razem: Szymon Piotr, Tomasz zwany
Bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej, [synowie] Zebedeusza
i dwaj inni spośród Jego uczniów.160 3Szymon Piotr powiedział:
Idę łowić ryby. A oni mu na to: Pójdziemy i my z tobą. Wyszli
więc, wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. 4A gdy nastał
wczesny ranek, Jezus stanął na brzegu; jednakŜe uczniowie nie
rozpoznali, Ŝe to jest Jezus. 5Wtem Jezus zwrócił się do nich:
Chłopcy! Nie macie jakiejś ryby na chleb? Odpowiedzieli Mu:
Nie. 6Wówczas On im powiedział: Zarzućcie sieć z prawej strony
łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie
mogli jej juŜ wyciągnąć. 7Wtedy ten uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra: To jest Pan! Gdy więc Szymon Piotr
usłyszał, Ŝe to jest Pan, przepasał się narzutą — był bowiem nagi
— i rzucił się w morze; 8natomiast pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc sieć z rybami, byli bowiem niedaleko od brze-

159
160

Lub: abyście mogli uwierzyć.
Dwaj uczniowie nie wymienieni z imienia to być moŜe Andrzej i Filip,
którzy wymienieni są razem w J 6,7-8 oraz w 12,22.

Ewangelia według Jana

54

gu, około dwustu łokci. 9A gdy wyszli na ląd, zobaczyli rozniecone ognisko wraz z ułoŜoną [na nim] rybą oraz chleb. 10Jezus
zwrócił się do nich: Przynieście [kilka] ryb, które teraz złowiliście.161 11Podszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na ląd sieć
pełną wielkich ryb, [których było] sto pięćdziesiąt trzy; a choć tak
wiele ich było, sieć się nie porwała. 12Jezus zaprosił: Chodźcie na
śniadanie. A Ŝaden z uczniów nie odwaŜył się Go zapytać: Kim
Ty jesteś? Byli bowiem przekonani, Ŝe to Pan. 13Tymczasem Jezus podszedł, wziął chleb i dał im — podobnie i rybę. 14To juŜ
trzeci raz ukazał się Jezus uczniom [jako] wzbudzony z martwych.
15Gdy

więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie bardziej niŜ ci? Odpowiedział: Tak, Panie! Ty wiesz, Ŝe Cię kocham. [Pan] na to: Dbaj o
moje jagnięta. 16Lecz zapytał go znów, po raz drugi: Szymonie,
synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odpowiedział: Tak, Panie! Ty
wiesz, Ŝe Cię kocham. [Pan] na to: Paś moje owce. 17[W końcu]
zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?
Piotr zasmucił się, Ŝe go [Pan] zapytał po raz trzeci: Czy kochasz
Mnie? I odpowiedział: Panie! Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, Ŝe
Cię kocham. Jezus na to: Dbaj o moje owce. 18Ręczę i zapewniam
cię: Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd
chciałeś; lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto
inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. 19Powiedział
to, by zaznaczyć, jaką śmiercią [Piotr] uwielbi Boga. Potem zaś
powiedział: Pójdź za Mną.
20A

gdy Piotr się odwrócił, zobaczył, Ŝe idzie za nim uczeń, którego Jezus miłował, a który przy wieczerzy, spoczywając przy
Jego piersi, zapytał: Panie, kim jest ten, który Cię wyda? 21Piotr
widząc go, zwrócił się do Jezusa: Panie, a co z tym? 22Jezus odpowiedział: A gdybym chciał, aby on czekał, aŜ przyjdę — co ci
do tego? Ty pójdź za Mną! 23Rozeszła się więc między braćmi ta
pogłoska, Ŝe ten uczeń nie umrze; jednakŜe Jezus nie powiedział,
Ŝe nie umrze, lecz: A gdybym chciał, aby on czekał, aŜ przyjdę —
co ci do tego?

161

Aorist of the immediate past (Wallace, 565).
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24A

to jest właśnie ten uczeń, który poświadcza te rzeczy i [który]
o nich napisał; wiemy zaś, Ŝe jego świadectwo jest prawdziwe.
25Jezus dokonał teŜ wielu innych rzeczy; gdyby je spisać jedną po
drugiej, myślę, Ŝe sam świat nie pomieściłby pisanych [o tym]
zwojów.

Dzieje Apostolskie
Wstęp1
1Pierwszy

traktat,2 Teofilu,3 napisałem4 w rzeczy samej o
wszystkim, co Jezus zaczął czynić i [czego rozpoczął]
uczyć5 2aŜ do dnia, gdy po wydaniu — przez Ducha Świętego6 — poleceń apostołom,7 których sobie wybrał,8 został
wzięty w górę;9 3im takŜe po swojej męce, w wielu przekonywających dowodach przedstawił się jako Ŝyjący:10 ukazywał im

1
1

Dzieje Apostolskie obejmują około trzydziestu lat rozwoju Kościoła. Cel
księgi najlepiej ujmuje Dz 1,8.

2

Traktat, gr. lo,goj (logos), w odniesieniu do traktatu lub narracji historycznej występuje w grece powszechnie, np. u Herodota i Platona.

3

Teofil był prawdopodobnie rzymskim urzędnikiem; określenie dostojny,
w Łk 1,3 sugeruje, Ŝe był on człowiekiem wysoko postawionym i bogatym. Dwie obszerne księgi Łukasza świadczą o trosce o duszę kaŜdego
człowieka.

4

TakŜe: skomponowałem.

5

Dzieje Apostolskie są kontynuacją posługi Jezusa lecz za pośrednictwem
Ducha Świętego i za pośrednictwem apostołów (zob. 2 Kor 5,20).

6

Łukasz w sposób szczególny podkreśla działanie Ducha Świętego (zob.
w. 8; 2,4.17; 4,8.31; 5,3; 6,3.5; 7,55; 8,16; 9,17.31; 10,44; 13,2.4; 15,28:
16,6; 19,2.6).

7

Apostoł, gr. avpo,stoloj (apostolos): (1) oznacza osobę posłaną w ramach
określonej misji z pełnymi pełnomocnictwami, a zatem posłaniec, wysłannik, poseł (J 13,16); (2) oznacza reprezentanta i przedstawiciela
określonej wspólnoty, a zatem: delegat, misjonarz, reprezentant (2 Kor
8,23); (3) w NT posłaniec BoŜy; (a) ogólnie (Łk 11,49); (b) funkcjonalnie: osoba posłana z poselstwem ewangelii apostoł (Rz 16,7); często
osoba mająca specjalne zadanie zakładana wspólnot kościoła BoŜego,
czyli znów apostoł, posłaniecr (BoŜy) (Ef 2,20); (c) rzeczowo, szczególnie w odniesieniu do Dwunastu (Łk 6,13).

8

Zob. J 15,16.

9

Łk 24,50-52. WyraŜenie: wzięty w górę, gr. avnalamba,nw (analambano),
kilkakrotnie odnosi się do wniebowstąpienia Jezusa (Mk 16,19; Dz
1,2.11. 22; 1 Tm 3,16).

10

Nasza wiara opiera się na faktach, z których największym jest ten, Ŝe
nasz Zbawca Ŝyje (Mt 28,1-20; Łk 24,1-53; J 20,1-29; 1 Kor 15,3-8).
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się przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie BoŜym.11 4A w
czasie wspólnego spotkania,12 przykazał im: Nie oddalajcie
się13 od Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca,14 o której
słyszeliście ode Mnie, 5Ŝe Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy
jednak po niewielu tych dniach15 będziecie ochrzczeni w Duchu
Świętym.16

11

Królestwo BoŜe to najogólniej rzecz biorąc królowanie Boga. O Królestwie BoŜym moŜemy mówić wszędzie tam, gdzie dzieje się BoŜa wola,
tzn. tam, gdzie funkcjonują Jego zasady. Królowanie Boga ogarnia coraz
więcej sfer stworzenia i — w miarę postępów misji — coraz więcej istnień ludzkich. Królestwo BoŜe wydatnie przybliŜyło się poprzez przyjście Pana Jezusa Chrystusa (Mk 1,15; Łk 4,18-19), a kontynuatorami
dzieła Mistrza są Jego naśladowcy (2 Kor 5,20).

12

Wiele waŜnych momentów w Ŝyciu Jezusa i apostołów dokonało się teŜ
w czasie wspólnych posiłków: Łk 22,14-23; 24,36-49; J 12,1-11; J 1317. W tym jednak miejscu nie ma mowy o posiłku, a jedynie o spotkaniu.
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str. 3
Wniebowstąpienie Jezusa
(Mk 16,19-20; Łk 24,50-53)

6Gdy

więc byli zgromadzeni, dopytywali Go: Panie,17 czy w
tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do dawnej [świetności]? 7On im natomiast odpowiedział: Nie wasza to rzecz
poznać okresy i daty, które [sam] Ojciec ustalił z racji swojej
władzy, 8lecz otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was
zstąpi, i będziecie Mi świadkami18 tak w Jerozolimie, jak i w
całej Judei, w Samarii — i aŜ po najdalsze krańce ziemi.19
9I

gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i
obłok zabrał Go sprzed ich oczu. 10Kiedy zaś wpatrywali się,
jak On się wstępuje do nieba, oto stanęli przy nich dwaj męŜczyźni w białych ubraniach. 11Powiedzieli oni: MęŜowie z Galilei, dlaczego tak stanęliście i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie w
taki sposób, w jaki zobaczyliście Go wstępującego do nieba.20
Powrót do Jerozolimy
12Wtedy

powrócili do Jerozolimy z Góry, zwanej Oliwną,21
która leŜy w pobliŜu Jerozolimy, w odległości drogi szabatniej.22 13Gdy weszli do [miasta], udali się do sali na piętrze,23 w

13

Łk 24,47-49. Choć stojące przed uczniami zadanie było ogromne, Pan
działał bez pośpiechu. W naszym Ŝyciu teŜ jest czas czekania na spełnienie się obietnic BoŜych (Hbr 6,12).

14

J 14,26; 15,26-27; 16,12-13.

17

15

Po niewielu tych dniach, idiom, zob. Robertson, BW 5 oraz Łk 24,21;
Dz 24,21; J 4,18; 2 Ptr 3,1.

Tytuł Pan wiąŜe się w tym przypadku z Boskim autorytetem Jezusa (zob.
Dz 19,5.10 i inne, oraz 7,59).

18

Chrystus wyznacza nam rolę świadków. Świadek nie musi być szczególnym człowiekiem, musi być uczestnikiem szczególnych wydarzeń.
Świadka nie pytają o to, czego został nauczony, ale o to, co widział, co
słyszał i co przeŜył. To czynili apostołowie: Dz 3,2; 3,15; 5,32; 10,39;
13,31; 22,15; 1 J 1,1-4.

19

Księga Dziejów jest świadectwem rozprzestrzeniania się ewangelii w
Jerozolimie (rozdz. 1-7); w Judei i Samarii (rozdz. 8-9) i aŜ do krańców
ziemi (10-28).

20

Mt 24,30. Jezus Chrystus powróci we własnej osobie, dosłownie, a nie w
przenośni.

21

Wniebowstąpienie miało miejsce na wschodnim zboczu Góry Oliwnej
(826 m n.p.m.) na wschód od Jerozolimy w kierunku Betanii, oddzielonej od miasta doliną Cedronu. Na jej zboczu znajdował się ogród Getsemani (Łk 19,28-29.37; por. Zach 14,4; Mk 11,1).

22

Droga szabatnia: odległość ustalona przez rabinów na podstawie takich
tekstów jak: 2 MjŜ 16,29; 4 MjŜ 35,5; Joz 3,4). Wynosiła 2000 łokci; w

16

Ten fragment wstępny podsumowuje pierwszy traktat Łukasza, trzecią
Ewangelię synoptyczną: jest to księga o tym, co Jezus zaczął czynić i
czego rozpoczął nauczać, czyli o dziejach naszego Pana. Drugi traktat
jest o dokonaniach tych, którzy byli świadkami dzieł Mistrza i którzy
byli przez Niego pouczani. Nauczanie naszego Pana z samej swej natury
domaga się kontynuacji (Mt 7,24-29). Chrześcijaństwo to nie tylko grono ludzi złączonych wyznawaniem wspólnych dogmatów, ale doświadczanie i przeŜywanie tego, co rozpoczyna się jako zapowiedź, ale następnie staje się w określonym czasie w faktem naszej historii (porównaj: 1,10 i 2,1).
Księga została napisana przez Łukasza, który był prawdopodobnie poganinem z pochodzenia, człowiekiem dobrze wykształconym w kulturze
greckiej i lekarzem z zawodu. Świadectwa Dziejów Apostolskich są dla
nas waŜne i w tym sensie, Ŝe wychodzą spod pióra osoby bardziej krytycznie nastawianonej na obserwowane zjawiska, zainteresowanej faktograficzną prawdą.
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której zatrzymali się: Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon
Zelota, i Juda, syn Jakuba.24 14Ci wszyscy trwali25 jednomyślnie w modlitwie26 wraz z kobietami27 i z Marią, Matką Jezusa
oraz z Jego braćmi.28
Wybór dwunastego apostoła
tych teŜ dniach Piotr powstał pośród braci — a był tam
razem tłum [liczący] około stu dwudziestu imion29 — i powiedział: 16MęŜowie bracia!30 Musiało zostać spełnione Pismo, w
którym Duch Święty31 ustami Dawida,32 przepowiedział Juda-

15W

czasach ST 1 łokieć równał się ok. 44,5 cm, a lokieć długi 52 cm, czyli
1040 m.
23

Piętro: chodzi o podobny duŜy pokój, w jakim odbyła się Ostatnia Wieczerza (Mk 14,15). W tym wypadku mogła to być sala w domu Marii,
matki Marka (zob. Mk 12,12). Apostołowie kryli się tam być moŜe w
obawie przed śydami (J 20,19).

24

Co do imion apostołów: Bartłomiej — Jan nazywa go Natanael (J 1,4549; 21,2); Jakub, syn Alfeusza — toŜsamy z Jakubem Młodszym (Mk
15,40); Juda, syn Jakuba to Tadeusz (Mt 10,3; Mk 3,18).

25

Lub: byli wierni, złączeni, zajęci, skoncentrowani, poświęceni, a zatem:
ci wszyscy jednomyślnie oddawali się modlitwie; zob. Dz 2,46, gdzie
ma znaczenie kontynuacji.

26

Mt 18,19-20. Jednomyślna modlitwa to najlepsze zajęcie na czas oczekiwania na spełnienie się zapowiedzi BoŜych. Jednomyślnie, gr.
o`moqumado,n (homothymadon) określa wspólnotę myślenia, celu, wspólną
zgodę. Społeczność uczniów daje nam się poznać jako społeczność gorliwej modlitwy (2,42; 4,24-31; 12,5).

27

MoŜe chodzić o Ŝony apostołów (por. 1 Kor 9,5) tudzieŜ o kobiety, o
których wiemy, Ŝe usługiwały Jezusowi (Mt 27,55; Łk 8,2-3; 24,22).

28

Jest to ostatnia wzmianka o Marii; wśród braci mógł być Jakub, który w
późniejszym okresie stał się waŜną osobistością w Kościele (Dz 12,17;
15,13; Gal 2,9; zob. Mt 13,55; J 7,3).

29

30

31

Tłum imion, gr. o;cloj ovnoma,twn (ochlos onomaton), hebraizm; imię
oznacza osobę. W podobnym znaczeniu imię występuje w LXX (4 MjŜ
1,2; 18,20; 3,40.43; 26,53) oraz w Obj 3,4; 11,13.
MęŜowie bracia, zwrot uroczysty podobnie jak u Demostenesa MęŜowie
Ateńscy lub u nas: Panowie bracia lub Panie i panowie, gdyŜ zwrot ten
obejmował równieŜ kobiety (Robertson BW 5).
2 Ptr 1,21.

Pismo Święte

str. 5

sza, który stał się przewodnikiem tych, którzy schwytali Jezusa
— 17gdyŜ został zaliczony do nas i otrzymał udział w tym posługiwaniu. 18On to za zapłatę niesprawiedliwości nabył pole,33
a gdy padł na twarz, pękł przez środek i wypłynęły wszystkie
jego wnętrzności.34 19I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, tak Ŝe nazwano to pole w ich własnym
dialekcie35 Akeldamah, to jest Pole Krwi. 20Napisane jest bowiem w zwoju Psalmów:
Niech jego mieszkanie stanie się puste
I niech nie będzie, kto by w nim mieszkał.36
oraz:
Niech inny weźmie jego pasterski urząd.37
21Trzeba

więc, aby spośród męŜczyzn, którzy schodzili się z
nami przez cały czas, gdy do nas przyszedł i odszedł38 Pan Jezus, 22począwszy od chrztu Jana, aŜ do dnia, w którym został od
nas wzięty w górę, aby jeden z tych stał się wraz z nami świad32

Piotr cytuje z tak zwanych Psalmów Mesjańskich, za które uwaŜa się
Psalmy: 2, 8, 16, 22, 40, 41, 45, 68, 69, 89, 102, 109, 110, 118. W tym
wypadku cytat pochodzi z Ps 69,25 oraz 109,8. Niektóre z Psalmów Mesjańskich są mesjaniczne w sensie typicznym, to znaczy dotyczą ludzkich doświadczeń w ogóle, ale odniesione są do doświadczeń Chrystusa.
Inne są wyraźnymi zapowiedziami. Psalmy 2, 45 i 110 zapowiadają Mesjasza-Króla. Ps 45,6 przedstawia Mesjasza jako Boga; w Ps 110 jest On
Kapłanem-Królem i Panem Dawida. W Psalmie 2 jest On Synem BoŜym, któremu naleŜy się cześć; inne psalmy mówią o Jego cierpieniu
(22), Jego ofierze (40) i Jego zmartwychwstaniu (16, 10.11). W Psalmie
89 jest On tym, który spełnia Przymierze Dawidowe wypełniając w ten
sposób nadzieje Izraela.

33

Judasz kupił pole pośrednio: pieniądze zostały zwrócone kapłanom (Mt
27,3) i zostały uŜyte na kupno pola garncarza (Mt 27,7).

34

Mt 27,5 donosi, Ŝe Judasz się powiesił. Niniejszy fragment moŜe znaczyć, Ŝe kiedy jego ciało spadło lub zostało odcięte, upadając doznało
zniszczenia. Słowa te mogą równieŜ oznaczać — za Mt 27,7 — Ŝe Judasz popełnił samobójstwo rzucając się na ostro zakończony pal.

35

Chodzi o język aramejski.

36

Ps 69,25.

37

Ps 109,8.

38

Idiom: przebywał wśród nas (BAGD, za NET 386).
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kiem Jego zmartwychwstania.39 23I postawili dwóch: Józefa,
zwanego Barsabbą, którego teŜ nazywano Justusem, oraz Mattiasza.40 24I pomodlili się tymi słowy: Ty, Panie, który znasz
serca wszystkich, wskaŜ z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, 25aby zajął miejsce w tej posłudze i apostolstwie, od którego odwrócił się Judasz, aby pójść na swe własne miejsce. 26I
dali im losy;41 a los padł na Mattiasza; on teŜ został zaliczony
wraz z jedenastoma apostołami.

Pismo Święte

str. 7
Dzień zesłania Ducha Świętego

1A

gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy,42 byli wszyscy
razem na jednym miejscu.43 2I nagle stał się z nieba szum,
jakby uderzenie potęŜnego wiatru, i napełnił cały dom, w
którym siedzieli. 3I ukazały im się rozdzielające się języki
jakby ognia44 — i usiadł na kaŜdym jednym z nich. 4I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi
językami, tak jak Duch dawał im się wypowiadać.45

2

5A

39

Wiersz ten mówi o kryteriach apostolstwa. Obecnie apostolstwo realizuje się w ramach powołań misyjnych.

40

Imię pochodzące od hebr. Mattithjah, znaczy: Kto jest jak Jahwe. Warto
zwrócić uwagę na wymagania jakie postawiono kandydatom. Historia
jego Ŝycia i słuŜby jest niepewna. Stąd w staroŜytności krąŜyło na jego
temat wiele domysłów. Klemens Aleksandryjski niesłusznie identyfikował go z Zacheuszem. Cytuje on Tradycje Mattiasza, apokryf pochodzący z 190-210 r. po Chr. Euzebiusz uwaŜa, Ŝe był jednym z grona siedemdziesięciu uczniów (Łk 10,1). Jest on jednym z pięciu apostołów
(obok Tadeusza, Bartłomieja, Szymona Kananejczyka i Andrzeja, ISBE,
Matthias) łączonych z ewangelizacją Armenii. UwaŜa się teŜ, Ŝe po swojej słuŜbie w Judei ewangelizował w Etiopii (nazwą tą określano teŜ tereny Armenii, więc miejsce jest niepewne), gdzie został uwięziony i
oślepiony, a uratował go Andrzej (Budge w Contendigns of the Twelve
Apostoles, za: McBirne W.S., The Search For the Twelve Apostoles,
Wheaton: Tyndale 1973, s. 243) Ewangelizował teŜ w Kolchidzie (pd.wsch. wybrzeŜe M. Czarnego [Gruzja]). Prawdopodobnie poniósł śmierć
męczeńską, lecz nie wiadomo dokładnie gdzie. Jedni twierdzą, Ŝe w Paleonie, w Judei (Budge) lub został ukrzyŜowany Jerozolimie. Wśród
apokryficznych pism o tym apostole zachowały się fragmenty Ewangelii
św. Macieja oraz Dziejów Macieja. Pisma te, o zabarwieniu grnostyckim
pochodzą z III w. UwaŜany jest za patrona cieśli i rzeźników (Zaleski
W., Apostołowie Jezusa Chrystusa, Poznań: KW, 1966).

41

Jest to ostatni odnotowany w Piśmie Świętym przypadek rzucania losów.
Zob. Prz 16,33; 1 Krn 23,13-16; Neh 11,1; Jon 1,7. Nie ma wzmianek o
rzucaniu losów z okresu po wylaniu Ducha Świętego.

przebywali w Jerozolimie śydzi, oddani Bogu ludzie ze
wszystkich narodów pod niebem. 6Gdy więc powstał ten głos,
zgromadził się tłum i wpadł w zdumienie, Ŝe słyszeli, kaŜdy
jeden, jak mówili ich własnym dialektem. 7W zaskoczeniu zaś i
w zdumieniu mówili: Czy oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są
Galilejczykami? 8Jak to więc jest, Ŝe my słyszymy, kaŜdy nasz
własny dialekt, w którym zostaliśmy urodzeni? 9Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji,

42

Dzień Piędziesiątnicy (określany teŜ Dniem Zielonych Świąt) był pięćdziesiątym dniem po paschalnym sabacie (3 MjŜ 23,15-16), przypadał
zatem na pierwszy dzień tygodnia. Piećdziesiątnica była dorocznym
świętem Ŝydowskim znanym równieŜ pod nazwą Święta Tygodni (5 MjŜ
16,10), Święta śniw (2 MjŜ 23,16) lub Święta Pierwszych Plonów (4
MjŜ 28,26). Było to — obok Paschy na wiosnę i Święta Namiotów na jesieni — święto, które śydzi byli zobowiązani obchodzić w Jerozolimie
(5 MjŜ 16,16). O szczegółach dotyczących obchodzenia świąt czytamy
w 3 MjŜ 23. Wylanie Ducha Świętego w Dzień Pięćdziesiątnicy ma znaczenie symboliczne. Pozyskane tego dnia „pierwociny” były zapowiedzią wielkiego Ŝniwa.

43

Wszyscy to prawdopodobnie ludzie wymienieni w 1,13-14; jedno miejsce
to prawdopodobnie świątynia (zob. Łk 24,53).

44

Języki jakby z ognia podobnie jak w przypadku płonącego krzaka (2 MjŜ
3,2-5) są znakiem obecności i mocy BoŜej.

45

Dar mówienia językami to łaska wypowiadania z inspiracji Ducha Świętego, poza udziałem świadomie podjętego wysiłku myślowego, słów,
głównie uwielbienia lub dziękczynienia, składających się na język nie
wyuczony przez mówiącego i niekoniecznie dla niego samego zrozumiały głoszący wielkie dzieła BoŜe w sposób zrozumiały dla innych lub
moŜliwy do przetłumaczenia (Dz 2,4.11; 1 Kor 14,2).
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Pontu i Azji,46 10Frygii i Pamfilii, Egiptu i tych części Libii,
które leŜą koło Cyreny,47 i przybysze z Rzymu, 11zarówno śydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy oraz Arabowie — słyszymy
ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga.
12Wszyscy więc zaskoczeni i całkowicie zmieszani, mówili
jeden do drugiego: Co to ma być? 13Inni zaś drwili i utrzymywali: Młodym winem są upici.
Zwiastowanie Piotra w dniu zesłania Ducha Świętego
14Wówczas

powstał Piotr48 wraz z jedenastoma, podniósł swój
głos i wyraźnie do nich przemówił: MęŜowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie! Niech to będzie wam
wiadome i z uwagą wysłuchajcie moich słów. 15Ci ludzie bowiem nie są pijani, jak przypuszczacie, gdyŜ jest trzecia godzina
dnia,49 16ale to jest to, co było powiedziane przez proroka Joela:50
17 I

tak będzie w dniach ostatecznych51 — mówi Pan —
wyleję z mego Ducha52 na wszelkie ciało53

46

Azja w Nowym Testamencie zawsze oznacza rzymską prowincję o tej
nazwie obejmującą trzecią część zachodniej i południowo-zachodniej
części dzisiejszej Azji Mniejszej. LeŜała ona na zachód od Galacji.

47

Chodzi o zachodnią część Libii, tzw. Libię Cyrenejską (zob. Józef,
StaroŜytne dzieje... 16.160).

48

SłuŜba Chrystusowi nie opiera się na przymiotach charakteru i na osobistych zasługach. Piotr takich nie miał (zob. Łk 4,38-44; 5,8-11; J 18,1518. 25-27; J 21; Gal 2,11-14). Jej postawą szczera pokuta, BoŜe przebaczenie i odradzający człowieka chrzest w Duchu Świętym.

49

Trzecia godzina dnia to zgodnie z naszą rachubą czasu dziewiąta rano.
W dni świąteczne śydzi nie zasiadali do śniadania wcześniej niŜ o dziesiątej.

50

51

Powołując się na proroctwo, Piotr uczy, jaką rolę spełnia Pismo Święte
w naszym Ŝyciu. Ono określa treść naszej wiary, pokazuje czego moŜemy się spodziewać, z czego moŜemy korzystać, czego powinniśmy się
wystrzegać. Wierzyć to ufać słowom Boga (J 4,50). Zob.: Jl 2,28-32.
Obraz nakreślony przez proroka spełnia nadzieje wyraŜone w 4 MjŜ
11,29.
Dni ostateczne to okres czasu pomiędzy Pięćdziesiątnicą a powrotem
Chrystusa (Hbr 1,1-2). WyraŜenia tego nie ma w proroctwie Joela; pochodzi ono od Piotra.
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I prorokować będą wasi synowie i wasze córki,
I wasi młodzieńcy oglądać będą widzenia,
A wasi starcy śnić będą sny;
18 I nawet na moich niewolników i moje niewolnice
Wyleję w tych dniach z mego Ducha
I będą prorokować.54
19 I dam cuda na niebie — w górze,
I znaki na ziemi — na dole,
Krew i ogień, i kłęby dymu.
20 Słońce przemieni się w ciemność,
A księŜyc w krew,
Zanim przyjdzie dzień Pana wielki i wspaniały.
21 I wówczas kaŜdy, kto sobie wezwie imienia Pana,
będzie zbawiony.
22MęŜowie

izraelscy! Posłuchajcie tych słów: Jezusa z Nazaretu, męŜa wskazanego wam przez Boga w czynach mocy, cudach
i znakach, których Bóg dokonał przez Niego pośród was, jak
sami wiecie, 23który został wydany [zgodnie z] ustalonym postanowieniem i ramach uprzedzającej [zdarzenia] wiedzy Boga,
Tego rękami ludzi lekcewaŜących Prawo55 przybiliście do krzyŜa i [w ten sposób] zamordowaliście; 24Tego Bóg wzbudził, gdy
połoŜył kres bólom śmierci,56 gdyŜ było rzeczą niemoŜliwą, aby
był on przez nią trzymany. 25Dawid bowiem mówi o Nim:
Miałem Pana zawsze przed moim obliczem,
GdyŜ jest po mojej prawicy,
aby mną nie zachwiano.

52

Lub: z mego Ducha: być moŜe chodzi o róŜne przejawy Ducha (1 Kor
12-14) albo to o to, Ŝe Duch w całej swojej pełni jest tylko w Bogu (Holzman, Wendt). Tekst hebrajski mówi: wyleję mego Ducha, bez sugerowania częściowości, jak w LXX.

53

W czasach Starego Testamentu szczególne napełnienie Duchem było
udziałem głównie osób powoływanych do funkcji przywódczych.

54

Słowa te nie występują w Jl 2,29; powtórzone są z wcześniejszej partii
cytatu. O językach nie ma mowy, albo korespondują z prorokowaniem.

55

Lub: nie mających Prawa (NET 388).

56

Lub: zerwał więzy śmierci.
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26 Dlatego

moje serce doznało radości
i rozweselił się mój język,
Przy tym zaś moje ciało
mieszkać będzie w nadziei,
27 Bo nie zostawisz mojej duszy w hadesie57
I nie dopuścisz, aby Twój Święty zobaczył zepsucie.
28 Oznajmiłeś mi drogi Ŝycia,
Napełnisz mnie radością przez swoim obliczem.58
29MęŜowie

bracia, wolno [mi] powiedzieć z ufną odwagą o
patriarsze59 Dawidzie, Ŝe zakończył [Ŝycie] i został pochowany,
a jego grób jest u nas aŜ do tego dnia. 30Jednak jako prorok,
świadom,60 Ŝe mu Bóg potwierdził przysięgą, iŜ [jeden] z owocu jego lędźwi zasiądzie na jego tronie,61 31powiedział o zmartwychwstaniu Chrystusa, które uprzednio zobaczył, Ŝe ani nie
pozostanie [On] w hadesie ani Jego ciało nie zobaczy62 rozkładu. 32Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy
świadkami. 33Po wyniesieniu zatem na prawicę Boga i otrzymaniu od Ojca obietnicy Ducha Świętego, rozlał Go, co wy
zarówno widzicie, jak i słyszycie. 34GdyŜ nie Dawid wstąpił na
niebiosa, sam natomiast mówi:

Pismo Święte
36Z

pewnością więc niech wie cały dom Izraela, Ŝe i Panem i
Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyŜowaliście.
Ewangelizacyjne wskazania Piotra
37Gdy to usłyszeli, byli przeszyci do głębi serca i zwrócili się do
Piotra oraz pozostałych apostołów: Co mamy czynić, męŜowie
bracia? 38A Piotr do nich: Opamiętajcie się64 — mówi — i
niech kaŜdy z was da się ochrzcić65 w imię66 Jezusa Chrystusa
dla odpuszczenia67 waszych grzechów,68 a otrzymacie dar —

64

Opamiętanie jest decyzją zerwania z grzechem, do której Bóg, nie pragnąc niczyjej zguby, wzywa wszystkich i wszędzie: Przekonany przez
Ducha i poruszony do głębi grozą swego grzechu, świadomością BoŜej
sprawiedliwości i perspektywą nadchodzącego sądu człowiek przyznaje
się do winy, porzuca to, co grzeszne, zadość czyni wyrządzonym krzywdom i zawierza ewangelii szukając w ten sposób ratunku u Boga. Pokutującym Bóg przebacza grzechy i pozwala doświadczyć wyzwalającej od
zła prawdy.

65

Chrzest jest wyrazem, przypieczętowaniem i świadectwem opamiętania
człowieka, który zapierając się siebie, pragnie połoŜyć kres swemu dotychczasowemu grzesznemu Ŝyciu i pragnie rozpocząć nowe. Jan
Chrzciciel odsyłał takich do Chrystusa, o którym mówił, Ŝe przychodzi
On po to, aby chrzcić w Duchu Świętym (Mk 1,8). Piotr w niniejszym
fragmencie zapowiada, Ŝe ci, którzy się ochrzczą, otrzymają Ducha
Świętego. Apostoł Paweł, który — podobnie jak Piotr — łączy chrzest z
darem Ducha (Dz 19,1-6) naucza, Ŝe w chrzcie człowiek w wierze jednoczy się z Chrystusem w Jego śmierci i pogrzebie (Rz 6,1-14), z nadzieją wzbudzenia go przez Ducha Świętego do nowego Ŝycia (Kol 2,1214). Co do formy nowotestamentowy chrzest był całkowitym zanurzeniem w wodzie (zob. Mt 3,13-17; J 3,23; Dz 8,38-39; Rz 6,4).

66

W imię Jezusa, gr. evpi. tw/| ovno,mati VIhsou/ (epi to onomati Jesou) MoŜliwe jest tłumaczenie: ze względu (z powodu) imienia Jezusa Chrystusa.
Chrzcić w imię Jezusa to chrzcić ze względu na Jego polecenie, zgodnie
z głoszonymi przez Niego prawdami, w oczekiwaniu na spełnienie się
danej przez Niego obietnicy Ducha Świętego. Stąd znana nam z Mt
28,19 formuła W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego jest — moŜna powiedzieć — innym i co do słów dłuŜszym sposobem wyraŜenia tego samego. PoniewaŜ dopiero wiara czyni zanurzenie chrztem, nie naleŜy nazywać chrztem zanurzenia bez wiary.

67

Dla odpuszczenia waszych grzechów, gr. eivj a;fesin tw/n a`martiw/n (eis
afesin ton hamation). Podobne określenia znajdujemy w Mk 1,4, Łk 3,3.
WyraŜenie niełatwe do przetłumaczenia ze względu na przyimek eivj

Pan powiedział mojemu Panu:
Usiądź po mojej prawicy,
35 aŜ połoŜę Twoich nieprzyjaciół
podnóŜkiem Twoich stóp.63

57

Hades — kraina umarłych, lub — jak sugeruje L&N 1.19 — świat umarłych.

58

Ps 16,8-11; 109,31.

59

Dz 7,8; Hbr 7,4. Grób Dawida znajdował się na górze Syjon, gdzie
pochowano większość królów izraelskich. Popadł on w ruinę za panowania Hadriana. Józef (Ant. XVI. 7.1) przypisuje niepowodzenia rodu
Heroda faktowi, Ŝe usiłował on obrabować grób Dawida.

60

Lub: poniewaŜ jednak był prorokiem i wiedział...

61

Ps 132,11; 2 Sm 7,12-13.

62

Lub: nie doświadczy.

63

Ps 110,1; 1 Kor 15,23-28
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Ducha Świętego.69 39Dla was bowiem jest ta obietnica i dla
waszych dzieci70 i dla wszystkich, którzy są z dala,71 ilu ich
Pan, Bóg nasz, powoła.72
(eis). MoŜe on określać stosunek: względem, co do, o; a takŜe cel: dla,
na, ku. U Łukasza bardziej prawdopodobne, Ŝe chodzi o znaczenie celowe (por. Dz 3,19.20). Współcześniej moŜna by powiedzieć: i wzywał ludzi do przyjęcia chrztu opamiętania, aby dostąpili odpuszczenia grzechów; lub: i wzywał do przyjęcia chrztu tych, którzy się opamiętali, aby
dostąpić przebaczenia grzechów; lub: i tych, którzy się opamiętali, by
dostąpić przebaczenia, wzywał do przyjęcia chrztu. (Por. Wms: Opamiętajcie się — mówi — i niech kaŜdy to wyrazi przez przyjęcie chrztu w
imię Jezusa Chrystusa, byście dostąpili odpuszczenia waszych grzechów,
a otrzymacie dar — Ducha Świętego). Słowo odpuszczenie (aphesis)
„pojawia się u Łukasza częściej niŜ u wszystkich pozostałych autorów
NT razem wziętych” (Vincent). U pisarzy medycznych słowo to uŜywane jest na określenie ulgi w chorobie (Robertson, BW5).WyraŜenie to
moŜe wyraŜać cel (podobnie jak w 1 Kor 2,7) lub podstawę (jak w Mt
10,41; 12,41). (Roberson, Grammar, s. 592).
68

69

70

Materialna woda nie zmywa moralnego zła. Najlepszym wyjaśnieniem
sformułowania: Chrzest dla odpuszczenia grzechów, jest fragment Kol
2,12-14). Zob. takŜe Rz 6,3-4.
W tym wypadku nie chodzi o jeden z darów Ducha Świętego, ale o to, Ŝe
sam Duch jest darem (zaznaczono to myślnikiem). Dar Ducha Świętego
— czyli, innymi słowy, zanurzenie bądź chrzest w Duchu Świętym,
obietnica Ducha Świętego, narodzenie z Ducha Świętego, zstąpienie Ducha Świętego, obdarzenie Duchem Świętym, otrzymanie Ducha Świętego, zakosztowanie śywej Wody, przyobleczenie mocą z wysokości, odnowienie przez Ducha Świętego — jest wszczepieniem Ducha Świętego
w istotę człowieka, jest przeobraŜeniem jego „kamiennego serca” w
„mięsiste”. Obdarowanie Duchem Świętym jest wydarzeniem konkretnym, róŜnym od nawrócenia, uwierzenia i chrztu, nie odrębnym od nowego narodzenia, lecz — obok opamiętania — naleŜącym do jego istoty,
dającym o sobie wyraźnie znać w trojaki sposób: (1) poprzez wzbudzoną
w człowieku świadomość, Ŝe oto stał się dzieckiem Boga, (2) poprzez
spontaniczne opowiadanie o Jego wielkich dziełach słowami, które podsuwa Duch (w niniejszym fragmencie były to języki innych ludzi); (3)
poprzez owoce i dary Ducha. Duch Święty jest obietnicą i darem dla
wszystkich chrześcijan. MoŜna powiedzieć, Ŝe dar Ducha Świętego jest
budulcem, z którego jako chrześcijanie się składamy (Rz 8,9-11; 1 Kor
12,13).
Pluralis dzieci (gr. teknois) oznacza potomków, generację. Wybitny
teolog Karol Barth stwierdził: „Z punktu widzenia nowotestamentowej
nauki o chrzcie, chrzest dzieci jest nie do utrzymania.” (The Teaching of
the Church Regarding Baptism, London 1959, s. 49).
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str. 13

40W

innych teŜ liczniejszych słowach składał mocne świadectwo i zachęcał ich, mówiąc: Dajcie się zbawić73 od tego nieuczciwego74 pokolenia. 41Ci więc, którzy przyjęli jego Słowo,
zostali ochrzczeni i dodanych75 zostało tego dnia około trzech
tysięcy dusz.76
śycie pierwszego zgromadzenia
42Z

oddaniem teŜ trwali77 w nauce apostołów,78 we wspólnow łamaniu chleba80 i w modlitwach.81 43A kaŜdą duszę

cie,79

71

WyraŜenie: którzy są z dala odnosi się do pogan (Iz 49,1; 57,19; Ef
2,13.17). W takim sensie uŜywali go rabini (Robertson, BW 5).

72

Dar Ducha Świętego jest obietnicą dla wierzących zarówno z śydów,
jak i pogan (Iz 57,19; J 10,16; Ef 2,13-17), obietnicą rozciągającą się na
wszystkie czasy i na cały świat (Mt 28,18-20).

73

Dajcie się zbawić, lub: Bądźcie zbawieni, podobna konstrukcja w w. 38:
Niech kaŜdy z was da się ochrzcić, lub: Bądźcie ochrzczeni.

74

Nieuczciwego lub: przewrotnego, skrzywionego pokolenia.

75

Dodanych do stu dwudziestu juŜ stanowiących wspólnotę: Dz 1,15.

76

Wiersz ten informuje nas, Ŝe (1) chrzczono tych, którzy przyjęli słowo,
tzn. zaufali zawartej w nim prawdzie; (2) tych, którzy zostali ochrzczeni
uwaŜano za pozyskanych dla nowo powstałego Kościoła.

77

Z oddaniem trwali lub: oddawali się gr. proskartere,w (proskartereo),
trwać przy czymś uporczywie, wytrwale, wytrwać. Słowo to składa się z
pros (pros), jest to przyimek wskazujący kierunek usiłowań, oraz kartere,w (kartereo) być cierpliwym, silnym, mocnym. Słowo to wskazuje na
aktywne trwanie, wyraŜające się określonym stylem Ŝycia. Zob. 1,14.

78

Nauka apostołów, gr. didach, tw/n avposto,lwn (didache ton apostolon)
była dalszym przekazywaniem prawd podanych przez Jezusa (Mt 7,28)
oraz apostolskim składaniem świadectwa o Chrystusie jako o Mesjaszu
(zob. ww. 23-24; 3,15; 4,10; 1 Kor 15,1-4; 2 Kor 13,10; 1 Ts 4,2). Didache oznacza wiedzę praktyczną, w rodzaju nauki jazdy, nauki języka,
nauki walki, nauki praw społecznych. Terminem didaskalos (nauczyciel)
określano trenera chóru i reŜysera sztuki (Abram., I,567; zob. 1 Tm 1,56).

79

Słowo wspólnota, gr. koinwni,a (koinonia) ma szerokie znaczenie. Oznacza (1) więź połączoną z dzieleniem tego, co wspólne: udział, współudział, współuczestnictwo, wspólność (1 Kor 10,16; 1 J 1,3), (2) omowne
określenie udziału w potrzebach innych osób: składka, wkład, dar, hojność, współczucie (Rz 15,26; 2 Kor 8,4; 9,13; Flp 2,1); moŜe się to więc
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ogarniała bojaźń,82 gdyŜ za sprawą apostołów83 działo się wiele
cudów i znaków. 44Wszyscy zaś wierzący byli razem i mieli
wszystko wspólne, 45i sprzedawali posiadłości oraz mienie i
rozdzielali je wszystkim, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę.84 46Codziennie teŜ jednomyślnie udzielali się w świątyni, a
łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością
i w prostocie serca, 47wielbiąc Boga i mając łaskę u całego ludu.85 Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia.

odnosić równieŜ do Dz 2,44. (3) Wspólny udział w głoszeniu ewangelii
(Flp 1,5); (4) jedność ducha w czasie Wieczerzy Pańskiej (1 Kor 10,16).
80

Łamanie chleba jest wyraŜeniem opisującym posiłek nie tylko jako
spoŜywanie pokarmu (Mk 8,6n), ale takŜe jako społeczność przy stole
(Łk 24,29-31; 1 Kor 11,17-34; J 13,23; Jd 12). Przy okazji posiłków Jezus przekazał wiele swoich nauk (Łk 10,38; 14,7nn; 19,1nn), a takŜe
wygłosił swoje najpiękniejsze mowy (J 13-17). Zob. teŜ: Obj 3,20. To
samo wyraŜenie odnosiło się jednak równieŜ do Wieczerzy Pańskiej,
która była początkowo częścią większego posiłku (Mk 14,12-31; 1 Kor
10,16; 11,20).

81

Pierwsi chrześcijanie byli ludźmi modlitwy (1,14; 3,1; 6,4; 10,4.31;
12,5; 16,13.16). Modlitwy, gr. proseucai (proseuchai) zawiera myśl o
wydarzeniu modlitwy. Świątynia w LXX nazywana jest domem modlitwy. Modlitwa jest wspólnotą otwartych serc. Modlitwa, gr. proseuch,
(proseuche) lub evuch, (euche) niesie w sobie coś miłego (gr. cząsteczka
eu). Maluje ona w naszej wyobraźni obraz jednej osoby przychodzącej
do drugiej (gr. cząsteczka pros-) z dobrymi pragnieniami, z Ŝyczeniami,
z obietnicami, oświadczeniami, wyznaniem, zapewnieniami — oznacza
nie tylko prośbę o ich realizację, ale teŜ zapewnienie realizacji.
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str. 15
Uzdrowienie chromego

1A

Jan86

Piotr i
wstępowali do świątyni na godzinę modlitwy, o dziewiątej.87 2A [właśnie] niesiony był pewien
człowiek, chromy od łona swojej matki, którego codziennie
sadzano przy bramie świątyni, zwanej Piękną,88 aby prosił
wchodzących do świątyni o wsparcie.89 3Zobaczył on Piotra i
Jana, gdy mieli wejść do świątyni, i zaczął prosić, czy mógłby
otrzymać wsparcie. 4Piotr wpatrzył się w niego wraz z Janem i
powiedział: Spójrz na nas. 5On zaś utkwił w nich wzrok w
oczekiwaniu, Ŝe coś od nich otrzyma. 6Piotr natomiast powiedział: Srebra i złota nie posiadam, lecz co mam, to ci daję: W
imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, wstań i zacznij chodzić!
7Następnie uchwycił go za jego prawą rękę i podniósł go; wtedy
natychmiast wzmocniły się jego stopy i kostki, 8podskoczył,
stanął, zaczął chodzić, wszedł z nimi do świątyni, chodził dokoła, skakał i wielbił Boga. 9I cały lud zobaczył go, jak chodzi i
wielbi Boga; 10rozpoznali go przy tym, Ŝe to on był tym, który
dla wsparcia siadywał przy Bramie Pięknej świątyni; i ogarnęło
ich zdumienie oraz zachwyt90 z powodu tego, co mu się przyda-

3

86

Piotr, Jan i brat Jana Jakub byli kluczowymi postaciami w pierwszym
okresie Kościoła (Gal 2,9). W czasie ziemskiej słuŜby Jezusa naleŜeli do
Jego najściślejszego grona (Mk 9,2; 13,3; 14,33; Łk 22,8). Piotr i Jan zostali razem aresztowani (4,3), razem teŜ mieli swój udział w narodzinach
Kościoła w Samarii (8,14).

87

Według naszej rachuby czasu była to godzina 15:00; był to w późniejszym judaizmie czas ofiary wieczornej. Zob. (Józef, Dzieje 14.4.3
[14.65]; Dn 9,21).

88

Ta brama nigdzie nie została tak nazwana. MoŜe chodzi o Bramę Nikanora, prowadzącą z Dziedzińca Pogan na Dziedziniec Kobiet) lub o bramę Szuszan znajdującą się po wschodniej stronie i otwartą na dolinę Kidron, opisaną przez Józefa (Dzieje XV. 11,3; Wojna V. 5,3). Miała ona
być zrobiona z korynckiego mosiądzu i bardzo okazała.

82

Zob. Prz 1,7; LXX uŜywa tego samego słowa. Gr. fo,boj (fobos) oznacza
teŜ szacunek, respekt.

83

Ef 4,11.

84

Wspólnota dóbr była wyrazem spontaniczności apostołów, a nie jakimś
wczesnochrześcijańskim nakazem (zob. Dz 5,3-4). Nie umnijesza to faktu, Ŝe chrześcijanie powinni troszczyć się o siebie.

89

Udzielanie ubogim wsparcia uchodziło wśród śydów za rzecz godną
polecenia (Tob 1,3, 16; 12,8-9; m. Pe’ah 1:1). Zob. teŜ Łk 11,41; 12,33;
Dz 9,36; 10,2. 4. 31; 24,17.

85

Łk 2,52.

90

zachwyt, gr. e;kstasij (ekstasis) stanąć obok; stąd (1) jako nienormalny
stan umysłu: rozproszenie, przeraŜenie, zdumienie (Mk 5,42); (2) jako
częściowo zawieszony stan świadomości: ekstaza, trans (Dz 10,10).
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rzyło. 11A gdy on się trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich
cały lud zdumiony do kruŜganku, zwanego Salomonowym.91
Kazanie Piotra w przysionku Salomona
12Gdy

Piotr to zobaczył, odezwał się do ludu:92 MęŜowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego nam się tak przypatrujecie, jakbyśmy własną mocą lub poboŜnością sprawili, Ŝe on
chodzi?93 13Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba — Bóg
naszych ojców,94 obdarzył chwałą Sługę95 swego, Jezusa,96
którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który
uznał, Ŝe naleŜało Go uwolnić; 14wy jednak zaparliście się
Świętego i Sprawiedliwego, i wyprosiliście sobie, aby wam
ułaskawiono człowieka, [który był] mordercą; 15zabiliście natomiast Sprawcę Ŝycia, którego Bóg wzbudził z martwych —
czego my jesteśmy świadkami.97 16Dzięki wierze w Jego imię
wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie, a wiara
91

Portyk Salomonowy znajdował się po wschodniej stronie Dziedzińca
Pogan (Józef, Dzieje, XX. 9,7); nazywał się tak poniewaŜ był zbudowany na fundamentach świątyni Salomona. Na rzędach kolumn wysokości
ok. 830 cm wpierał się cedrowy dach. Swego czasu nauczał tam Jezus (J
10,23).

92

Kazania Dziejów Apostolskich składają się zwykle z czterech elementów: (1) Ogłoszenia, Ŝe nastał wiek mesjański; (2) Cytatu Starego Testamentu dowodzącego, Ŝe Jezus jest Mesjaszem; (3) Podsumowania
Ŝycia i słuŜby Jezusa ze szczególnym zwróceniem uwagi na Jego
zmartwychwstanie; (4) wezwaniem do opamiętania.

93

Wiersz zawiera waŜny, gdyŜ pochodzący od samego Piotra komentarz
na temat uzdrawiania: (1) Uzdrowienie dokonuje się na skutek wiary w
Imię Jezusa (w. 16). Wierzyć w imię Jezusa oznaczało złoŜyć w Nim ufność jako w Posłanym przez Boga Zbawicielu. (2) Wiara w Jezusa
wzmacnia człowieka duchowo (w. 16). (3) Jezus wzbudza w człowieku
wiarę przynoszącą uzdrowienie (w. 16); (4) Rola „uzdrowiciela” sprowadza się do zwiastowania Jezusa (w. 12; Hbr 12,12).

94

2 MjŜ 3,6; 5,30.

95

Iz 42,1; 53,12

96

Sługa Jezus (gr. pais Jesus)— wyraŜenie to jest nawiązaniem do proroctw Izajasza o Słudze Pana (Iz 52,13-53,12; zob. Mt 12,18; Dz 27,30).

97

Myśl ta pojawia się równieŜ w innych kazaniach Dziejów Apostolskich
(zob. 2,23-24; 4,10; 5,30-32; 10,39-41; 13,28-29; zob. takŜe 1 Kor 15,14).
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przez Niego wzbudzona dała mu to pełne zdrowie wobec was
wszystkich.
17A

teraz, bracia, wiem, Ŝe w nieświadomości to zrobiliście,
podobnie jak wasi przełoŜeni; 18Bóg zaś wypełnił w ten sposób
to, co [dokładnie] przepowiedział przez usta wszystkich proroków, Ŝe Jego Chrystus będzie cierpiał.98 19Dlatego opamiętajcie
się i nawróćcie,99 aby były zmazane wasze grzechy, 20aby przyszły sprzed oblicza Pana czasy wytchnienia100 i aby wam posłał
wybranego juŜ wcześniej Chrystusa Jezusa, 21którego niebo
musi przyjąć aŜ do czasów odnowy wszystkich rzeczy,101 o
czym Bóg mówił od wieku przez usta swoich świętych proroków. 22MojŜesz powiedział przecieŜ: Proroka podobnego do
mnie wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych braci; Jego
słuchać się102 będziecie we wszystkim, cokolwiek do was powie.103 23I stanie się, Ŝe kaŜda dusza, która by nie posłuchała
tego proroka, zostanie zniszczona i usunięta104 z ludu.105 24I
98

Proroctwa o cierpieniu Jezusa: Iz 53,7-8 por z Dz 8,32-33; Ps 2,1-2 z Dz
4,25-26; Ps 22,1 z Mt 27,46; zob. takŜe 1 Ptr 1,11.

99

Opamiętajcie (gr. metanoeo) i nawróćcie się (gr. epistrefo) opisują proces opamiętania się człowieka — zob. komentarz do 2,38. Zob. 11,21
(mowa o uwierzeniu i nawróceniu się do Pana); 26,20 (mowa o opamiętaniu, nawróceniu się i spełnianiu uczynków godnych opamiętania). Zob.
takŜe 9,35; 14,15; 15,19; 26,18; 28,27 — we wszystkich wskazanych
wierszach napotykamy słowo epistrefo). Przebaczenie grzechów dokonuje się w efekcie opamiętania.

100 Lub: ochłody.
101 Czasy odnowy wszystkich rzeczy, gr. avpokata,stasij (apokatastasis),

zob. Obj 21,1; Rz 8,20-22. Jezus uŜył tego słowa w formie czasownikowej mówiąc o odnowie mającej miejsce za czasów Eliasza i Jana Chrzciciela (Mt 17,11; Mk 9,12) oraz mającej miejsce w działalności uczniów
(Dz 1,6). Józef Flawiusz uŜył tego słowa w odniesieniu do powrotu z
niewoli; Filon w dla opisania powrotu majątku do właścicieli w roku jubileuszowym. Jako termin medyczny oznacza ono całkowity powrót do
zdrowia.
102 Lub: Jemu będziecie posłuszni.
103 5 MjŜ 18,14-18; J 1,21; zob. teŜ 2 MjŜ 33,11; 5 MjŜ 34,10.
104 Zniszczona i usunięta, evxoleqreu,w gr. (eksoletreuo) całkowicie znisz-

czyć, wykorzenić, całkowicie usunąć (Friberg) Nasze tłumaczenie za
L&N 20.35.
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wszyscy prorocy, którzy przemawiali kolejno począwszy od
Samuela,106 zapowiadali te dni.107 25Wy jesteście synami proroków i przymierza,108 które ustanowił Bóg względem waszych
ojców, mówiąc do Abrahama: I w nasieniu109 twoim będą błogosławione wszystkie rody110 ziemi.111 26Wam najpierw wzbudził Bóg swego Sługę i posłał Go, aby wam błogosławił w nawracaniu kaŜdego z was do waszych niegodziwości.112
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Aresztowanie Piotra i Jana
gdy oni przemawiali do ludu, napadli na nich kapłani,113 dowódca straŜy świątynnej114 oraz saduceusze,115
2oburzeni, Ŝe nauczają lud i ogłaszają zmartwychwstanie
umarłych w Jezusie.116 3Dopadli ich zatem w ręce i osadzili
pod straŜą do następnego dnia; był juŜ bowiem wieczór.
4Tymczasem wielu z tych, którzy usłyszeli to Słowo, uwierzyło,
a liczba męŜczyzn doszła do około pięciu tysięcy.

4

1A

Piotr i Jan przed sanhedrynem
dnia natomiast zeszli się w Jerozolimie ich przełoŜeni, starsi, znawcy Prawa117 6oraz arcykapłan Annasz, Kaifasz,
Jan, Aleksander i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskie-

5Następnego

105 3 MjŜ 23,29; 5 MjŜ 18,19.
106 1 Sm 3,1.
107 1 Sm 16,13; 13,14; 15,28, 28,17. Por 2 Sm 7,12-16 z Dz 13,22-23.34;

Hbr 1,5.
108 1 MjŜ 12,1-3; 18,18; 22,18; 26,4.
109 Nasienie: Słowo to posiada liczbę pojedynczą i ostatecznie odnosi się do

Potomka, którym jest Jezus Chrystus. Zob. Gal 3,16. Błogosławieństwo
BoŜe nigdy nie miało się ograniczać do jednego narodu.
110 Lub: narody.
111 1 MjŜ 22,18.
112 Słowa te oznaczają, Ŝe umoŜliwienie nam nawrócenia się jest BoŜym

błogosławieństwem (5,31; 17,30; 1 Tm 2,4; 2 Ptr 3,9).

113 Ci kapłani, którzy tego tygodnia słuŜyli w świątyni (Łk 1,23).
114 Człowiek drugi rangą po najwyŜszym kapłanie (Dz 5,24-26; Łk

22,4.52). Nad bezpieczeństwem świątyni czuwały 24 oddziały lewitów;
jedna w danym czasie (Józef, Wojna, VI.5.3; zob. L&N 37.91).
115 Saduceusze: stronnictwo Ŝydowskie, którego członkowie wywodzili się

głównie z linii kapłańskiej i naleŜeli do osób zarządzających świątynią.
Odrzucali oni wiarę w zmartwychwstanie i Mesjasza, utrzymywali natomiast, Ŝe wiek mesjański — to jest czas doskonałości — był okresem,
w którym Ŝyli, i za którego utrzymanie byli odpowiedzialni. Jeden z ich
grona, najwyŜszy kapłan, przewodniczył sanhedrynowi (5,17; 23,6-8; Mt
22,23-33). Od czasów Jana Hyrkanusa I (135-104 r. przed Chr.) odsuwali się oni od faryzeuszów (Józef, Dzieje, XVII. 10.6; XVIII. 1.4; XX.
9.1)
116 Zwiastowanie o Jezusie zawsze będzie oburzało czynniki przywódcze.

Powodem jest nasza inność i wolność, nasze nieprzynaleŜenie do świata
(Łk 6,22; J 15,18-21; 17,14-15; Ef 3,20) oraz nasze umiłowanie prawdy
(J 17,16-17). W opisywanym wypadku prawda o zmartwychwstaniu
kwestionowała niewiarę saduceuszy w zmartwychwstanie, a poniewaŜ
zarządzali oni terenem świątynnym, aresztowali Piotra i Jana. Nie podobało im się, Ŝe nadal mówi się o Tym, do którego śmierci tak wydatnie
się przyczynili.
117 Rada Ŝydowska, czyli sanhedryn, składała się z przełoŜonych, starszych

i uczonych w Piśmie. Stanowiła ona rodzaj Ŝydowskiego senatu. Liczyła
od 70 do 100 członków (liczba 71 uchodziła za właściwą). Ta sama Rada
skazała Jezusa na śmierć (Łk 22,66).
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go.118 7Postawili ich pośrodku i wypytywali: Jaką mocą albo w
czyim imieniu to uczyniliście?
8Wówczas

Piotr, napełniony Duchem Świętym,119 powiedział
do nich: PrzełoŜeni ludu i starsi! 9PoniewaŜ my dzisiaj jesteśmy
przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa [wyświadczonego]
słabemu120 człowiekowi, dzięki któremu został on zbawiony,121
10to niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadome, Ŝe stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu,
którego wy ukrzyŜowaliście, a którego Bóg wzbudził z martwych — w Nim ten [człowiek] stanął wobec was zdrowy.
11On to jest tym kamieniem, odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym.122 12Nie ma teŜ w
nikim innym zbawienia; gdyŜ nie dano ludziom Ŝadnego innego
imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni.123
13I

gdy tak przyglądali się ufnej odwadze124 Piotra i Jana, a
zrozumieli, Ŝe to nieuczeni,125 zwykli ludzie, dziwili się; zaczęli

118 Annasz był najwyŜszym kapłanem w latach 6-15 po Chrystusie, lecz
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teŜ uświadamiać sobie, Ŝe byli z Jezusem; 14patrząc zaś na
uzdrowionego człowieka, który stał z nimi, nie mieli nic przeciwko. 15Polecili im natomiast opuścić sanhedryn i naradzali się
między sobą. 16Mówili: Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Wiadomo bowiem, Ŝe stał się przez nich znak widoczny dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy i nie jesteśmy w stanie temu zaprzeczyć; 17lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie
rozeszło, zabrońmy im surowo, aby w tym imieniu juŜ więcej
do nikogo z ludzi nie mówili. 18Wezwali ich zatem i nakazali
im, aby nie próbowali nawet mówić ani nauczać w imieniu Jezusa. 19Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im: Co jest słuszne w
obliczu Boga: słuchać126 bardziej was czy Boga — osądźcie.127
20My bowiem nie jesteśmy w stanie nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. 21Oni zaś po dalszych groźbach zwolnili ich, nie znajdując nic, za co mogliby ich ukarać — z powodu
ludu, wszyscy bowiem chwalili Boga za to, co się stało; 22gdyŜ
ponad czterdzieści lat miał człowiek, na którym dokonał się ten
znak uleczenia.

został przez Rzymian zdjęty z tego stanowiska i zastąpiony przez swego
syna Eleazara, następnie przez swego zięcia Kajfasza, zwanego teŜ Józefem (lata 18-36 po Chr.) Annasz jednakŜe wciąŜ uchodził za najwyŜszego kapłana (Łk 3,2; por. J 18,13.24). Annasz i Kajfasz odegrali duŜą rolę
w skazaniu Jezusa na śmierć (J 18,24.28). Jan to być moŜe syn Annasza
wyświęcony na najwyŜszego kapłana w 36 r. po Chr. Aleksander jest
nam bliŜej nieznany.

125 Wśród śydów w czasach Jezusa nie było niemal analfabetyzmu. Działo

119 Piotr znajdował się pod szczególnym wpływem Ducha Świętego. Po-

stosunek do państwa i prawa. Kościół i władze świeckie funkcjonują w
obrębie dwóch róŜnych sfer rzeczywistości: Kościół jest w świecie, lecz
nie naleŜy do świata; władze świeckie naleŜą do świata jako wyraz jego
zorganizowania. Z tej racji Kościół, jako obecny w świecie, winien oddziaływać na władze świeckie, podobnie zresztą jak i na całą społeczność świata, wszelkimi, zgodnymi z jego naturą, sposobami: winien
wspierać posunięcia władzy mieszczące się w granicach woli BoŜej, oraz
przestrzegać przed tymi, a nawet przeciwstawiać się tym, które poza
granice te wykraczają. Władze świeckie zaś, choć mogą korzystać z posług właściwych członkom Kościoła i rozliczać ich jako obywateli, nie
powinny rościć sobie praw do wpływania na nauczanie, ustrój i misję
Kościoła. Karanie członków Kościoła za nieprzestrzeganie wydanych
przez władze świeckie postanowień wykraczających poza granice objawionej w Piśmie Świętym woli BoŜej jest równoznaczne z prześladowaniem Kościoła (J 15,19; 17,15n; Rz 13,1-7; Tt 3,1; 2 Sm 12,7; Mt 14,4;
Dz 4,19n).

dobnie było w przypadku Pawła (Dz 13,9). Pan Jezus dał nam
szczególną obietnicę na czas rządowych przesłuchań i wyjaśnień w
sprawie naszej nadziei: Mt 10,19-20. Tę obietnicę widzimy w tej historii
w działaniu.
120 słaby,
gr. avsqenh,j (astenes) oznacza równieŜ osobę chorą i upośledzoną
fizycznie.
121 zbawiony, gr. se,swtai (sosetai) oznacza równieŜ uratowany, uzdrowio-

ny, ocalony.
122 Ps 118,22 był cytowany równieŜ przez Jezusa (Mt 21,42; Łk 21,17).

Zob. 1 Ptr 2,7 w zestawieniu z Rz 9,33; Iz 28,16.
123 J 14,6; Dz 10,43; 1 Tm 2,5.
124 Śmiałość, gr parhresia, zdecydowanie, bepośredniość, swoboda: 2,29;

4,29; 28,31.

się to dzięki powszechnym szkołom synagogalnym. Uczniowie nie mieli
wykształcenia właściwego dla faryzeuszy (NET).
126 słuchać, gr. avkou,w (akuo) oznacza równieŜ posłuszeństwo, podobnie jak

w przypadku polskiego słuchać się.
127 Słowa te — podobnie jak 5,29 — podają nam wytyczną jeśli idzie o nasz
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Zwolnienie Piotra i Jana z aresztu
i znaczenie modlitwy w pierwszym Kościele
23A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i powiadomili ich
o wszystkim, co im powiedzieli arcykapłani i starsi. 24Ci natomiast, gdy to usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos do Boga i
powiedzieli: Władco,128 Ty, który uczyniłeś niebo i ziemię, i
morze, i wszystko, co w nich jest, 25który ustami naszego ojca
Dawida, Twojego pachołka, powiedziałeś przez Ducha Świętego:
Dlaczego parsknęły [gniewem]129 narody,
A ludy uknuły rzeczy próŜne?
26 Powstali królowie ziemi i przełoŜeni
zeszli się razem przeciw Panu
i przeciw Jego Chrystusowi.130
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31A

gdy się pomodlili, zatrzęsło się miejsce,133 na którym byli
zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili
Słowo BoŜe z ufną odwagą.
Codzienne Ŝycie wierzących
32W całym zaś tłumie tych, którzy uwierzyli, było jedno serce i
jedna dusza i ani jeden nie nazywał własnym tego, co posiadał,
ale wszystko mieli wspólne.134 33Przy tym apostołowie z wielką
mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa,135
a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. 34Nikt teŜ między nimi nie cierpiał niedostatku, ci bowiem, ilu ich było właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskanie ze sprzedaŜy136 35i kładli je u stóp apostołów;
i rozdzielano kaŜdemu zgodnie z tym, jaką ktoś miał potrzebę.137

27Zeszli

się bowiem naprawdę w tym mieście przeciwko świętemu Słudze Twojemu, Jezusowi, którego namaściłeś: Herod131
i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami Izraela, 28aby uczynić
wszystko, co Twoja ręka i Twoje postanowienie juŜ wcześniej
ustaliły, Ŝe ma się stać.132 29A teraz, Panie, spójrz na ich groźby
i daj Twoim sługom głosić Twoje Słowo z całą ufną odwagą,
30gdy Ty wyciągasz rękę do leczenia i by działy się znaki i cuda
przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa.

128 Władca, gr. despo,thj (despotes), słowo określające niewolników i sługi

(1 Tm 6,1; 2 Tm 2,21; Tt 2,9; 1 Ptr 2,18). W taki sposób Symeon zwrócił
się do Boga (Łk 2,29). To słowo równieŜ w 2 Ptr 2,1; Jd 4; Obj 6,10.
129 parsknęły gniewem, gr. frua,ssw (fryasso) oznacza nie tylko gniew, ale

takŜe bunt.
130 Ps 2,1-2.
131 Herod Antypas, tetrarcha Galilei i Perei w latach 4 p. Chr. – 39 po Chr.

(Łk 23,7-15). Poncjusz Piłat, prokurator Judei z ramienia Rzymian w latach 26-36 po Chr. (Łk 23,1-24).
132 W słowach tych nie chodzi o to, Ŝe Bóg przymusił Heroda i Piłata do

określonego zachowania — Bóg bowiem nie traktuje ludzi jak marionetki ani nie zmusza ich do czynów dla nich zgubnych (zob. Jk 1,13) — ale
o to, Ŝe ich postępowanie leŜało na linii BoŜych planów.

133 Opisane tu napełnienie Duchem nie było ponownym chrztem w Duchu

Świętym, lecz kolejnym poruszeniem ich przez Niego mającym na celu
umoŜliwienie im śmiałego zwiastowania ewangelii. Jako chrześcijanie
mamy przywilej być pełnymi Ducha. Zob. 2,44; Ef 5,18; 2 Tm 1,5-9.
134 Codzienne Ŝycie wierzących cechowały: (1) jedność, harmonia, jedno-

myślność, wzajemny szacunek — oparte nie na organizacji, ale na naturze Ŝycia w Chrystusie (J 17,21n; 1 Kor 3,3-8; Flp 2,2; por. w. 12); (2)
wspólnota dóbr — gdy decydujemy się iść za Jezusem, stajemy się częścią ogromnej rodziny; nasz majątek i moŜliwości stają się częścią skarbu Kościoła; to, co posiadamy, pozostaje w naszej gestii, po to, byśmy
tym jak najmądrzej zarządzali (zob. Dz 5,4; Ef 4,28; 1 Tm 6,6-7.17-18);
(3) składanie świadectwa (w. 33; Mt 28,19-20); (4) Troska o potrzeby
materialne biednych (w. 34; 1 J 3,16-17).
135 Jednym z głównych tematów zwiastowania apostolskiego było zmar-

twychwstanie.
136 Praktyka ta nie była wymogiem pierwszego Kościoła (Dz 5,4). Były to

spontaniczne działania wierzących. Niektórzy postrzegają je w kategoriach błędu twierdząc, Ŝe doprowadziły do zuboŜenia kościoła w Jerozolimie; inni jako przygotowanie Kościoła przez Boga do ewangelizacji
świata. To drugie wyjaśnienie wydaje się słuszniejsze (np. Mk 10,21).
Nowy Testament nigdzie nie zaleca sprzedaŜy dóbr jako zasady. Za to
dobitnie świadczy o ich uŜywaniu przez wierzących dla Królestwa BoŜego (Ef 4,28; Flm 1-2).
137 Chrześcijanie powinni być ludźmi Ŝmudnej pracy (Ef 4,28).
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Przykłady ofiarności: szczerość Barnaby
i kłamstwo Ananiasza i Safiry
36Józef zaś, nazwany przez apostołów Barnabą, co moŜna przetłumaczyć jako Syn Zachęty, lewita rodem z Cypru,138 37po
sprzedaniu posiadanej przez siebie roli, przyniósł pieniądze i
połoŜył u stóp apostołów.
1Pewien

człowiek natomiast, imieniem Ananiasz, wraz ze
swą Ŝoną Safirą, sprzedał posiadłość 2i [potajemnie], za
wiedzą swojej Ŝony, zachował dla siebie część zapłaty, a
pewną część przyniósł i połoŜył u stóp apostołów.
3Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan139
napełnił140 twoje serce,141 [tak] Ŝe okłamałeś Ducha Świętego142 i zachowałeś sobie [część] z zapłaty za rolę? 4CzyŜ gdy
naleŜała do ciebie, nie była twoją, a po sprzedaniu, czy [naleŜność] nie pozostawała w twojej mocy? Co spowodowało, Ŝe
dopuściłeś w sercu do tego czynu? Nie skłamałeś ludziom, lecz

5

138 Barnaba wspominany jest w 9,27 (jako człowiek, który wyciągnął rękę

do Pawła); 11,22-25 (jako przedstawiciel grona apostołów, człowiek dobry, pełen Ducha Świętego i wiary, jako ten, który w Tarcie odszukał
apostoła Pawła); 13,1-4 (jako prorok i nauczyciel zboru w Antiochii);
13,4nn (jako towarzysz podróŜy Pawła i rzecznik atakowanych); 15,3739 (jako „mecenas” Marka i oponent Pawła). Barnaba jest przykładem,
Ŝe (1) wyzbycie się dóbr materialnych nie musi być stratą, moŜe być
uwolnieniem się do rzeczy lepszych; (2) Ŝycie naleŜy ustawiać na BoŜe
maksimum.
139 J 8,44; wszedł w Judasza (Łk 22,3; J 13,27), napełnił Ananiasza chęcią

kłamstwa.
140 To samo słowo zostało uŜyte na określenie napełnienia Duchem Świę-

tym w Dz 4,31.
141 Szatan szuka dostępu równieŜ do ludzi wierzących (1 Ptr 5,8-9). Piotr

znał to z własnego doświadczenia (Mt 16,22-23). W tym przypadku, zupełnie podobnie jak w przypadku Adama i Ewy, zaproponował drogę
„na skróty” do wielkości i znaczenia (1 MjŜ 3,5). Przybrał postać anioła
światłości (2 Kor 11,14-15). MałŜeństwo zboczyło z drogi wiary i pokory i uwikłało się w zgubne dla nich kłamstwo (Mt 11,29; J 8,44; Ef 4,2527). Jesteśmy bezpieczni, gdy w wierze, konsekwentnie, kroczymy drogą Chrystusowego samopoświęcenia (Rz 12,1-2; 2 Kor 10,3-4; Ef 5,1720; 1 Ptr 5,9).
142 Kto grzeszy przeciw Kościołowi występuje przeciw Duchowi Świętemu

(1 Kor 3,16-17).
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Bogu.143 5Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wydał ostatnie
tchnienie.144 I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy tego
słuchali.145 6Młodsi tymczasem powstali, owinęli go, wynieśli i
pogrzebali. 7A po upływie około trzech godzin nadeszła i jego
Ŝona, nieświadoma tego, co się stało. 8Piotr zaś odezwał się do
niej: Powiedz mi, czy za tyle oddaliście rolę? Ona na to: Tak, za
tyle. 9A Piotr do niej: Co się stało, Ŝe umówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali twojego męŜa, są u drzwi — i ciebie wyniosą. 10I natychmiast upadła u jego nóg, i oddała ostatnie tchnienie. A gdy
weszli młodsi, znaleźli ją martwą, wynieśli [ją zatem] i pogrzebali obok jej męŜa. 11I wielki strach ogarnął całe zgromadzenie146 oraz wszystkich, którzy tego słuchali.

143 Grzechem Ananiasza i Safiry nie było to, Ŝe zachowali część pieniędzy,

ale to, Ŝe chcieli uchodzić za ofiarodawców wszystkiego. Pierwszy
grzech w Kościele związany był zatem z obłudą, która, nie wykorzeniona, moŜe — jak kwas — zniszczyć szczerość całego kościoła (Łk 12,13).
144 Jeśli idziemy za podszeptami szatana, zawsze czeka nas śmierć. W tym

przypadku przyszła ona natychmiast. Powodem tej natychmiastowości
mogło być całkowite, „nieuleczalne” zaprzedanie się złu. Safira kłamie
nawet w chwili, gdy otrzymuje szansę wyznania grzechu (ww. 7-9; Gal
6,7; 1 Kor 11,30. Zob takŜe: przypadek Nadaba i Abihu (3 MjŜ 10,2);
Achana (Joz 7,25); Uzzy (2 Sm 6,7). Wielką przestrogą jest dla nas to,
Ŝe zarówno zakłamanie, jak i kaŜdy inny grzech zwykle zaczyna się
niewinnie. Szatan wymierza swoje strzały równieŜ przeciw wybranym
(Mt 24,24; Ef 6,16).
145 Względem ludzi naruszających zasady Ŝycia w Chrystusie Kościół po-

winien podejmować działania dyscyplinarne. Nigdy nie naleŜy
tolerować grzechu. W sprawach niejawnych upomnienie powinno
rozpocząć się od rozmowy w cztery oczy (Mt 18,15-18; Jk 5,19); w
sprawach jawnych napomnienie powinno być publiczne (1 Tm 5,20-24).
Ponadto kaŜdy wierzący sam jest odpowiedzialny za swój stan duchowy
(1 Kor 11,27-32; 2 Kor 13,5).
146 Jest to pierwszy w Dziejach Apostolskich przypadek uŜycia gr. słowa

evkklhsi,a (ekklesia), przekładanego na kościół, zbór, a w przypadku niniejszego przekładu na zgromadzenie. Słowo to odnosi się zarówno do
zgromadzeń lokalnych (8,1; 11,22; 13,1), jak i do wspólnoty wiernych
w ogóle (20,28). Greckie słowo evkklhsi,a (ekklesia) uŜywane było w
świecie greckim dla opisania zgromadzeń publicznych (przykład tego w
Dz — zob. 19,32.40), w LXX określa ono religijne zgromadzenie Izra-
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12A

przez ręce apostołów147 działo się wśród ludu wiele znaków
i cudów. I wszyscy jednomyślnie148 byli w kruŜganku Salomona, 13z postronnych natomiast nikt nie ośmielał się do nich dołączać, ale lud miał ich w wielkim powaŜaniu. 14Przybywało teŜ
coraz więcej wierzących Panu, mnóstwo zarówno męŜczyzn, jak
i kobiet, 15tak Ŝe teŜ na ulice wynosili słabych i kładli na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra149 zasłonił niektórych z nich. 16Schodził się równieŜ tłum z
okolicznych miast Jerozolimy niosąc z sobą słabych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy oni doznawali uzdrowienia.
Aresztowanie i cudowne uwolnienie apostołów
powstał arcykapłan oraz wszyscy, którzy z nim
byli, będący stronnictwem saduceuszów, napełnieni zazdrością,
18schwytali w ręce apostołów i osadzili ich w publicznym wię17Wówczas
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zieniu. 19Jednak anioł Pański150 otworzył w nocy drzwi więzienia, wyprowadził ich i powiedział: 20Idźcie, stańcie i ogłaszajcie
ludowi w świątyni wszystkie słowa tego Ŝycia. 21Posłuchali
więc tego i z nastaniem poranka weszli do świątyni, gdzie zaczęli nauczać. A gdy przybył arcykapłan i ci, którzy z nim byli,
zwołali sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela, i posłali do
więzienia, Ŝeby ich sprowadzono. 22Podwładni jednak, gdy tam
przybyli, nie znaleźli ich w więzieniu; zawrócili więc i oznajmili: 23Więzienie znaleźliśmy zamknięte z całą starannością, równieŜ straŜników stojących przy bramach, lecz po otwarciu nikogo wewnątrz nie znaleźliśmy. 24A gdy dowódca straŜy świątynnej oraz arcykapłani usłyszeli te słowa, byli zakłopotani co do
nich, co teŜ się stało. 25Wtem przybył ktoś i doniósł im: Oto
ludzie, których osadziliście w więzieniu, są w świątyni; stanęli
tam i nauczają lud. 26Wówczas dowódca straŜy poszedł [tam]
wraz z podwładnymi i sprowadził ich bez uŜycia siły; obawiali
się bowiem ludu, aby ich nie ukamienowali.
Apostołowie postawieni przez Radą NajwyŜszą
przyprowadzeniu zaś stawili ich przed sanhedrynem. I
zapytał ich arcykapłan: 28Nakazem zakazaliśmy wam nauczać
w tym imieniu, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i
chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka.151 29Piotr zaś z
apostołami odpowiedział: Trzeba być posłusznym Bogu bardziej niŜ ludziom.152 30Bóg naszych ojców wzbudził Jezusa,
którego wy zgładziliście, wieszając na drzewie, 31Tego Bóg
wywyŜszył swoją prawicą jako ZałoŜyciela153 i Zbawcę, aby
dać Izraelowi opamiętanie i odpuszczenie grzechów.154 32A my
27Po

ela. Zestawiając ze sobą fragmenty Nowego Testamentu moŜna powiedzieć, Ŝe Kościół — tak w wymiarze powszechnym, Kościoła światowego, jak i w wymiarze lokalnym, zgromadzenia wierzących na danym obszarze — jest wspólnotą tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, przyjęli chrzest Chrystusowy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i
doznali duchowej odnowy. Początkiem Kościoła był dzień zesłania Ducha Świętego, jego tryumfem będzie powrót Jezusa jako Króla królów i
Pana panów; wszyscy jego członkowie są kapłanami powracającego
Zbawiciela, tworzą Ciało Chrystusa, gdzie On jedynie jest Głową, Mistrzem i Nauczycielem, ludzie zaś braćmi usługującymi sobie tym darem
duchowym, jakiego Bóg kaŜdemu udzielił, świadczącymi wobec świata
o róŜnorodnej mądrości Boga, zwiastującymi ewangelię wszystkim narodom, dąŜącymi do wymiarów pełni Chrystusowej — przy wsparciu
prezbiterów i diakonów, pod kierunkiem sług ustanowionych przez Niego, by budować Ciało Chrystusowe.
147 Bóg postanowił, Ŝe będzie dokonywał niezwykłych rzeczy przez ręce

powołanych przez siebie ludzi, apostołów. Zob.: Dz 9,15-16; Ef 4,11nn.
148 Jednomyślnie: trwali w modlitwie (Dz 1,14); udzielali się w świątyni

(Dz 2,46); wstawiali się do Pana (Dz 4,24); wybierali spośród siebie
przedstawicieli (Dz 15,25), wielbili Boga (Rz 15,6).
149 W Mt 9,20 czytamy o skraju szaty Jezusa, a w Dz 19,12 o chustkach

Pawła.

150 O aniele Pańskim czytamy w Dziejach cztery razy: (1) Widzi go Szcze-

pan (7,30-38); (2) prowadzi on Filipa (8,26); (3) uwalnia Piotra (12,710); (4) uderza Heroda (12,23). Zob. takŜe: Mt 1,20-24; 2,13.19; 28,2;
Łk 1,11-38; 2,9.
151 Z treści kazań apostołów wynikało, Ŝe przywódcy Ŝydowscy ponoszą

odpowiedzialność za śmierć Jezusa (2,23; 3,13-15; 4,10-11). Zob. takŜe
Mt 27,25.
152 Zob. 4,19.
153 Lub: Księcia (Robertson, BW 5).
154 Zob. 3,26.
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jesteśmy świadkami tych spraw, a takŜe Duch Święty,155 którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni.156 33A gdy to usłyszeli, wybuchli jak przerŜnięci piłą157 i zamierzali ich zabić.
34Powstał jednak w sanhedrynie pewien faryzeusz, imieniem
Gamaliel,158 nauczyciel Prawa powaŜany przez cały lud, polecił
wyprowadzić na chwilę apostołów 35i powiedział: MęŜowie
izraelscy, dobrze się zastanówcie odnośnie do tych ludzi, co
zamierzacie zrobić. 36Bo przed tymi dniami powstał Teudas,
podawał się za kogoś; przyłączyła się do niego liczba około
czterystu męŜczyzn; a gdy został usunięty, wszyscy, ilu ich za
nim poszło, zostali rozproszeni i zniknęli.159 37Po nim powstał
Juda Galilejczyk w czasie spisu160 i pociągnął lud za sobą; ten
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[teŜ] zginął, a wszyscy, ilu go posłuchało, poszli w rozsypkę. 38I
teraz mówię wam: Odstąpcie od tych ludzi i zostawcie ich; bo
jeśli ten plan lub to dzieło jest z ludzi, to zostanie zniszczone;
39jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, i byście
się przy tym nie okazali ludźmi walczącymi z Bogiem. I posłuchali go, 40po czym przywołali apostołów, wychłostali ich, zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. 41Oni natomiast odchodzili sprzed oblicza sanhedrynu, ciesząc się, Ŝe zostali uznani za godnych niegodnego potraktowania — dla [Jego]
imienia.161 42KaŜdego teŜ dnia w świątyni i po domach nie
przestawali nauczać i głosić dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie.162

155 J 15,26-27; 16,8-11.
156 Chodzi o zaufanie, czyli o wynikające z wiary posłuszeństwo wezwaniu

ewangelii (Rz 1,5).
157 Idiom: wpadli w furię.
158 Jeden z najsłynniejszych nauczycieli tamtych czasów. W pewnym okre-

sie przewodniczący sanhedrynu i jeden z siedmiu rabinów cieszących się
tytułem „Rabban”. Według niektórych był obecny w czasie rozmowy z
dwunastoletnim Jezusem w świątyni i podobnie jak Nikodem i Józef z
Arymatei był uczniem Jezusa. Być moŜe był wnukiem Hillela. Stworzył
w Jerozolimie szkołę egzegezy Tory. Podobnie jak Hillel był umiarkowany w swoich poglądach. Paweł naleŜał do grona jego uczniów (22,3).
159 Theudas (Theudas). Łukasz przytacza słowa Gamaliela z roku ok. 35.

Gamaliel mówi o Teudasie, przywódcy rewolty sprzed rewolty Judasza
Galilejczyka związanej ze spisem Kwiryniusza (Cereniusza) z roku 6.
JednakŜe Józef (Dzieje. XX. 5, 1) mówi o Teudasie, który poprowadził
podobne powstanie za rządów Klaudiusza ok. roku 44 lub 45. Józef
(Dzieje. XVIII. 1, 6; XX. 5, 2; Wojna ii. 8, 1 oraz 17, 8) opisuje równieŜ
Judasza Galilejczyka lub Gaulonitę i umieszcza go w czasie ok. roku 6.
Nie ma pewności, czy Józef i Łukasz odwołują się do tego samego Teudasa, imię to bowiem jest teŜ skrótem popularnego imienia Theodozy.
„Józef wymienia czterech męŜczyzn o imieniu Józef, którzy nastąpili po
sobie w ciągu czterdziestu lat, i trzech o imieniu Szymon, którzy nastąpili po sobie w okresie czterdziestu lat, z których wszyscy byli przywódcami rebelii” (Hackett).
160 Spis: opisany teŜ przez Józefa (Dzieje. XV. 1, 1). Tego samego słowa

uŜywa Łukasz na opisanie spisu, który został zapoczątkowany przez Augusta w latach 8-6 przed Chrystusem (Łk 2,2). Jest to drugi spis w czternastoletnim cyklu. Z licznych papirusów wynika, Ŝe było tak przez wieki. Ramsay (The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of

the N.T.) wykazał na podstawie inskrypcji, Ŝe Kwiryniusz panował w
Syrii dwukrotnie, tak jak donosi Łukasz (Robertson, Luke the Historian
in the Light of Research).
161 Cierpienie dla Chrystusa jest znakiem autentyczności naszego chrześci-

jaństwa (Flp 2,9; 1 Ptr 2,20-21; 3,14).
162 Nauczanie w pierwszym kościele odbywało się nie tylko w świątyni, ale

i w domach.
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Problemy rozwoju Kościoła
Powołanie siedmiu diakonów
1W tych dniach, gdy liczba uczniów rosła, doszło do szemrania hellenistów163 przeciw Hebrajczykom, Ŝe w codziennej posłudze przeoczano ich wdowy.164 2Wówczas Dwunastu zwołało rzeszę uczniów i powiedziało: Nie byłoby

163 Chodzi o śydów spoza Palestyny, którzy w mniejszym lub większym
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przyjemnie, gdybyśmy porzucili Słowo Boga, aby usługiwać
przy stołach. 3Znajdźcie sobie natomiast, bracia, siedmiu165
cenionych męŜczyzn, pełnych Ducha i mądrości, którym zlecimy tę potrzebę, 4a my oddamy się modlitwie i posłudze Słowa.
5I spodobało się to Słowo wobec całej rzeszy i wybrali Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmena i Mikołaja, prozelitę166 z
Antiochii.167 6Tych stawili przed apostołami, [którzy] pomodlili
się i włoŜyli na nich ręce. 7A Słowo Boga krzewiło się i liczba
uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła, liczna teŜ rzesza kapłanów okazywała posłuszeństwo wierze.168

stopniu przyjęli grecką myśl, zwyczaje, styl Ŝycia, język. Ich głównym
miastem była Aleksandria w Egipcie, ale byli teŜ rozrzuceni po całym
imperium rzymskim.
164 Rozwój kościoła nie odbywa się bez trudności. W tym wypadku chodzi

o trudności organizacyjne: wdowy z kręgów hellenistycznych zaczęły
być zaniedbywane przy codziennym rozdziale dóbr, apostołowie stali się
przeciąŜeni pracą (zob. 4,35), a wśród członków zgromadzenia zaczęły
się zaznaczać braki w postawie duchowej i we wzajemnym współŜyciu
(zob. 1 Kor 3,3; 6,6-7; 10,10; Flp 2,4). W sumie ambitne zadanie troski o
sprawy bytowe i duchowe zaczęło przerastać moŜliwości zgromadzenia,
a wspaniały rozwój zaczął się chwiać z powodu pustych Ŝołądków. Sposób rozwiązania problemu przez apostołów uświadamia nam pewne realia. (1) Pierwszy kościół rozumiał, Ŝe jest powołany, aby wychodzić
naprzeciw nie tylko duchowym, ale i materialnym potrzebom ludzi. (2)
Nie bagatelizował trudności, nie ignorował przypadłości ludzkich,
uświadamiał sobie, Ŝe choć odrodzenie jest nieodzownym początkiem
duchowego Ŝycia, nie załatwia sprawy duchowego wzrostu, czyli dochodzenia przez wiarę do duchowej dojrzałości. (3) Nie dał się odwieść od
swoich priorytetów: modlitwy, ewangelizacji i duszpasterstwa. (4) Grono duszpasterskie jako najlepiej zorientowane w najwaŜniejszej — to
jest duchowej — sytuacji Zboru nie odrzuciło własnej odpowiedzialności za znalezienie rozwiązania (zob. Ef 4,11n). (5) Uznał, Ŝe wraz z rozwojem liczebnym muszą się dokonywać zmiany organizacyjne — trzeba
angaŜować więcej dojrzałych duchowo i sprawnych organizacyjnie ludzi, a ludzi ci z kolei muszą się dawać angaŜować. (6) Przy wyborze
rozwiązania uznano, Ŝe zasady muszą słuŜyć ludziom, a nie odwrotnie.
(7) Członkowie zgromadzenia powinni być darzeni zaufaniem jako
zdolni do rozsądnego rozwiązywania własnych spraw. (8) Ustrój zgromadzenia daje się najlepiej porównać z ustrojem szkoły (zob. Dz 14,23;
Dz 20,28; Ef 4,11n; Tt 1,5). (9) Słuszne rozstrzygnięcia organizacyjne,
pilnowanie modlitwy i usługiwania Słowem moŜe zapewnić znaczny
rozwój kościoła.
Troska o wdowy: 5 MjŜ 10,18; 16,11. 14; 24,17.19-21; 26,12-13; 27,19;
Iz 1,17-23; Jr 7,6; Mal 3,5.

165 śydowskie rady miejskie często składały się z siedmiu członków (Józef,

Dzieje. 4.18.14 [4.214]).
166 Człowiek pochodzenia greckiego, który przyjął judaizm.
167 Tych siedmiu sprawdzonych męŜczyzn nazywa się diakonami (w tekście

greckim nie zostali tak określeni) od charakteru powierzonej im posługi.
Jeśli kierować się ich greckimi imionami, to wszyscy oni byli hellenistami, to znaczy śydami pochodzącymi spoza Palestyny. I jeśli tak
rzeczywiście było, znaczyłoby to, Ŝe pierwszy Zbór z wielką uwagą
zatroszczył się o sprawę poszkodowanych wdów. Tylko o dwóch
diakonach mowa jest na dalszych stronach Dziejów — o Szczepanie w
6,8-7. 60 i o Filipie w 8,5-40; 21,8-9.
168 Co do tego sformułowania, zob. Rz 1,5; Gal 1,23; Jd 3.

str. 32

Pismo Święte
Historia Szczepana:
Jego obrona i śmierć

Pismo Święte

str. 33

8A

Szczepan,169 pełen łaski i mocy, czynił cuda i wielkie znaki
wśród ludu. 9Powstali zaś niektórzy z tak zwanej synagogi wy-

169 Szczepan, gr. stefanos (wieniec, nagroda), naleŜał do greckojęzycznych

śydów (hellenistów — Dz 6,1). Jest on jedną z pierwszych osób spoza
grona apostołów (obok Filipa — Dz 8,6), którzy — po włoŜeniu rąk apostołów — dokonywali cudów i znaków (zob. Dz 2,43; 3,4-8; 5,12).
Szczepan jest dla nas źródłem zachęty, bo na jego przykładzie widzimy, jakim chrześcijanin moŜe być. (1) Chrześcijanin moŜe być człowiekiem cenionym, cieszącym się dobrą opinią lub świadectwem (Dz 6,3; 1
Tm 4,12-16), człowiekiem sprawdzonym, spełniającym kryteria (1 Ptr
1,6-7; Jk 1,3); (2) człowiekiem pełnym Ducha (Ef 5,18), nie przeszkadzającym Mu działać w nim samym i przez niego (Dz 7,51) dającym
Duchowi pełne moŜliwości we własnym Ŝyciu. (3) Chrześcijanin moŜe
być człowiekiem pełnym mądrości, to znaczy przenikniętym szacunkiem dla Boga i zdyscyplinowaniem w stosowaniu Jego słowa (Prz 1,7;
Jk 3,17); (4) człowiekiem pełnym wiary, to znaczy zwracającym się w
swej wierze ku przeszłości i przez to głęboko ufającym Bogu, trzymającym się prawd objawionych w ewangelii, niepodatnym na zmienność i
nieprzyjazność okoliczności; to równieŜ znaczy człowiekiem podchodzącym z wiarą do teraźniejszości i przez to opierającym własną skalę
wartości na głębokim zaufaniu do Pana (Mt 6,25-34); to w końcu znaczy
człowiekiem kierującym się w swej wierze w przyszłość i przez to optymistycznie, twórczo nastawionym do Ŝycia, myślącym o Bogu na miarę
Boga, patrzącym na Ŝycie pod kątem BoŜych moŜliwości. (5) Chrześcijanin moŜe być człowiekiem pełnym łaski (1 Kor 15,8-10), to znaczy
dostępnym i uŜytecznym dla Pana niezaleŜnie od własnej przeszłości czy
statusu. (6) Chrześcijanin moŜe być człowiekiem pełnym mocy (2 Tm
1,7, por.: Dz 13,9; 14,9), to znaczy będącym BoŜym narzędziem do dokonywania cudów — nawet jeśli nie jest apostołem. Widać, Ŝe łączenie
w sobie łaski i mocy owocuje znakami i cudami (w. 8).
Takim człowiekiem jak Szczepan nie tylko się jest (Dz 9,15-16), takim
teŜ moŜna się stać (1 Tm 4,7-16; 2 Tm 2,21nn; por. 1 Kor 3,10-13; Mt
25,21) — przykładem tego jest zarówno Szczepan, jak i Filip, o których
choć nie wiemy, jak sobie poczynali w diakonii, wiemy, Ŝe byli niepospolici w misji (na przykład: Dz 6,10).
Szczepan jest dla nas wyzwaniem. Na jego przykładzie widzimy, Ŝe: (1)
Tacy ludzie wiary mogą być ofiarami prześladowań, skutecznych intryg,
fałszywych pomówień i nienawiści (Mt 5,10-12). Czy jesteśmy gotowi
płacić taką cenę? (Mk 8,34-38; Łk 9,62; 14,28-35). (2) Bóg moŜe zechcieć uwielbić siebie i rozegrać kolejną walkę o zbawienie człowieka w
taki sposób jak uczynił to w przypadku Szczepana, to znaczy dopuścić
do ich śmierci. Prawie wszyscy apostołowie zginęli śmiercią męczeńską.
Czy jednak chcemy być przywitani przez Syna Człowieczego na stojąco? (Dz 7,56).
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zwoleńców,170 Cyrenejczyków, Aleksandryjczyków oraz tych z
Cylicji i Azji, i rozprawiali ze Szczepanem. 10Lecz nie mogli
sprostać mądrości i Duchowi, w którym przemawiał.
11Wówczas podstawili męŜczyzn mówiących: Usłyszeliśmy, jak
wypowiada bluźniercze słowa przeciwko MojŜeszowi i Bogu.171
12Podburzyli więc lud, starszych oraz znawców Prawa, powstali, porwali go i zaprowadzili przed sanhedrym. 13Postawili teŜ
fałszywych świadków, którzy mówili: Ten człowiek nie przestaje mówić rzeczy przeciw temu świętemu miejscu oraz [przeciw]
Prawu; 14usłyszeliśmy go bowiem, jak mówi, Ŝe ten Jezus z
Nazaretu zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, które przekazał
nam MojŜesz. 15A gdy wszyscy, którzy zasiadali w sanhedrynie, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze niby oblicze anioła.

7

1Arcykapłan natomiast zapytał: Czy tak się te rzeczy mają?
2On zaś odpowiedział: MęŜowie bracia i ojcowie, posłu-

chajcie! Bóg chwały ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi,
gdy był w Mezopotamii,172 przed jego zamieszkaniem w
Haranie, 3i powiedział do niego: Wyjdź z twojej ziemi i z twojej
rodziny i udaj się do ziemi, którą ci wskaŜę.173 4Wtedy wyszedł
z ziemi Chaldejczyków i zamieszkał w Haranie. Stamtąd, po
śmierci swojego ojca,174 [Bóg] przesiedlił go do tej ziemi, w
której wy teraz mieszkacie; 5i nie dał mu w niej działu ani kro-
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ku175 ziemi, lecz obiecał dać mu ją w posiadanie oraz jego nasieniu po nim,176 chociaŜ nie miał jeszcze dziecka. 6Bóg zaś
powiedział w ten sposób, Ŝe jego nasienie będzie mieszkać jak
obcy przybysz w obcej ziemi, gdzie ujarzmią je i będą krzywdzić
przez czterysta lat;177 7a naród, któremu będą słuŜyć, Ja osądzę
— powiedział Bóg — a potem wyjdą i będą mi słuŜyć na tym
miejscu.178 8Dał mu teŜ przymierze obrzezania;179 i tak zrodził
Izaaka i obrzezał go dnia ósmego,180 Izaak natomiast Jakuba, a
Jakub dwunastu patriarchów.181
9Patriarchowie

zaś, zazdroszcząc Józefowi, oddali go do Egiptu.
Bóg jednak był z nim 10i wyrwał go ze wszystkich jego ucisków, dał mu łaskę i mądrość przed faraonem, królem Egiptu,
który ustanowił go zarządcą Egiptu i całego swego domu.
11Potem nastał głód w Egipcie i Kanaanie — wielki ucisk; i nasi
ojcowie nie znajdowali Ŝywności. 12A gdy Jakub usłyszał, Ŝe w
Egipcie jest zboŜe, posłał tam naszych ojców po raz pierwszy;
13za drugim zaś razem Józef dał się poznać swoim braciom i ród
Józefa stał się dla faraona jawny. 14Józef zaś posłał i wezwał
sobie swego ojca Jakuba wraz z całą rodziną liczącą siedemdziesiąt pięć dusz. 15Wówczas Jakub zstąpił do Egiptu, gdzie
zakończył [Ŝycie] zarówno on, jak i nasi ojcowie; 16i przeniesiono ich do Sychem, i złoŜono w grobowcu, który za cenę srebra nabył Abraham od synów Hemora w Sychem.182

175 Krok, gr. bh/ma (bema) — ok. 2,5 stopy lub ok. 75 cm (Dz 7,5). Zob. 5

MjŜ 2,5.
170 Wyzwoleńcy: chodzi o śydów, którzy byli uprzednio niewolnikami

rzymskimi (być moŜe potomkami Ŝydów wziętych do Rzymu przez
Pompejusza), którzy zostali wyzwoleni i osiedli w Jerozolimie. Ich liczba była wystarczająco duŜa, aby mieli swoją synagogę. Synagog w Jerozolimie było duŜo, choć prawdopodobnie nie aŜ 480 (jak podaje Talmud). Łukasz zdaje się wymieniać kilka spośród nich.
171 Co do bluźnierstwa przeciw Prawu 5 MjŜ 28,15-19. Sprawa świadków: 2

MjŜ 19,16-18; 20,16.

176 Aluzja do 1 MjŜ 12,7; 13,15; 15,2.18; 17,8; 24,7; 48,4. Co do teologicz-

nego znaczenia tej obietnicy zob. Rz 4 i Gal 3.
177 1 MjŜ 15,13; 2 MjŜ 12,40.
178 2 MjŜ 3,12.
179 1 MjŜ 17,9-14; Rz 4,11.
180 1 Mj 17,11-12.

172 1 MjŜ 11,31.

181 1 MjŜ 35,23-26.

173 1 MjŜ 12,1

182 Jakub został pochowany w jaskini Machpela (1 MjŜ 50,13). ST nie

174 Terach zmarł w Haranie w wieku 205 lat (1 MjŜ 11,32). Haran, brat

Abrahama był od niego ok. 60 lat starszy. Terach miał ok. 130 lat, gdy
urodził mu się Abraham, który opuszczał Haran w wieku 75 lat.

mówi, gdzie zostali pochowani synowie Jakuba, poza tym, Ŝe Józef został pochowanyw Sychem (Joz 24,32). Być moŜe tylko „nasi ojcowie”
bez Jakuba zostali „przeniesieni”. ...Który nabył Abraham (hôi ônêsato
Abraam). Hackett jest przekonany, Ŝe nasz obecny tekst grecki zawiera
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gdy zbliŜał się czas obietnicy, którą Bóg ogłosił Abrahamowi, rozrósł się lud i rozmnoŜył w Egipcie, 18aŜ nastał w
Egipcie inny król,183 który nie znał Józefa. 19Ten postąpił podstępnie z naszym rodem i krzywdził naszych ojców, zmuszając
ich do porzucania niemowląt, tak aby nie zostawały przy Ŝyciu.
20W tym czasie urodzony został MojŜesz i dobrze Bogu wyglądał; był on przez trzy miesiące karmiony w domu ojca, 21a gdy
został porzucony, podniosła go córka faraona i wychowała go
sobie za syna. 22WdroŜono przy tym MojŜesza we wszelką mądrość Egipcjan, był zaś dzielny tak w słowach, jak i w swoich
czynach. 23A gdy ukończył czterdzieści lat, wstąpiło mu na
serce, by odwiedzić swoich braci, synów Izraela. 24Wtedy zobaczył kogoś krzywdzonego, ujął się za nim i wymierzył sprawiedliwość męczonemu zdając cios Egipcjaninowi. 25Sądził zaś, Ŝe
jego bracia skojarzą, Ŝe Bóg przez jego rękę daje im zbawienie
— oni jednak nie skojarzyli.184 26Następnego dnia zjawił się,
gdy z sobą walczyli, i chcąc ich nakłonić do zgody powiedział:
Ludzie, jesteście braćmi, dlaczego krzywdzicie się wzajemnie?
27Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go i powiedział: Kto cię ustanowił przełoŜonym i sędzią nad nami? 28Czy
ty chcesz mię zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina?185 29I
uciekł MojŜesz z powodu tego słowa, i stał się przychodniem w
ziemi madiańskiej, gdzie zrodził dwóch synów.

tu błąd. Hort zauwaŜa, Ŝe w tekście krytycznym NT znajdujemy około
sześdziesięciu „oczywistych błędów”. MoŜliwe, Ŝe tutaj mamy do czynienia z jednym z nich, bo gdybyśmy zamiast „Abraham” wstawili „Jakub”, wszystko stałoby się całkowicie jasne. „Bardzo moŜliwe, sądząc a
priori, Ŝe słowo, które spowodowało tak oczywisty błąd wymknęło się
spod pióra wczesnego kopisty” (Hackett). Abraham zakupił grobowiec
Machpela od Efrona Hetyty w Hebronie (1 MjŜ 23,16), a Jakub pole od
synów Hamora z Sychem (1 MjŜ 33,19; Joz 24,32). Abraham zbudował
ołtarz w Sychem, gdy przybył do Kanaanu (1 MjŜ 12,6f.). MoŜliwe
oczywiście, Ŝe Abraham równieŜ zakupił pole na który ten ołtarz stał.
183 Wcześniejsza dynastia była dynastią Hyksosów; następnym królem był

Ahmes (Ahmose), który ostatecznie wyparł Hyksosów z Egiptu (Knobel). 2 MjŜ 1,8.
184 Ps 106,6-46; Ez 20; Nh 9,6-38.
185 2 MjŜ 2,14.
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kiedy wypełniło się czterdzieści lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł w płomieniu płonącego krzaka.186 31Gdy
MojŜesz to zobaczył, dziwił go ten widok; a kiedy podchodził,
aby się dokładnie przypatrzyć, rozległ się głos Pana: 32Ja jestem
Bóg twoich ojców, Bóg Abrahama i Izaaka, i Jakuba.187 A MojŜesz ogarnięty strachem nie śmiał się [nawet] przyglądać. 33Pan
zaś powiedział do niego: Zdejmij obuwie ze swoich nóg, bo
miejsce, na którym stanąłeś, jest ziemią świętą. 34Patrząc obejrzałem krzywdę mojego ludu, który jest w Egipcie, i usłyszałem
jego wzdychanie, i zstąpiłem, aby ich wybawić; i teraz idź! Posyłam cię do Egiptu.188 35Tego MojŜesza, którego się zaparli,
mówiąc: Kto cię ustanowił przełoŜonym i sędzią? — tego Bóg
posłał jako wodza i odkupiciela189 z ręką anioła, który mu się
ukazał w krzaku. 36On to wyprowadził ich po tym, jak dokonał
cudów i znaków w ziemi egipskiej, a [potem] na Morzu Czerwonym i na pustyni przez czterdzieści lat. 37To jest ten MojŜesz, który powiedział synom Izraela: Proroka jak ja wzbudzi
wam Bóg spośród waszych braci.190 38On jest tym, który był w
zgromadzeniu na pustyni z aniołem, który mówił do niego na
górze Synaj, i z naszymi ojcami, tym, który otrzymał słowa
Ŝywe, aby nam191 je dać. 39Jemu nasi ojcowie nie chcieli stać
się posłuszni, ale odepchnęli go i zwrócili się w swoich sercach
w stronę Egiptu, 40mówiąc do Aarona: Uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, bo nie wiemy, co się stało z tym MojŜeszem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej.192 41I uczynili
sobie w tamtych dniach cielca, i wznieśli ofiarę boŜkowi, i cie-

186 2 MjŜ 3,1nn.
187 2 MjŜ 3,6.
188 2 MjŜ 3,7-8.10.
189 Szczepan kreśli podobieństwo pomiędzy Jezusem i MojŜeszem (Łk 1,68;

2,38; Hbr 9,12; Tt 2,14).
190 5 MjŜ 18,15.
191 nam, gr. hJmi'n (hemin) występuje w A C D E Y 33 81 181 614 945 1175

1739 1891 2344 Byz al, podczas gdy wam, gr. uJmi'n (hymin) w Ì74 Í B
36 307 453 610 1409 1678 al. Ten drugi przypadek NET uwaŜa za lepiej
udokumentowany i się za nim opowiada.
192 2 MjŜ 32,1.23. Wbrew obietnicy z 2 MjŜ 23,20.
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szyli się dziełami swoich rąk.193 42Bóg zaś odwrócił się i przekazał ich na słuŜbę zastępom nieba,194 jak napisano w zwoju
proroków:
Czy Mnie przez czterdzieści lat na pustyni
składaliście zarŜnięte zwierzęta i ofiary,
domu Izraela?
43 I nosiliście namiot Molocha195
oraz gwiazdę boŜka Romfana,196
wyobraŜenia, które uczyniliście,
aby się im kłaniać —
i przesiedlę was poza Babilon.197
44Nasi

ojcowie mieli na pustyni namiot świadectwa, tak jak go
sobie urządził Ten, który powiedział MojŜeszowi, aby go wykonał według wzoru, który zobaczył; 45który teŜ z kolei nasi
ojcowie wprowadzili wraz z Jozuem do posiadłości pogan, których Bóg wygnał sprzed oblicza naszych ojców aŜ do dni Dawida. 46On to znalazł łaskę w oczach Boga i prosił, by mógł znaleźć198 BoŜy namiot domowi199 Jakuba.200 47Salomon zaś zbu-

193 2 MjŜ 32,6.18.
194 5 MjŜ 17,3; 2 Krl 17,16; 21,3; 2 Krn 33,3.5; Jr 8,2; 19,13.
195 Kanaanejskie bóstwo słońca, nieba i ognia. Składano mu ofiary z ludzi,

głównie dzieci.
196 Saturn, w mitologii rzymskiej bóg prawdopodobnie związany z rolnic-
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dował Mu dom.201 48Ale NajwyŜszy202 nie mieszka w [budowlach] zbudowanych rękami,203 jak mówi prorok:
49 Niebo

jest moim tronem,
a ziemia podnóŜkiem moich stóp;
jaki dom mi zbudujecie — mówi Pan —
albo jakie jest miejsce mojego odpocznienia?204
50 Czy nie moja ręka uczyniła to wszystko?
51Ludzie

twardego karku, nieobrzezanych205 serc i uszu, wy
zawsze opieracie się Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, tak i
wy! 52Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie?
Pozabijali teŜ tych, którzy zapowiedzieli przyjście Sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami,206
53wy, którzy za pośrednictwem aniołów otrzymaliście Prawo,
lecz nie dotrzymaliście go.
54Słuchając

tego wybuchli w swoich sercach jak przecięci piłą i
zaczęli zgrzytać na niego zębami. 55[On tymczasem], pełen
Ducha Świętego, ze wzrokiem utkwionym w niebo, zobaczył
chwałę Boga oraz Jezusa stojącego po prawicy BoŜej 56i powiedział: Oto widzę otwarte niebiosa i Syna Człowieczego stojącego po prawicy BoŜej. 57Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali
sobie uszy i zgodnie rzucili się na niego. 58A wyrzuciwszy go
poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złoŜyli swoje szaty
u stóp młodzieńca zwanego Saulem. 59I kamienowali Szczepana, wzywającego imienia [Pana] i mówiącego: Panie Jezu,
przyjmij mego ducha.207 60A gdy padł na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im tego grzechu. I kiedy to powiedział, zasnął.208

twem.
197 Am 5,27.
198 Lub: aby znalazł.
199 Niektóre manuskrypty mają w tym miejscu Bóg zamiast dom. Bój jest w

Í2 A C E Y 33 36 81 181 307 453 610 614 945 1175 1409 1678 1739
1891 Byz i większości Itala. Trudniejsza wersja dom jest w Ì74 Í* B D
2344 oraz pojedynczy Itala ms. Druga wersja jako trudniejsza jest bardziej prawdopodobna. NET szczegółowo omawia ten temat.
200 2 Sm 7,2; Ps 132,5.
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201 1 Krl 8,1-21.
202 Hbr 7,1; Łk 1,32. 35; Dz 16,7.
203 1 Krl 8,27; Iz 57,15; 1 Krn 6,8; Jr 7,1-34.
204 Iz 66,1.
205 Iz 52,1.
206 Precedens: 1 Krl 19,10-14; Nh 9,26; 2 Krn 36,16.
207 Łk 23,34.46.
208 Dz 13,36; 1 Kor 15,18.
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Saul pochwalał ich zabójstwo.

Prześladowanie Kościoła i tryumf ewangelii w Samarii
W tym dniu natomiast wybuchło wielkie prześladowanie
zgromadzenia w Jerozolimie i wszyscy, oprócz apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii.209 2Szczepana zaś
pozbierali210 bogobojni męŜczyźni i uczynili nad nim wielkie
bicie się w pierś.211 3Saul zaś tępił zgromadzenie: wchodził do
domów, wywlekał męŜczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia.
4Ci

z kolei, którzy się rozproszyli, przechodzili z miejsca na
miejsce i głosili słowo dobrej nowiny. 5A Filip dotarł do miasta
Samarii i głosił im Chrystusa. 6Tłumy zaś uwaŜnie i zgodnie
słuchały tego, co było mówione przez Filipa, gdy go słuchały i
oglądały znaki, które czynił. 7GdyŜ duchy nieczyste krzycząc
donośnym głosem wychodziły z wielu, którzy je mieli, wielu teŜ
sparaliŜowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. 8I stała się
wielka radość w tym mieście.
9A

był w mieście pewien człowiek, imieniem Szymon, który
uprzednio zajmował się tam magią i wprawiał lud Samarii w
zachwyt, podając się za kogoś wielkiego 10i wszyscy, od małych aŜ do wielkich, powaŜali go, mówiąc: Ten jest mocą Boga,
która zwie się Wielką.212 11PowaŜali go zaś dlatego, Ŝe przez
dłuŜszy czas wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami.
12Gdy jednak uwierzyli Filipowi, który głosił dobrą nowinę o
209 Samaria, miasto, o którym mowa odnosi się najprawdopodobniej do

głównego miasta Samarii, odbudowanego przez Heroda Wielkiego jako
Sebaste na cześć Augusta (J. Boehmer, “Studien zur Geographie Palästinas bes. im Neuen Testament,” ZNW 9 [1908]: 216-18; D. Gill and C.
Gempf, eds., The Book of Acts in its Graeco-Roman Setting, 272). To
jest najlepsze wyjaśnienie, jeśli rodzajnik przede miastem ma być wzięty
jako oryginalny. Jeśli rodzajnik nie jest oryginalny, to moŜe chodzić o
inne miasto, o Gittę, rodzinne miasto Szymona Maga według Justyna
Męczennika (por. C. K. Barrett, Acts [ICC], 1:402-3; F. F. Bruce, Acts
[NICNT], 165)
210 Pozbierali, gr. sugkomi,zw (synkomidzo) w celu przygotowania do po-

chówku i pogrzebania.
211 Związane z niesprawiedliwą śmiercią (NET).
212 Chodzi prawdopodobnie o wschodnią naukę o emanacjach lub eonach,

powszechną w II w (Robertson, BW 5).
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Królestwie BoŜym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się
ochrzcić, zarówno męŜczyźni, jak i kobiety. 13Sam Szymon
takŜe uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a
widząc jak dzieją się wielkie znaki i dzieła mocy, był [wciąŜ]
zachwycony.
14Gdy

zaś apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, Ŝe Samaria
przyjęła Słowo BoŜe, wysłali do nich Piotra i Jana, 15którzy
przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha
Świętego. 16Na nikogo bowiem z nich jeszcze nie zstąpił, byli
zaś jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 17Wtedy wkładali
na nich ręce,213 a [oni] otrzymywali Ducha Świętego. 18A gdy
Szymon spostrzegł, Ŝe Duch bywa udzielany przez wkładanie
rąk apostołów, przyniósł im pieniądze 19i powiedział: Dajcie i
mnie tę władzę, aby ten, na kogo włoŜę ręce, otrzymywał Ducha
Świętego. 20Piotr jednak powiedział do niego: Twoje srebro
wraz z tobą niech będzie na zgubę, poniewaŜ sądziłeś, Ŝe dar
Boga moŜna nabyć za pieniądze. 21Nie masz cząstki ani udziału
w tym słowie, gdyŜ twoje serce nie jest szczere214 wobec Boga.
22Opamiętaj się zatem i [odwróć] się od tego twojego zła i proś
Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł twojego serca;
23bo widzę, Ŝe jesteś w gorzkiej Ŝółci i w więzach niesprawiedliwości.215 24Szymon zaś odpowiedział: Módlcie się wy za
213 Wkładanie rąk nie miało miejsca w czasie Pięćdziesiątnicy (2,4.33) ani

w 4,31; 10,44 ani teŜ nie jest wspomniane w 1 Kor 12; 14. Wspomniane
jest natomiast w Dz 6:7 przy okazji modlitwy nad diakonami. W 13:3,
gdy Barnaba i Saul wychodzili z Antiochii. W przypadku Saula ręce
włoŜył na niego Ananiasz (9,17). Dlatego nie moŜna powiedzieć, Ŝe
przyjmowaniu Ducha Świętego zawsze towarzyszyło wkładnia rąk.
214 Słowo to pierwotnie oznaczało matematyczną prostą linię (jak w Dz

9,11).
215 gorzka Ŝółć colh, pikri,a (chole pikria) stare słowo pochodzące od cholas

albo od cheô, rozlewać lub od chloê, Ŝółtawa zieleń, Ŝółć. W N.T. tylko
w Mt 27,34 i tutaj. W LXX w sensie zarówno piołunu, jaki i Ŝółci. Zob.
5 MjŜ 29,18; 32,32; Tr 3,15; Jb 16,14. „śółć i gorycz” w 5 MjŜ 29,18.
„więzy nieprawości” (sundesmon adikias) pochodzi od Iz 58,6. Paweł
uŜywa tego słowa — spójnia — w odniesieniu do pokoju (Ef 4,3), miłości (Kol 3,14), ciała (Kol 2,19). Piotr określa propozycję Szymona jako
truciznę i zniewolenie (zob. 5 MjŜ 29,17; Hbr 12,15). StaroŜytni uwaŜali
Ŝółć za siedlisko nienawiści, pychy, chciwości, zazdrości i obłudy. Kolorem Ŝółć przypomina miód, jednak ma inny smak (BP, 308).
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mną do Pana, aby nie przyszło na mnie nic z tego, co powiedzieliście. 25A oni, gdy złoŜyli świadectwo i opowiedzieli Słowo Pańskie,216 wyruszyli w drogę powrotną do Jerozolimy, a
[po drodze] głosili dobrą nowinę po wielu wioskach Samarytan.
Filip i królewski dostojnik
anioł Pana przemówił do Filipa tymi słowy: Wstań i idź na
południe217 na drogę, która schodzi z Jerozolimy do Gazy.218
Jest to droga pustynna.219 27Wstał więc i poszedł. A oto człowiek, Etiopczyk, eunuch,220 dostojnik królowej etiopskiej,221
26A

216 Słowo Pańskie to techniczny termin na określenie OT, często mów pro-

rockich (np. 1 MjŜ 15,1, Iz 1,10, Jon 1,1). W NT 15 razhy: 3 razy jako
r`hm/ a tou/ kuri,ou (rema tou kuriou; Łkl 22,61, Dz 11,16, 1 Ptr 1,25) i 12
razy jako lo,goj tou/ kuri,ou (logos tou kuriou; tu i w Dz 13,44. 48. 49;
15,35. 36; 16,32; 19,10. 20; 1 Ts 1,8, 4,15; 2 Ts 3,1). (NET).
217 Na południe (kierunek) lub około południa (pora). Bóg często doświad-

cza człowieka takimi poleceniami: 2 MjŜ 14,16; 1 Krl 17,3-4.9-14; 2 Krl
5,10.
218 Odległość z Jerozolimy do Gazy wynosi ok. 77 km. Z Samarii do Jero-

zolimy — 56 km. Z Jerozolimy przez Betlejem i Hebron wiodła droga
łącząca się z głównym szlakiem do Egiptu, na południe od Gazy. Historia mówi o dwóch miastach o tej nazwie. Pierwsze, zwane Gazą Starą
albo Gazą Pustynną, zostało zniszczone w czasie wojny w 93 roku p.
Chr. W 57 p. Chr. zbudowano nową Gazę na południe od Starej. Droga,
która prowadziła koło Gazy była bardzo ruchliwa (Barclay, KHK 255).
219 Lub: pusta, gr. e;rhmoj (eremos).
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kandaki,222 który był nad całym jej skarbem, przyszedł zaś do
Jerozolimy, aby pokłonić się [Bogu], 28powracał, a siedząc w
swoim rydwanie, czytał proroka Izajasza. 29Duch zaś powiedział Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego rydwanu. 30A gdy
Filip podbiegł, usłyszał go, jak czyta proroka Izajasza, i zapytał:
Czy rozumiesz to, co czytasz? 31A on odpowiedział: Jak mogę,
skoro mnie nikt nie prowadzi? I poprosił Filipa, aby wsiadł i
przy nim usiadł. 32A fragment Pisma, który czytał, był ten:
Jak owca na rzeź był prowadzony
I jak baranek milczał wobec tego,
który go strzyŜe,
Tak nie otwiera ust swoich;
33 W jego poniŜeniu pozbawiono go sądu,223
Kto opowie o jego rodzie?
Bo jego Ŝycie zabierane jest z ziemi.224
34Wtedy

eunuch odezwał się do Filipa: Proszę cię, o kim prorok
to mówi? O sobie samym, czy teŜ o kimś innym? 35A Filip
otworzył swoje usta i rozpoczynając od tego fragmentu Pisma
głosił mu dobrą nowinę o Jezusie. 36A gdy tak jechali drogą,
przybyli nad jakąś wodę i eunuch zapytał: Oto woda; co przeszkadza, abym został ochrzczony?225 38I rozkazał zatrzymać
nowała w latach 25-41 po Chr. Na terenach określonych tu jako Etiopia
od VII w. przed Chr. mieszkali śydzi. Etiopczyk nie rozumiał fragmentu, poniewaŜ nie był on teŜ jasny dla samych śydów, którzy w Słudze
Pana upatrywali któregoś z proroków lub naród jako całość.

220 Termin eunuch zwykle odnosił się do wykastrowanego męŜczyzny, ale

222 Kandaka to określenie królowej etiopskiej. Termin kanda,kh (kandake)

nie zawsze (1 MjŜ 39,1; LXX). Osoby wykastrowane były na Wschodzie
preferowane jako urzędnicy dworscy, chociaŜ judaizm sprzeciwiał się
temu. Prawo wyłączało eunuchów ze społeczności (5 MjŜ 23,1), choć
Bóg oczywiście takie osoby akceptował (Iz 56,3-5; Mądrości 3,14). Ten
urzędnik był rzeczywiście wysokiego stopnia, bo odpowiadał za cały
skarb. Niekoniecznie był eunuchem fizycznie. Był to pierwszy w pełni
pogański przedstawiciel w chrześcijaństwie, Samarytanie bowiem uwaŜani byli za spokrewnionych (Dz 8,4-25).

określał raczej tytuł niŜ imię własne (jak faraon), zob. L&N 37.77; wielu
jednak wciąŜ bierze to słowo jako imię własne (L&N 93.209). BAGD
402 s.v. Kanda,kh, traktuje ten termin jako tytuł i wskazuje, jak uŜywa go
Strabo (Geography 17.1.54) oraz inni).

221 Etiopia to królestwo Nubii w północnym Sudanie, którego stolica Meroe

(nie mylić z Abisynią, która potem przyjęła nazwę Etiopia, a przyjęła
chrześcijaństwo w IV w. po Chr.). Zgodnie z tradycją panowała tam królowa matka. Pisarze klasyczni wspominają kilka kobiet pełniących funkcje królowej w Meroe w I w. przed i I w. po Chr., które nosiły tytuł kandaka. W tym przypadku chodzi prawdopodobnie o Amantiterę, która pa-

223 Niektóre późniejsze mss mają „w poniŜeniu”. Tylko C E Y Byz dodają

aujtou' (autou) po tapeinwvsei (tapeinosei). I ta opcja jest najprawdopodobniej oryginalna. Drugą część moŜna tłumaczyć: Odmówiono Mu sądu.
224 Iz 53,7-8
225 Kilka późniejszych mss dodaje wiersz 37: Filip zaś powiedział: Jeśli

wierzysz z całego serca, moŜesz. A on na to: Wierzę, Ŝe Jezus Chrystus
jest Synem Boga. Wiersz ten pomijany jest przez Ì45 Ì74 Í A B C Y
33 81 181 614 1175 1409 2344 Byz. Występuje z małymi odmianami w
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wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go.226
39Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch
go juŜ więcej nie zobaczył, lecz z radością jechał dalej drogą.
40Filip natomiast znalazł się w Azocie227 i obchodząc wszystkie
miasta, głosił dobrą nowinę, aŜ przyszedł do Cezarei.228

36 307 453 610 945 1678 1739 1891 it. Niemal na pewno nie naleŜał on
do oryginału Dziejów. Ale jest waŜny jako dowód, w jaki sposób we
wczesnym Kościele traktowano wyznanie wiary.
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Nawrócenie Saula

1A

Saul,
jeszcze groźbą i mordem230 względem
uczniów Pana, przyszedł do arcykapłana 2i wyprosił sobie
od niego listy do Damaszku231 — do synagog — aby, jeśliby znalazł jakichś zwolenników Drogi,232 zarówno męŜczyzn jak i kobiety, mógł ich związanych przyprowadzić do
Jerozolimy. 3I stało się, gdy szedł i zbliŜał do Damaszku, Ŝe
nagle otoczyło go światło z nieba, 4a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, dlaczego Mnie prześladujesz? 5I odpowiedział: Kim jesteś, Panie? A On: Ja jestem
Jezus, którego ty prześladujesz; 6ale powstań i wejdź do miasta,
tam ci powiedzą, co masz czynić. 7A męŜczyźni, którzy towarzyszyli mu w drodze, stanęli niezdolni do mówienia, słuchali
wprawdzie głosu, ale nikogo nie dostrzegali.233 8I podniósł się

9

dysząc229

226 Etiopczyk został prawdopodobnie ochrzczony w miejscu zwanym dziś

Ain-Dirue, 7 km od Hebronu (BP 309). Jeśli tak to z Samarii na miejsce
chrztu Filip przebył drogę ok. 80 km.
227 Azot był miastem filistyńskim na wybrzeŜu południowej Palestyny,

znanym w ST jako Aszdod, połoŜonym 30 km na południe od Lyddy,
między Gazą a Jafą.
228 Cezarea była miastem na wybrzeŜu Palestyny na południe do góry Kar-

mel (nie chodzi o Cezareę Filipową). Zob. Dz 10,1.

229 1 MjŜ 49,27; Dz 8,1; 26,11.
230 Idiom, znaczy: A Saul groŜąc uczniom Pana śmiercią... (L&N 33.293).
231 Damaszek to najstarsze spośród stale zamieszkanych miast świata.

Wspomniane juŜ w 1 MjŜ 14,15; 15,2. Według późniejszej Hellenistycznej tradycji Abraham panował w Damaszku. W okresie amorejskim było
miastem Amoryckim, a pod władzę Aramu przeszło ok 1200 r. przed
Chr. W królewskim okresie Izraela Damaszek był stolicą Aramu i prowadził z Izraelem ciągłe wojny, aŜ oba państwa uległy potędze Asyrii w
ósmym stuleciu przed Chr. Przechodziło kolejno pod panowanie Babilonu, Persji i Grecji. W III stuleciu przed Chr. leŜało na granicy wpływów
Ptolemeuszy i Seleucydów i było przedmiotem porządania obu hegemonii. Po zwycięztwie pod Paneionem w 200 r. przed Chr. przeszło zdecydowanie pod panowanie Seleucydów. W okresie, gdy imperium Seleucydów zaczęło się nagle kruszyć, Damaszek został przejęty przez nebatejskiego króla Aretasa III (ok. 85 przed Chr.). Nebatejczycy byli Arabami;ich ojczyzna rozciągała się pomiędzy Morzem Martwym a Zatoką
Aquaba, a ich stolicą była Petra. Królestwo Nebatejskie zostało włączone do Imperium Rzymskiego jako prowincja Arabia w 106 r. po Chr., ale
w okresie swojej świetności było mocarstwem zagraŜającym odradzającej się monarchii hasmonejskiej i rządom Heroda w Palestynie.
232 Tak na początku określano chrześcijaństwo (zob. takŜe 19,9. 23; 22,4;

24,14. 22).
233 Wielu twierdzi, Ŝe między Dz 9,7 a 22,9 istnieje sprzeczność. Jest to

pozorne. Wynika z niezgrabności przekładów. W Dz 9,7 czytamy, Ŝe
towarzysze Pawła słuchali głosu, co nie znaczy, Ŝe docierające do nich
dźwięki pozbierali w logiczną całość. Ponadto znajdujemy w tym wierszu wyraźną sugestię, Ŝe coś widzieli, choć nikogo nie byli w stanie do-
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Saul z ziemi, lecz gdy otworzył swoje oczy, nic nie widział;
prowadząc go zaś za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. 9I
przez trzy dni nie widział ani nie jadł, ani nie pił.
10Był

natomiast w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz.
I Pan przemówił do niego w widzeniu: Ananiaszu! A on odpowiedział: Oto jestem, Panie! 11Pan zaś do niego: Wstań i idź na
ulicę zwaną Prostą, i odszukaj w domu Judy [człowieka] imieniem Saul z Tarsu; oto właśnie się modli 12i zobaczył w widzeniu człowieka imieniem Ananiasz, jak wszedł, włoŜył na niego
ręce i w ten sposób odzyskał wzrok. 13Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym człowieku, ile złego wyrządził Twoim świętym w Jerozolimie; 14i tutaj ma od arcykapłanów władzę, aby związać wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. 15Pan jednak powiedział do niego: Idź, gdyŜ ten
człowiek jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje
imię przed pogan, królów i synów Izraela; 16Ja sam bowiem
pokaŜę mu, ile będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia. 17I
Ananiasz poszedł, wszedł do domu, włoŜył na niego ręce i powiedział: Saulu, bracie, Pan przysłał mnie, Jezus, który ci się
ukazał w drodze, którą szedłeś, abyś odzyskał wzrok i został
napełniony Duchem Świętym. 18I natychmiast opadły mu z
oczu jakby łuski, odzyskał wzrok, wstał i został ochrzczony.
19A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły. I stało się, Ŝe [przebywał] z uczniami w Damaszku kilka dni, 20a juŜ zaczął głosić w
synagogach Jezusa, Ŝe On jest Synem Boga. 21Wszyscy zaś,
którzy go słuchali, dziwili się i mówili: Czy nie jest to ten, który
w Jerozolimie nastawał na tych, którzy wzywają tego imienia, i
po to tu przyszedł, aby ich w związanych zaprowadzić do arcykapłanów? 22Saul natomiast coraz bardziej się umacniał i

strzec. Występujące w tym wierszu imiesłowy wskazują na ich usiłowania. W Dz 22,9 z kolei mowa jest o tym, Ŝe towarzysze Pawła zobaczyli
światło, co nie musi oznaczać, Ŝe w blasku tego światła dostrzegli kogoś.
Poza tym z Dz 22,9 dowiadujemy się, Ŝe nie usłyszeli oni, albo nie zrozumieli głosu Jezusa, który rozmawiał z Pawłem, co wcale nie oznacza,
Ŝe tego głosu w ogóle nie słuchali. W 22,9 zarówno słowo zobaczyli, jak
i usłyszeli występuje w aoryście (czasie przeszłym dokonanym), w odróŜnieniu od imiesłowów czasu teraźniejszego z Dz 9,7. Warto teŜ zauwaŜyć, Ŝe słowo usłyszeli, gr. h;kousan (ekousan) moŜna teŜ rozumieć
w sensie zrozumieli, podobnie jak w Mk 4,33; 1 Kor 14,2.
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wprawiał w zakłopotanie śydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, Ŝe Ten jest Chrystusem. 23A gdy tak mijały
dni234 i upłynęło sporo [czasu] śydzi uknuli spisek, aby go zabić, 24ale ich spisek stał się znany Saulowi. Strzegli nawet bram
dniem i nocą, aby go w jakiś sposób zabić. 25Uczniowie jednak
wzięli go i nocą opuścili go przez mur spuszczając go w koszu.
26Po

przybyciu zaś do Jerozolimy, starał się przyłączyć do
uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, Ŝe jest uczniem.
27Barnaba jednak przygarnął go, zaprowadził do apostołów i
opowiedział im, jak w drodze zobaczył Pana i Ŝe do niego
przemówił, i jak w Damaszku śmiało wypowiadał się w imieniu
Jezusa. 28I przebywał z nimi, wchodząc i wychodząc, w Jerozolimie, śmiało wypowiadając się w imieniu Pana. 29Rozmawiał
teŜ i dowodził racji przeciw hellenistom, ci jednak usiłowali go
zgładzić. 30A gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go
do Cezarei i wyprawili go do Tarsu. 31Tymczasem kościół po
całej Judei, Galilei i Samarii, miał pokój,235 budowany i prowadzony w bojaźni Pańskiej, a dzięki zachęcie Ducha Świętego,
powiększał się liczebnie.

Działalność Piotra w Judei
32I stało się, gdy Piotr obchodził wszystkich, Ŝe przyszedł teŜ do
świętych, którzy mieszkali w Lyddzie.236 33Tam zaś natknął się
na pewnego człowieka, imieniem Eneasz, który był sparaliŜowany i od ośmiu lat leŜał w łóŜku. 34Piotr zwrócił się do niego:
Eneaszu, Jezus Chrystus cię leczy; wstań i pościel sobie łóŜko. I
zaraz wstał. 35I zobaczyli go wszyscy mieszkańcy Lyddy i Saronu, którzy teŜ nawrócili się do Pana.
36A

w Joppie237 była pewna uczennica, imieniem Tabita, co w
tłumaczeniu znaczy Dorkas;238 była ona pełna dobrych czynów

234 Gal 1,16-18.
235 Nawrócenie Pawła przyczyniło się do ustania prześladowań. Ponadto

wysiłki Kaliguli (ok. roku 39) umieszczenia własnej podobizny w świątyni w Jerozolimie odwróciły uwagę śydów od chrześcijan (Józef, Dzieje XVIII 8,2-9).
236 Lydda w ST Lod (1 Krn 8,12), 17 km od Joppy. Późniejsze Diospolis.
237 Współczesna Jaffa (2 Krn 2,16).
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i dzieł miłosierdzia, które czyniła. 37I stało się w tych dniach, Ŝe
zasłabła i umarła; obmyto ją więc i złoŜono w sali na piętrze.
38A poniewaŜ Lydda leŜy blisko Joppy, uczniowie, gdy usłyszeli, Ŝe Piotr jest w niej, wysłali do niego dwóch męŜczyzn z
prośbą: Przyjdź do nas bez zwłoki. 39Piotr więc powstał i poszedł wraz z nimi. Po przybyciu, zaprowadzili go do sali na
piętrze; gdzie obstąpiły go wszystkie wdowy, które płakały i
pokazywały mu suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy z
nimi była. 40Piotr zaś usunął wszystkich, padł na kolana, pomodlił się, po czym zwrócił się do ciała i powiedział: Tabito,
wstań! Ona zaś otworzyła swoje oczy i — gdy zobaczyła Piotra
— usiadła. 41A on podaj jej rękę i podniósł ją; następnie przywołał świętych oraz wdowy i przedstawił ją Ŝywą. 42Rozniosło
się to po całej Joppie i wielu uwierzyło w Pana. 43Przez wiele
teŜ dni [Piotr] przebywał w Joppie u niejakiego Szymona, garbarza.239
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Nawrócenie Korneliusza i jego bliskich
1A

pewien człowiek w Cezarei,240 imieniem Korneliusz,241 setnik z kohorty242 zwanej italską, 2poboŜny i
bojący się Boga wraz z całym swoim domem, udzielający ludowi hojnego wsparcia i nieustannie modlący się
do Boga, 3zobaczył wyraźnie w widzeniu jakby około dziewiątej godziny243 dnia anioła BoŜego, który podszedł i zwrócił się
do niego: Korneliuszu! 4On zaś ze wzrokiem utkwionym w
niego i ogarnięty lękiem zapytał: Co jest, Panie? A on odpowiedział: Twoje modlitwy i twoje wsparcie wstąpiły dla przypomnienia przed oblicze Boga. 5A teraz poślij ludzi do Joppy i
sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem;
6przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona, garbarza, który
ma dom nad morzem. 7Gdy odszedł anioł, który do niego mówił, przywołał dwóch domowników oraz poboŜnego Ŝołnierza
spośród tych, którzy mu osobiście posługiwali 8i po wyjaśnieniu
im wszystkiego posłał ich do Joppy.

10

240 Cazarea była miastem na wybrzeŜu Palestyny na południe od Góry
238 Co znaczy gazela lub sarna.
239 Lub: Szymona Garbarza, jak sugeruje BAGD.

Karmel (nie chodzi o Cezareę Filipa). Znana była jako Cezarea Nadmorska (BAGD 396). W większości zamieszkana przez pogan była centrum
rzymskiej administracji. Tu Herod wielki realizował wiele swoich przedsięwzięć budowlanych (Józef, Dzieje. 15.9.6 [15.331-41]).
241 Wielki ród rzymski Korneliuszów mógł mieć wyzwoleńca lub jednego

ze swoich przedstawicieli, który był setnikiem, zob. Mt 8,5. Ci rzymscy
setnicy zawsze przedstawiani są w NT w dobrym świetle (Mt 8,5; Łk
7,2; 23,47; Dz 10,1; 22,25; 27,3).
242 Legion rzymski składał się z dziesięciu kohort i sześćdziesięciu setek.

Słowo speirês jest w tym wypadku równowaŜne z łac. kohorta. W prowincjach stacjonowały kohorty złoŜone z obywateli pochodzących z Italii (ochotników), jak wykazuje inskrypcja w Carnuntum na Danube
(Ramsay) (nagrobek oficera z II Kohorty italskiej, która stacjonowała w
Syrii ok. 88 roku). Po raz kolejny Łukasz ma racje. śołnierze mogli
oczywiście być rzymskimi obywatelami Ŝyjącymi w Cezarei. Kohorty
italskie mogły być rozsyłane do róŜnych części Imperium w zaleŜności
od potrzeb. Prokurator Cezarei mógł potrzebować kohorty, której lojalność byłaby niezaprzeczalna, bo śydzi byli niespokojni.
243 Według naszej rachuby czasu była to 3 po południu.
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następnego dnia,244 gdy oni byli w drodze i zbliŜali się do miasta, Piotr około godziny szóstej wszedł [na taras] na
dachu, aby się modlić. 10I stało się, Ŝe był bardzo głodny i
chciał jeść; gdy zaś oni przyrządzali posiłek, wpadł w stan zachwycenia 11i zobaczył otwarte niebo oraz jakiś zstępujący w
dół przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, czterema rogami
opuszczany w kierunku ziemi; 12były w nim wszystkie czworonogi, płazy ziemi oraz ptactwo niebieskie. 13I odezwał się do
niego głos: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz! 14Piotr zaś rzekł:
Przenigdy, Panie, gdyŜ jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i
nieczystego. 15A głos znów, po raz wtóry, do niego: Co Bóg
oczyścił, ty nie miej za skalane. 16A stało się trzy razy, po czym
przedmiot został wzięty do nieba. 17I gdy Piotr wciąŜ nie miał
pewności, co by mogło oznaczać widzenie, które oglądał, oto
ludzie wysłani przez Korneliusza odnaleźli dom Szymona, stanęli u bramy 18i podniesionym głosem zaczęli dopytywać czy
Szymon, zwany Piotrem, przebywa tam w gościnie. 19Piotrowi
zaś wciąŜ zastanawiającemu się nad widzeniem Duch powiedział: Oto szukają cię trzej męŜczyźni; 20ale wstań przeto, zejdź
na dół i idź z nimi bez powątpiewania, gdŜ Ja ich posłałem.
21Piotr zszedł więc do tych męŜczyzn i powiedział: Oto ja jestem tym, którego szukacie; co jest przyczyną dla której [tu]
jesteście? 22Wówczas oni odpowiedzieli: Korneliusz, setnik,
człowiek sprawiedliwy i bojący się Boga, cieszący się dobrym
świadectwem całego narodu Ŝydowskiego, otrzymał wiadomość
od świętego anioła, Ŝe ma cię sprowadzić do swojego domu i
posłuchać tego, co masz do powiedzenia. 23[Piotr] zaprosił ich
więc do środka i ugościł. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a
niektórzy spośród braci w Joppie poszli wraz z nim.
24Następnego dnia przybył do Cezarei; Korneliusz zaś czekał na
nich wraz ze swoimi krewnymi i najbliŜszymi przyjaciółmi,
których zwołał. 25A gdy Piotr miał wchodzić, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw i padł mu w pokłonie do stóp. 26Piotr zaś
podniósł go i powiedział: Wstań, i ja sam jestem człowiekiem.
27A rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zgromadzonych;
28i przemówił do nich: Wy wiecie jak bardzo niezgodne z Prawem jest dla człowieka [naleŜącego do] śydów przestawanie i
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odwiedzanie ludzi innego plemienia; mnie jednak Bóg pokazał,
abym Ŝadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym;
29dlatego teŜ wezwany, przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję
więc, w jakiej sprawie posłaliście po mnie? 30A Korneliusz
odpowiedział: Przed czterema dniami około tej godziny, o
dziewiątej, modliłem się w moim domu, i oto stanął przede mną
męŜczyzna w lśniącej szacie 31i zwrócił się do mnie: Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i twoje datki zostały
wspomniane przed Bogiem. 32Poślij zatem do Joppy i sprowadź
Szymona, którego nazywają Piotrem; przebywa on w gościnie
w domu Szymona, garbarza, nad morzem. 33Natychmiast więc
posłałem po ciebie, a ty pięknie postąpiłeś, Ŝe przyszedłeś. Teraz więc my wszyscy jesteśmy obecni przez przed Bogiem, aby
wysłuchać tego wszystkiego, co zostało ci polecone przez Pana.
34Piotr

zaś otworzył usta i przemówił: Naprawdę, zaczynam
rozumieć, Ŝe Bóg nie jest kimś, kto jednych traktuje lepiej niŜ
innych, 35lecz w kaŜdym narodzie miły mu jest ten, kto się Go
boi i czyni sprawiedliwość. 36Słowo, które posłał synom Izraela,
głosząc dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa; On to
jest Panem wszystkich. 37Wy wiecie o sprawie, która działa się
po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił
Jan — 38o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem
Świętym i mocą; który chodził [wszędzie], czynił dobrze i leczył wszystkich uciskanych przez diabła, gdyŜ był z Nim Bóg.
39A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w
okręgu śydów i w Jerozolimie. Jego teŜ zabili, zawieszając na
drzewie. 40Tego Bóg w trzecim dniu wzbudził i dał Mu stać się
widzialnym; 41nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio
wybranym przez Boga, nam, którzy po Jego zmartwychwstaniu
wraz z Nim jedliśmy i piliśmy. 42Przykazał nam teŜ głosić ludowi i składać świadectwo, Ŝe On jest ustanowionym przez
Boga sędzią Ŝywych i umarłych.245 43O Nim świadczą wszyscy
prorocy, Ŝe kaŜdy, kto w Niego wierzy, dostąpił odpuszczenia
grzechów246 przez Jego imię.

245 Dz 17,26-31; Rz 14,9; 1 Ts 5,9-10; 1 Tm 4,1; 1 Ptr 4,5.
244 Cezarea leŜała ok. 45 km od Joppy.
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246 Łk 24,47; równieŜ Dz 14,23; 19,4; 9,42; 11,17; 16,31.
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44A

gdy Piotr jeszcze mówił o tych sprawach, Duch Święty
zstąpił na wszystkich słuchających tego słowa. 45I zdumieli się
wierzący [pochodzący] z obrzezania, ilu ich przybyło wraz z
Piotrem, Ŝe i na pogan został wylany dar Ducha Świętego;
46słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wywyŜszali Boga.
Wtedy odezwał się Piotr: 47Czy ktoś moŜe zabronić wody, aby
ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my? 48I
rozkazał,247 aby byli ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa. Następnie uprosili go, aby pozostał [z nimi] kilka dni.
Reakcja śydów na nawrócenie się pogan
1Usłyszeli zaś apostołowie oraz bracia [rozrzuceni] po
Judei, Ŝe i poganie przyjęli Słowo Boga. 2A gdy Piotr
przybył do Jerozolimy, ci, którzy byli z obrzezania
zaczęli wysuwać przeciw niemu zarzuty.248 3Mówili:
Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych i jadłeś wraz z nimi.249
4Wówczas Piotr zaczął im wyjaśniać po kolei: 5Byłem ja w
mieście Joppie i gdy się modliłem, zobaczyłem w zachwyceniu
widzenie: jakiś zstępujący przedmiot, jakby wielkie płótno,
opuszczane z nieba za cztery rogi, zstępowało i podeszło aŜ do
mnie. 6Wpatrzyłem się w nie uwaŜnie i zobaczyłem czworonogi
ziemi i dzikie zwierzęta, płazy oraz ptaki niebieskie.
7Usłyszałem teŜ głos, który kierował się do mnie: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz! 8Wtedy odpowiedziałem: Przenigdy, Panie,
bo skalane i nieczyste nigdy nie weszło do moich ust. 9A głos z
nieba po raz wtóry odezwał się do mnie: Co Bóg oczyścił, ty nie
miej za skalane. 10I stało się to trzykrotnie, po czym znowu
wszystko zostało wciągnięte do nieba. 11I oto zaraz przed domem, w którym byłem, stanęli trzej męŜczyźni, wysłani do mnie
z Cezarei. 12A Duch powiedział mi, abym poszedł z nimi bez
wahania. Poszło teŜ ze mną tych sześciu braci i tak przyszliśmy
do domu tego człowieka. 13Opowiedział nam on, jak zobaczył
anioła, który stanął w jego domu i zwrócił się do niego: Poślij
do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem,
14który skieruje do ciebie słowa, dzięki którym będziesz zba-

11
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wiony ty i cały twój dom. 15A gdy zacząłem mówić, zstąpił na
nich Duch Święty, tak jak na nas na początku. 16I przypomniałem sobie wypowiedź Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił w wodzie, wy zaś zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. 17Jeśli
więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w
Pana Jezusa Chrystusa, to kim ja byłem, abym mógł zabronić
Bogu? 18A gdy to usłyszeli, uspokoili się i chwalili Boga, mówiąc: Tak więc i poganom Bóg sprawił opamiętanie dla [otrzymania] Ŝycia.
19Tymczasem

ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, które wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aŜ do
Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc Słowa, tylko
samym śydom. 20Niektórzy zaś z nich byli ludźmi z Cypru i
Cyreny; oni po przybyciu do Antiochii, zaczęli mówić równieŜ
do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. 21I ręka Pana
była z nimi, rzeczywiście wielka liczba tych, którzy uwierzyli,
nawróciła się do Pana. 22Słowo o nich dotarło do uszu kościoła
w Jerozolimie; wysłali więc Barnabę, aby poszedł aŜ do Antiochii. 23On, gdy tam przybył i zobaczył łaskę BoŜą, ucieszył się
się i zachęcał wszystkich, aby z poświęceniem serca trwali w
Panu. 24Był to bowiem człowiek dobry, pełen Ducha Świętego i
wiary. I znaczny tłum został pozyskany dla Pana. 25Udał się on
teŜ do Tarsu, aby odszukać Saula, 26a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I stało się, Ŝe przez cały rok250 przebywali razem w zborze i nauczali znaczny tłum; w Antiochii teŜ
po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.
27W

tych zaś dniach przyszli do Antiochii prorocy251 z Jerozolimy. 28Powstał zaś jeden z nich, imieniem Agabos, i zaznaczył
przez Ducha, Ŝe na całym świecie nastanie wielki głód — nastał
on teŜ za Klaudiusza.252 29Co do uczniów natomiast, tak jak
kogo było stać, kaŜdy z nich postanowił posłać pomoc braciom

250 Chodzi najprawdopodobniej o rok 44.
251 Byli to prorocy chrześcijańscy (por. 13,1). Juda i Sylas zostali nazwani

247 Piotr korzysta ze swojego apostolskiego autorytetu.
248 Dz 15,5; Gal 2,12.
249 Lub: Byłeś gościem w domu pogan (wg L&N 23.12).

prorokami (14,4; 15,32). Co do proroków zob. 1 Kor 14:3M równieŜ Łk
7,26).
252 To znaczy w latach 41-44 po Chr. Tiberius Claudius Nero Germanicus,

znany jako Klaudiusz panował w latach 41-54 po Chr.
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mieszkającym w Judei.253 30To teŜ uczynili posyłając ją prezbiterom254 przez rękę Barnaby i Saula.
Prześladowanie Kościoła przez Heroda
1W

tym mniej więcej czasie255 król Herod256 zarzucił
swoje ręce, aby zaszkodzić257 niektórym z kościoła.
2Jakuba, brata Jana, zgładził mieczem.258 3A gdy zobaczył, Ŝe jest to przyjemne dla śydów, posunął się dalej
i schwytał równieŜ Piotra. Były to natomiast dni Przaśników.
4Po schwytaniu osadził go w więzieniu i przekazał po straŜ czte-

12

253 Największy głód miał miejsce w 44 r. po Chr.
254 Dz 20,17.28; Tt 1,5.7. Apostołów widocznie nie było w Jerozolimie.

PoniewaŜ Piotr i Jakub (do swojej śmierci) byli w Jerozolimie w czasie
prześladowania opisanego w rozdziale 12 do wizyty tej doszło po prześladowaniu, po wyjeździe Piotra z Jerozolimy. MoŜe tymi prezbiterami
byli kaznodziejowie z Judei nie mieszkający w samej Jerozolimie (zob.
26,20).
255 Było to prawdopodobnie we wczesnym okresie 44 r. po Chr., w roku

śmierci Heroda. Paweł z Barnabą przybył do Jerozolimy pod koniec tego
roku, po śmierci Heroda, lub na początku 45. Prześladowanie to miało
miejsce ok. 8 lat po prześladowaniu, które wybuchło po śmierci Szczepana.
256 Herod Agrypa I, wnuk Heroda Wielkiego, panował w Palestynie w

latach 41-44. W 41 r. po Chr. cesarz Klaudiusz nie tylko zatwierdził tytuł królewski Agryppy i zarządzane przez niego od 37 r. tereny, ale poszerzył jego władzę o całą Palestynę. Był on królem tylko przez te trzy
lata. Archelaus nigdy właściwie nie został królem, choć na początku
swojego urzędowania tak był popularnie tytułowany (Mt 2,22). Co do
Heroda Agrypy, był on Idumejczykiem poprzez swojego dziada Heroda
Wielkiego, wnukiem Mariam z rodu Machabeuszy. Był on faworytem
Kaliguli. Starał się zarówno o względy swoich Ŝydowskich poddanych,
jak i Rzymian. A zatem budował teatry i organizował igrzyska dla Rzymian i Greków, na których zabijał chrześcijan dla obłaskawienia śydów.
Józef (Józef, Dzieje XIX. 7,3) nazywa go miłym próŜnym człowiekiem
skrupulatnie przestrzegającym Ŝydowkich rytuałów. W jego przypadku
po raz drugi (po Piłacie) siły polityczne angaŜują się w prześladowanie
chrześcijan..
257 Lub: skrzywdzić, wyrządzić zło (Dz 7,6.19; 1 Ptr 5,13).
258 Jezus zapowiedział im przyszłość (Dz 2,33; 5,33.36; 7,28; 9,23-29;

10,39). Dla śydów śmierć przez ścięcie była śmiercią haniebną (Mt
14,10) (Roberson, BW 5).
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rem czwórkom Ŝołnierzy,259 zamierzając po święcie Paschy
wyprowadzić go ludowi. 5StrzeŜono więc Piotra w więzieniu;
kościół natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga.
6A gdy Herod miał go wyprowadzić, tej nocy, Piotr, skuty
dwoma łańcuchami, spał pomiędzy dwoma Ŝołnierzami, przed
drzwiami zaś straŜnicy strzegli więzienia. 7I oto stanął [przy
nim] anioł Pana, a w celi rozbłysło światło; trącił Piotra w bok,
obudził go i powiedział: Wstań prędko! I opadły łańcuchy z
jego rąk. 8Anioł dodał: Przepasz się i włóŜ swoje sandały. I tak
zrobił. I polecił mu: Narzuć swój płaszcz i chodź za mną.
9Wyszedł więc i podąŜał za nim, lecz nie wiedział, Ŝe prawdą
jest to, co się za sprawą anioła dzieje, sądził raczej, Ŝe ogląda
widzenie. 10Jednak po przejściu obok pierwszej straŜy i drugiej,
doszli do Ŝelaznej bramy prowadzącej do miasta, która im się
sama otworzyła; i wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i
nagle anioł od niego odstąpił. 11A gdy Piotr doszedł do siebie,
powiedział: Teraz wiem naprawdę, Ŝe Pan posłał swego anioła i
wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał
lud Ŝydowski. 12Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu
Marii,260 matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie była
zgromadzona znaczna [liczba] i modlili się. 13A gdy zakołatał
do drzwi bramy, podeszła dziewczyna słuŜebna, imieniem Rode,261 aby podsłuchać. 14Po rozpozananiu głosu Piotra, z radości
nie otworzyła bramy, wbiegła natomiast, aby donieść, Ŝe Piotr
stoi przed bramą. 15Oni zaś powiedzieli do niej: Szalejesz!262
259 Jednorazowo strzegło go 4 Ŝołnierzy. Do dwóch był przykuty w celi i

dwaj stali przez celą. Warta trwała 6 godzin. Była to zwykła rzymska
norma.
260 Nie wszyscy jednak sprzedali swoje posiadłości. Maria, prawdopodobnie

wdowa, była wystarczająco bogata, aby móc pomieścić w swoim domu
wielu zgromadzonych. Barnaba, jej brat i kuzyn Jana Marka (Kol 4,10),
był równieŜ bogatym człowiekiem (Dz 4,36nn). Piotr lubił Jana Marka
(1 Ptr 5,13). Być moŜe w domu Marii znajdowała się ta górna izba (Dz
1,13), a Marek być moŜe był człowiekiem z dzbanem na wodę (Łk
22,10); uciekającym młodzieńcem (Mk 4,51). Dom miał zapewne dziedziniec, jak w przypadku domu arcykapłana, a Piotr pomimo pory spodziewał się zastać tam chrześcijan.
261 Rode, znaczy róŜa.
262 Dz 26,24. Lub: Straciłaś rozum!
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Ona jednak upierała się, Ŝe tak jest. Na co oni: To jego anioł.
16Piotr zaś kołatał nadal. A gdy otworzyli i zobaczyli go, zdziwili się. 17On zaś dał im znak ręką, aby się uciszyli, i opowiedział im, jak go Pan wyprowadził z więzienia. Po czym powiedział: Powiadomcie o tym Jakuba263 i braci.264 Potem wyszedł i
udał się na inne miejsce.265
18Z

nastaniem dnia doszło do niemałego popłochu wśród Ŝołnierzy o to, co się stało z Piotrem. 19Herod poszukiwał go, a
poniewaŜ nie znalazł, przesłuchał straŜników i kazał ich wyprowadzić na stracenie.266 Potem odszedł z Judei do Cezarei i
tam przebywał.
Okoliczności śmierci Heroda
20Toczył on zacięty spór z Tyryjczykami i Sydończykami. Oni
zaś jednomyślnie przybyli do niego i po przekonaniu Blasta,
podkomorzego królewskiego, prosili o pokój, poniewaŜ ich kraj
pobierał Ŝywność z [ziem] królewskich. 21W oznaczonym dniu
Herod, ubrany w szatę królewską, zasiadł na tronie267 i publicz-
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nie przemawiał do nich;268 22lud zaś wołał: Głos to boga nie
człowieka.269 23W tej samej chwili uderzył go anioł Pana, poniewaŜ nie oddał chwały Bogu;270 potem stoczony przez robactwo,271 oddał ostatnie tchnienie.
24A

Słowo Boga rozszerzało się pomnaŜało. 25Barnaba zaś i
Saul, po spełnieniu posłannictwo, wrócili do272 Jerozolimy i
zabrali z sobą Jana, zwanego Markiem.
Działalność Kościoła w Antiochii
1W

Antiochii,273 w kościele, który tam był, prorokami i
nauczycielami byli: Barnaba i Symeon, zwany Niger, i
Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, wychowywany razem274 z tetrarchą275 Herodem,276 i Saul. 2A gdy oni
prowadzili publiczne naboŜeństwo i pościli, Duch Święty powiedział: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do któ-

13

268 Józef (Dzieje, XVII. 6, 8; XIX. 8, 2) podaje pełny opis tych okoliczności

i śmierci Heroda Agrypy. Był to drugi dzień święta na cześć Klaudiusza,
raczej jego urodziny Quinquennalia. Król dostał ataków bólów i musiano go natychmiast przewieźć do pałacu, gdzie po pięciu dniach skonał,
mając niespełna 54 lata. Opis Łukasza i Józefa uzupełniają się w tym
przypadku. Józef nie wspomina o Blaście. (Zob. teŜ NET).

263 Gal 1,19.

269 W sensie ich kultu cesarza.

264 W tym czasie w Jerozolimie funkcjonowały prawdopodobnie dwie grupy

270 Dn 4,30.

wierzących. Na czele jednej, spotykającej się u Marii, matki Jana Marka,
stał Piotr. Na czele drugiej Jakub, brat Pana Jezusa, któremu Jezus po
swoim zmartwychwstaniu ukazał się równieŜ.
265 Wrócił jednak do Jerozolimy na sobór (Dz 15,7) po śmierci Heroda

271 2 Machabejska 9,9 tak mówi o śmierci Antiocha Epifanesa (zob. Robert-

son, BW 5).
272 Istnieje kilka wersji, jeśli chodzi o ten przyimek: do, gr. eij" (eis) wystę-

Agrypy. Nie znamy szczegółów jego dziejów. Uchodził za apostoła obrzezanych (Gal 2,7; 1 Ptr 1,1); prawdopodobnie wraz z Markiem był w
Rzymie (1 Ptr 5,13). Wątpliwe, Ŝe załoŜył kościół w Rzymie, bo w Liście do Rzymian nie jest wymieniany na liście pozdrawianych. Prawdopodobnie działał gdzieś misyjnie (1 Kor 9,5).

puje w: Í B 81 1409 Byz [L P] Lectpt; od, gr. ajpov (apo) mamy w: D Y
36 181 307 453 610 614 1678 Lectpt oraz częściowo Itala; z, gr. ejx (eks)
mamy w Ì74 A 33 2344; ejx *Ierousalhvm eij" *Antiovceian (eks Jerousalem eis Antiocheian) — kilka późniejszych manuskryptów oraz częściowo Itala.

266 Wyprowadzić na stracenie, gr. ajpacqh'nai (apachthenai) BAGD 79 s.v.

273 Antiochia – duŜe miasto w północno-zachodniej Syrii. Swoją wielkością

ajpavgw 2.c. ChociaŜ nie ma tutaj słowa stracenie, takie jest znaczenie
tego wyraŜenia w tym kontekście (Dz 16,27; 27,42; Kodeks Justyniana
9.4.4).
267 Bema, było to równieŜ podium, na którym zwycięzcy igrzysk greckich

otrzymywali wieniec, jako nagrodę za zwycięstwo; ta koncepcja bema
musiała być szczególnie bliska Koryntianom, do których Paweł napisał
te słowa, Ŝe „wszyscy musimy stanąä przed bema Chrystusowym”.

dorównywała Rzymowi i Aleksandrii.
274 Wychowywany razem, gr. su,ntrofoj (syntrofos), towarzysz dzieciń-

stwa, bliski przyjaciel, brat przyrodni.
275 Tetrarcha: stanowisko niŜsze od króla. Panował za zgodą Rzymu.
276 Chodzi o Heroda Antypasa, który panował w Galilei 4 przed. Chr. do 39

po Chr., który był odpowiedzialny za ścięcie Jana Chrzciciela.
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rego ich sobie powołałem. 3Wtedy, po zakończeniu postu i modlitwy, włoŜyli na nich ręce i ich wyprawili.
PIERWSZA PODRÓś MISYJNA
Wydarzenia na Cyprze
4Oni zatem, wysłani przez Ducha Świętego, zeszli do Seleucji,
stamtąd natomiast odpłynęli na Cypr, 5a gdy przybyli do Salaminy, głosili Słowo Boga w synagogach śydów; mieli teŜ Jana
[jako] pomocnika. 6Po przejściu całej wyspy aŜ do Pafos277
spotkali pewnego maga,278 fałszywego proroka, śyda imieniem
Bar-Jezus, 7który był z prokonsulem Sergiuszem Pawłem, rozumnym człowiekiem. Ten, przywołał Barnabę oraz Saula i
pragnął posłuchać Słowa BoŜego. 8Jednak Elymas, mag — tak
bowiem tłumaczone jest jego imię — zaczął im się przeciwstawiać, starając się odwieść prokonsula od wiary. 9Saul zaś, albo
teŜ Paweł, napełniony Duchem Świętym, wpatrzył się w niego
10i powiedział: Pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! Czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana?
11Oto i teraz ręka Pana na tobie, i będziesz ślepy, i do pewnego
czasu nie będziesz oglądał słońca. Natychmiast teŜ ogarnęły go
mrok i ciemność, a chodząc wokół, szukał, kto by go poprowadził za rękę. 12Wtedy prokonsul zobaczył, co się stało i uwierzył
zdumiony nauką Pana.
Wydarzenia w Antiochii Pizydyjskiej
odpłynięciu z Pafos ci, którzy byli przy Pawle, przybyli do
Perge w Pamfilii; Jan natomiast odłączył się od nich i wrócił do
Jerozolimy. 14Oni tymczasem z Perge dotarli do Antiochii Pizydyjskiej,279 w dzień szabatu weszli do synagogi i usiedli. 15A po
13Po

277 Chodzi o nowe Pafos, do którego dochodziła rzymska droga. LeŜało ono

ok. 15 km od starego Pafos, ośrodka kultu Wenus.
278 Słowo to nie musi oznaczać czarnoksięŜnika (zob. Mt 2,1.7.10). W

sensie negatywnym słowo to pojawia się w Dz 8,9.11.
279 Antiochia Pizydyjska miasto połoŜone ok. 160 km na północ od Perge,

kolonia rzymska i siedziba wojska i władz cywilnych na obszar południowej Galacji. 1100 m n.p.m.
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odczytaniu fragmentów Prawa i Proroków,280 przełoŜeni synagogi posłali do nich i powiedzieli: MęŜowie bracia, skoro jest w
was jakieś słowo zachęty do ludu — mówcie.
16Wówczas

powstał281 Paweł, dał znak ręką i powiedział: MęŜowie izraelscy i wy, którzy się boicie Boga, posłuchajcie!
17Bóg tego ludu izraelskiego wybrał sobie naszych ojców i wywyŜszył lud na obczyźnie w ziemi egipskiej, i z podniesionym
ramieniem wyprowadził go z niej, 18i przez około czterdzieści
lat znosił ich cierpliwie na pustyni; 19a po wytępieniu siedmiu
narodów z ziemi kanaanejskiej, dał im ich ziemię w dziedzictwo
20na około czterysta pięćdziesiąt lat. Potem zaś dał im sędziów,
aŜ do proroka Samuela. 21Następnie zaŜądali króla i Bóg dał im
Saula, syna Kisza, człowieka z pokolenia Beniamina — na
czterdzieści lat. 22A gdy go odrzucił, wzbudził im na króla Dawida, któremu teŜ wystawił świadectwo: Znalazłem Dawida,
syna Jessego, człowieka według mojego serca,282 który wykona
całą moją wolę. 23Z jego nasienia Bóg, według obietnicy,283
wywiódł Izraelowi Zbawcę Jezusa, 24przed którego przyjściem
Jan głosił chrzest opamiętania całemu ludowi Izraela. 25A przy
końcu swojej misji Jan mówił: Kim uwaŜacie, Ŝe jestem? To nie
jestem ja, ale oto za mną idzie Ten, którego sandałów u stóp nie
jestem godzien rozwiązać. 26MęŜowie bracia, synowie rodu
Abrahama, i ci wśród nas, którzy się boicie Boga, nam zostało
posłane słowo tego zbawienia. 27Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełoŜeni nie rozpoznali Go i przez skazanie Go
wypełnili głosy proroków czytane w kaŜdy szabat; 28choć nie
znaleźli Ŝadnego powodu [uzasadniającego wyrok] śmierci,
zaŜądali od Piłata, aby został zgładzony. 29A gdy wykonali
wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli [Go] z drzewa i złoŜyli
w grobowcu. 30Bóg jednak wzbudził Go z martwych. 31On teŜ

280 W synagogach czytano zawsze Prawo, do roku 163 przed Chr., kiedy to

Antioch Epifanes tego zabronił. Potem czytano proroków. Machabeusze
odnowili zwyczaj czytania obu (Robertson BW).
281 śydzi mieli zwyczaj siedzenia w czasie przemawiania (Łk 4,20); Grecy i

Rzymianie — stania (Robertson BW 5).
282 Ps 89,20.21; 1 Sm 13,14.
283 2 Sm 7,2; Ps 132,11; Iz 11,1.10; Jr 23,5n; Zach 3,8.
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przez wiele dni był oglądany przez tych, którzy razem z Nim
przyszli z Galilei do Jerozolimy; oni to teraz są Jego świadkami
wobec ludu. 32I my ogłaszamy wam dobrą nowinę o obietnicy
złoŜonej ojcom, 33Ŝę tę Bóg wypełnił ich dzieciom przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim:
Jesteś moim Synem,
Ja cię dziś zrodziłem.284
34A

Ŝe Go wzbudził z martwych, aby juŜ więcej nie uległ skaŜeniu, powiedział w ten sposób:
Dam wam świętości Dawida, godne zaufania.
35Dlatego

i na innym miejscu mówi:

Nie dasz Twojemu świętemu oglądać skaŜenia.285
36Dawid

bowiem, gdy oddał usługi własnemu pokoleniu, w
ramach BoŜego planu zasnął i został przyłączony do swoich
ojców — i zobaczył skaŜenie;286 37lecz Ten, którego Bóg
wzbudził, nie oglądał skaŜenia. 38Niech wam zatem wiadome
będzie, męŜowie bracia, Ŝe przez Tego zwiastowane jest wam
odpuszczenie grzechów i to wszystkich, co do których nie byliście w stanie być usprawiedliwieni w Prawie MojŜesza; 39w
Nim kaŜdy, kto wierzy, dostępuje usprawiedliwienia.
40UwaŜajcie zatem, aby nie przyszło to, co zostało powiedziane
u proroków:
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Barnabą, którzy rozmawiali z nimi i przekonywali ich, aby
trwali w łasce BoŜej.
44A

w następny szabat prawie całe miasto zeszło się, aby słuchać Słowa Pana.287 45Gdy śydzi zobaczyli tłumy, zostali napełnieni zazdrością, i bluźniąc zaczęli wypowiadać się przeciw
temu, co mówił Paweł. 46Wtedy Paweł i Barnaba z ufną śmiałością powiedzieli: Wam najpierw naleŜało opowiedzieć Słowo
Boga, skoro jednak odsuwacie je od siebie i uznajecie się za
niegodnych Ŝycia wiecznego, oto zwracamy się do pogan. 47Tak
bowiem nakazał nam Pan:
Ustanowiłem cię światłem dla pogan,
Abyś był dla zbawienia aŜ po krańce ziemi.288
48Poganie

słysząc to, cieszyli się i chwalili Słowo Pana, i uwierzyli wszyscy, ilu ich było wyznaczonych do Ŝycia wiecznego.
49I rozchodziło się Słowo Pana po całej krainie. 50śydzi zaś
podburzyli poboŜne wpływowe kobiety oraz główne osoby289 w
mieście i wywołali prześladowanie przeciw Pawłowi i Barnabie,290 i wypędzili ich ze swoich granic. 51Oni natomiast otrząsnęli proch ze swoich nóg przeciw nim i poszli do Ikonium.291
52Uczniowie zaś pozostawali pełni radości i Ducha Świętego.292

41 Spójrzcie,

szydercy, zdziwcie się i zgińcie,
Bo za waszych dni dokonuję dzieła,
Dzieła, któremu na pewno nie uwierzylibyście,
Jeśliby wam ktoś o nim opowiadał.

42A

gdy wychodzili, zachęcano ich, aby w następny szabat
opowiedzieli im o tych sprawach. 43Po opuszczeniu zaś synagogi wielu śydów i poboŜnych prozelitów poszło za Pawłem i

287 Większość późniejszych mss ma słowo Boga (B* C E Y 614 Byz część

Itala). Większość pozostałych mss, m.in. Ì74 Í A B2 33 36 81 181 307
453 610 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 część Itala, ma kurivou
(kuriou, czyli Pana).
288 Iz 49,6; Łk 2,32.
289 Mk 15,43; Dz 17,4.
290 2 Tm 3,11; 2 Kor 11,25.26

284 Ps 2,7.
285 Ps 16,10.
286 Lub: Dawid bowiem przysłuŜywszy się BoŜemu planowi we własnym

pokoleniu zasnął... (tak np.: ESV); Dawid bowiem, gdy oddał usługi
własnemu pokoleniu, za sprawą BoŜego planu (lub BoŜej woli) zasnął...

291 Ikonium, miasto leŜące o ok. 72 km na południowy wschód od Antiochii

Pizydyjskiej, u podnóŜa gór Taurus. Było to miasto zamieszkane przez
ludniość frygijską. Po podziale prowincji Galacji Ikonium stało się stolicą Likaonii. Co do strząśnięcia prochu z nóg: Mt 10,14; Mk 6,11; Łk 9,5.
292 Por. Dz 4,31; 8,4; 9,31; 12,24.
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Wydarzenia w Ikonium
Ikonium zaś stało się tak samo. Weszli do synagogi
śydów i przemówili w taki sposób, Ŝe uwierzył liczny
tłum zarówno śydów jak i Greków. 2Ci jednak śydzi,
którzy nie okazali posłuszeństwa,293 podburzyli i źle
usposobili294 dusze pogan przeciw braciom. 3Spędzili tam więc
dłuŜszy czas,295 z ufną odwagą głosząc dzięki Panu, który poświadczał słowo swojej łaski i sprawiał, Ŝe przez ich ręce działy
się znaki i cuda.296 4Ludność miasta zaś była podzielona, jedni
byli za śydami, drudzy zaś za apostołami.297 5Gdy jednak poganie i śydzi wraz z ich przełoŜonymi zaczęli [przygotowywać]
na nich napad, aby
ich zniewaŜyć i ukamienować,
6uświadomiwszy to sobie, uszli298 do miast likaońskich, Listry,299 Derbe,300 oraz okolicy 7i tam głosili dobrą nowinę.

14

1W

293 Nie okazali posłuszeństwa, gr. avpeiqe,w (apeitheo) róŜni się od nie uwie-

rzyli, gr. avpiste,w (apisteo), chociaŜ są to wyraŜenia naleŜące do tego
samego kręgu pojęciowego; zob. J 3,36; Dz 19,9; 28,24. W tym przypadku moŜna by je równieŜ oddać wyraŜeniem: odmówili wiary.
294 Lub: wzbudzili złość; zatruli umysły.
295 Prawdopodobnie ok. pół roku.
296 Dz 2,43; 4,29; 5,12, por. Hbr 2,4.
297 W tym miejscu Księgi po raz pierwszy Paweł i Barnaba nazwani są

apostołami. Zob. teŜ Roberson BW 5.
298 Mt 10,23.
299 Listra, miasto w Likaonii, 28 km na południe od Ikonium, rzymska

kolonia nie na głównych szlakach Likaonii. Z powodu izolacji zachowała lokalny charakter.
300 Prof. Sterrett prawdopodobnie zidentyfikował Listrę na postawie in-

skrypcji jako połoŜoną sześć godzin (28 km) na południe od Ikonium,
niedaleko wioski Khatyn Serai, a Derbe jako wioskę Losta lub Zosta połoŜoną w pobliŜu, choć jej lokalizacja nie jest całkowicie pewna. Lystra
w 6 r. przed Chr. stała się kolonią i była granicznymi miastem imperium
rzymskiego. Są to jedyne wspomniane miasta, były one jednak waŜne.
Ponadto pokazują, Ŝe Paweł konsekwentnie realizował plan docierania z
ewangelią do ośrodków wpływów. Do miast tych docierała z Antiochii i
Ikonium nowa królewska droga. Okolice były wyŜyne, słabo nawodnione, ale nadawały się na pastwiska (Page, za Robertson, BW). Derbe było
miastem połoŜonym ok. 60 km na południowy wschód od Listry.
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Wydarzenia w Listrze
mieszkał w Listrze pewien człowiek o bezwładnych stopach,
chromy od łona swojej matki, który nigdy nie chodził. 9Ten
usłyszał przemawiającego Pawła, który gdy mu się przypatrzył i
dostrzegł, Ŝe ma wiarę, by być zbawiony, 10powiedział donośnym głosem: Stań prosto na swoich nogach! Wówczas zerwał
się — i zaczął chodzić. 11A kiedy tłumy zobaczyły, czego dokonał Paweł, podniosły swój głos i zaczęły mówić po likaońsku:
Bogowie podobni ludziom zstąpili do nas. 12I zaczęło nazywać
Barnabę Zeusem, a Pawła Hermesem, poniewaŜ on przewodnikiem słowa. 13A kapłan Zeusa mającego [świątynię] przed miastem przyprowadził do bram woły z wieńcami i wraz z tłumami
chciał złoŜyć w ofierze. 14Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba
i Paweł, rozdarli swoje szaty i doskoczyli do tłumu, krzycząc:
15Ludzie, dlaczego to robicie? I my jesteśmy ludźmi podobnymi
wam, a głosimy wam dobrą nowinę, abyście odwrócili się od
tych marnych rzeczy do Boga Ŝywego, który stworzył niebo i
ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest,301 16który w minionych pokoleniach pozwalał302 wszystkim poganom chodzić
własnymi drogami, 17chociaŜ nie pozostawał bez świadectwa o
sobie wyświadczając dobro, dając wam z nieba deszcz i czasy
urodzajne, napełniając pokarmem i radością wasze serca. 18To
mówiąc, ledwie powstrzymali tłumy od złoŜenia im ofiary.
19Tymczasem z Antiochii303 i z Ikonium przybyli śydzi, [przeciwstawili się im], przekonali tłumy, ukamienowali Pawła304 i
wywlekli go na zewnątrz miasta, sądząc, Ŝe umarł. 20Kiedy go
jednak obstąpili uczniowie, wstał i wszedł do miasta. A nazajutrz odszedł z Barnabą do Derbe.305
8A

Wydarzenia w Derbe
ogłoszeniu dobrej nowiny takŜe temu miastu, i pozyskaniu
znacznej liczby uczniów i wrócili do Listry, Ikonium i Antio21Po

301 Ps 146,6.
302 Lub: dopuszczał, znosił to, Ŝe...
303 miasto w Pizydii ok. 145 km na północny zachód od Listry.
304 2 Kor 11,25.
305 Derbe było równieŜ granicznym miastem imperium rzymskiego.
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chii; 22tam utwierdzali dusze uczniów, zachęcali, aby trwali w
wierze i mówili, Ŝe przez wiele ucisków trzeba nam wejść do
Królestwa BoŜego. 23A gdy przez podniesienie rąk wybrali306
im po kościołach prezbiterów, pomodliwszy się z postami,
przedstawili ich Panu, któremu zaufali. 24Potem przeszli przez
Pizydię i doszli do Pamfilii. 25A gdy opowiedzieli Słowo w
Perge, zeszli do Atalii, 26stamtąd zaś odpłynęli do Antiochii,307
gdzie zostali powierzeni łasce Boga do tego dzieła, które wykonali. 27Po przybyciu zaś i zgromadzeniu kościoła, opowiedzieli,
jak wiele Bóg przez nich dokonał i Ŝe otworzył poganom drzwi
wiary. 28I pozostali z uczniami czas niemały.
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Sobór w Jerozolimie
pewni [ludzie], którzy przybyli z Judei, zaczęli nauczać braci: Jeśli nie zostaliście obrzezani zgodnie ze
zwyczajem MojŜesza, nie zdołacie dostąpić zbawienia.
2Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem
i Barnabą a nimi, postanowiono, Ŝe Paweł i Barnaba oraz kilku
innych spośród nich uda się w sprawie tego sporu do apostołów
i prezbiterów do Jerozolimy. 3Ci zatem, wyprawieni przez kościół, szli przez Fenicję i Samarię, szczegółowo opowiadając o
nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim
braciom. 4A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez
kościół oraz przez apostołów i prezbiterów,308 i opowiedzieli o
wszystkim, czego tylko Bóg przez nich dokonał. 5Wówczas
wystąpili niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, i powiedzieli: Trzeba ich obrzezać i nakazać, aby przestrzegali Prawa MojŜesza.

15

1A

6Zeszli

306 A gdy przez podniesienie rąk wybrali, gr. ceirotonh,santej (cheirotone-

santes). Kościoły te potrzebowały pewnego rodzaju organizacji. Warto
zwrócić uwagę, Ŝe chodzi o kaŜdy kościół (2,46; 5,42; Tt 1,5). Starszych
wybrano przez wyciągnięcie rąk (od słów ręka, cheir, i teinô, wyciągnąć). Cheiroteino to stary czasownik pierwotnie odnoszący się do głosowania przez wyciągnięcie ręki, potem do wyznaczania kogoś za zgodą
zgromadzenia (2 Kor 8,19), następnie do wyznaczania bez odwoływania
się do wyborów, jak u Józefa (Dzieje. XIII. 2, 2), gdzie mówi on o wyznaczeniu Jonatana na arcykapłana przez Aleksandra. W Dz 10,41 słowa
tego uŜyto w odniesieniu do świadków wyznaczonych przez Boga.
Siedmiu diakonów zostało najpierw wskazanych przez kościół w Jerozolimie, a następnie wyznaczonych przez apostołów (katastêsomen). Prawdopodobnie to miał na myśli Paweł przekazując dyrektywy Tytusowi (Tt
1,5) na temat wyboru starszych. Być moŜe, Ŝe podobną zasadą kierował
się Paweł i Barnaba w odniesieniu do tych kościołów. Wybrali oni starszych, a Paweł i Barnaba wybór ten przypieczętowali modlitwą. O starszych mowa jest najpierw w 11,30. Potem Paweł określa kryteria starszych lub biskupów (Flp 1,1) podobnie jak w 1 Tm 3,1-7; Tt 1,5-9. Bardzo prawdopodobne, Ŝe ci starsi byli wybrani na wzór starszych w synagogach, bo przecieŜ młody kościół nie mógł juŜ liczyć na wsparcie synagog (Dz 11,26). Por. przykłady Flipii (Flp 1,1), Efezu (Dz 20,17.28), z
których wynika, Ŝe kaŜdy kościół miał swoich starszych (21,18). Starszy
(presbuteros) to Ŝydowskie określenie, biskup — greckie (episkopos).
Widać wybór ten uwaŜany był za bardzo powaŜny.
307 Tu kończy się Pierwsza podróŜ misyjna, której trasa rozciągała się na

2240 km (NET).

się więc apostołowie i prezbiterzy, aby rozpatrzyć tę
sprawę. 7A gdy ją juŜ długo rozpatrywano, powstał Piotr i powiedział do nich: MęŜowie bracia, wy wiecie, Ŝe od dawnych
dni Bóg pośród was wybrał, aby przez moje usta poganie usłyszeli Słowo ewangelii i uwierzyli. 8Bóg teŜ, który zna serca,
złoŜył im świadectwo przez to, Ŝe dał im Ducha Świętego tak,
jak i nam, 9i nie zrobił Ŝadnej róŜnicy między nami a nimi, gdy
w wierze oczyścił ich serca. 10Teraz więc, dlaczego wystawiacie
na próbę Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani
nasi ojcowie, ani my nie mogliśmy unieść? 11Ale wierzymy, Ŝe
jesteśmy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa — tak samo jak i
oni. 12Wówczas umilkł cały tłum i zaczął słuchać, jak Barnaba i
Paweł opisywali ilu znaków i cudów Bóg dokonał przez nich
między poganami. 13A gdy i oni umilkli, odezwał się Jakub:
MęŜowie bracia, posłuchajcie mnie! 14Symeon309 przedstawił,
jak to Bóg najpierw zatroszczył się o to, aby wziąć spomiędzy
pogan lud dla swojego imienia. 15A z tym zgadzają się słowa
proroków, jak napisano:

308 Gal 2,2
309 Ta aramejska forma imienia Piotra pojawia się równieŜ w 2 Ptr 2,1
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16 Potem powrócę

i odbuduję przybytek Dawida — ten upadły,
Odbuduję jego zniszczenia i wzniosę go,
17 Aby w ten sposób pozostali spośród ludzi odnaleźli Pana
I wszyscy poganie,
Nad którymi zostało wezwane moje imię na nimi —
Mówi Pan, który to czyni
18 Znane od wieków.
19Dlatego

ja uwaŜam, Ŝe nie naleŜy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, 20lecz powiadomić
ich listem, aby się wstrzymywali od rzeczy splamionych przez
bóstwa, od nierządu, od tego, co uduszone, oraz od krwi.
21MojŜesz bowiem od dawnych pokoleń ma po miastach tych,
którzy go głoszą w synagogach, gdy czyta się go w kaŜdy szabat.
22Wtedy

apostołowie i prezbiterzy wraz z całym kościołem
postanowili posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie męŜów: Judę, zwanego Barsabaszem,310
i Sylasa,311 zajmujących przewodzących wśród braci, 23po napisaniu przez ich ręce:
Apostołowie i prezbiterzy, bracia, do braci pochodzących z
pogan w Antiochii, w Syrii i w Cylicji — pozdrowienie.
24PoniewaŜ usłyszeliśmy, Ŝe niektórzy po wyjściu spośród
nas zaniepokoili was słowami i wzbudzili niepokój w waszych duszach, bez naszego upowaŜnienia, 25uznaliśmy za
słuszne, doszedłszy do jednomyślności, posłać do was wybranych ludzi wraz z naszymi umiłowanymi Barnabą i
Pawłem, 26ludźmi, którzy oddali swoje dusze dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 27Posłaliśmy zatem Judę i Sylasa, którzy wam ustnie powiedzą to samo. 28Uznaliśmy bowiem za słuszne, Duch Święty i my, by nie nakładać na was
Ŝadnego innego cięŜaru oprócz tych rzeczy koniecznych:
29Wstrzymywać się od tego, co ofiarowane bóstwom, od

Pismo Święte

str. 67

krwi, od tego, co uduszone,312 i od nierządu — od tego się
wstrzymując dobrze uczynicie.
Bywajcie zdrowi.
30A

gdy wysłańcy zeszli do Antiochii, zgromadzili tłum i przekazali list. 31Po przeczytaniu zaś ucieszyli się z powodu tej zachęty. 32Juda zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami,313 długim
słowem zachęcili braci i umocnili. 33A po spędzeniu [tam pewnego] czasu zostali z pokojem odesłani przez braci do tych,
którzy ich wysłali.314 35Paweł natomiast i Barnaba pozostawali
w Antiochii,315 nauczając i głosząc — wraz z wieloma innymi
— Słowo Pana.
DRUGA PODRÓś MISYJNA
36A po upływie pewnych dni Paweł powiedział do Barnaby:
Powróćmy juŜ i odwiedźmy braci we wszystkich tych miastach,
w których głosiliśmy Słowo Pana, [aby zobaczyć], jak się mają.
37Barnaba jednak zamierzał zabrać z sobą równieŜ Jana, zwanego Markiem. 38Paweł natomiast obstawał przy tym, Ŝe słuszne
jest nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i
nie poszedł wraz z nimi do dzieła. 39Doszło przy tym do ostrego
nieporozumienia, tak iŜ się rozstali ze sobą:316 Barnaba wziął
marka i odpłynął na Cypr, 40Paweł natomiast, poruczony przez

312 3 MjŜ 17,13-14.
313 Podobnie jak Paweł, Barnaba i Agabus (11,27-30).
314 Kilka późniejszych mss dodaje w. 34: Lecz Sylas postanowił tam pozo-

stać. Słowa te są pominięte w Ì74 Í A B E Y 81 Byz niektóre mss Itala
i Wulgaty. Słowa te są włączone w krótszej formie z małymi zmianami
w C 33 36 181 307 453 610 614 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344, a
w dłuŜszej formie (Lecz Sylas postanowił z nimi pozostać, a tylko Juda
odszedł) w D kilku mss Itala i Wulgaty.
315 Właśnie w tym czasie mogło dojść do przykrego incydentu opisanego w

Gal 2,11-21.
316 Jeśli było po incydencie opisanym w Gal 2,11-21, moŜna sobie wyobra310 Postać nieznana, chyba Ŝe chodzi o Józefa Barsabbasza z 1,23.
311 Prawdopodobnie skrócona forma od Sywanus, późniejszy towarzysz

Pawła w czasie Drugiej PodróŜy Misyjnej (Dz 15,32.41; 16,25).

zić, Ŝe atmosfera w Antiochii była dość napięta. Warto zwrócić uwagę,
jak Paweł odnosi się do Barnaby w 1 Kor 9,6. Ponadto Marek był krewnym Barnaby. W tej podróŜy sprawił się dobrze; spodobał się równieŜ
Piotrowi (1 Ptr 5,13), a w końcu takŜe Pawłowi (Kol 4,10; 2 Tm 4,11).
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braci łasce Pana, obrał sobie Sylasa317 i odszedł. 41Przechodzili
zaś Syrię i Cylicję,318 umacniając kościoły.319
Wydarzenia w Derbe i Listrze
1Dotarł teŜ do Derbe i do Listry. A oto był tam pewien
uczeń, imieniem Tymoteusz, syn kobiety Ŝydowskiej,
wierzącej, ojca zaś Greka,320 2któremu bracia z Listry i
Ikonium wystawili dobre świadectwo. 3Paweł postanowił zabrać go z sobą, dlatego wziął go i obrzezał ze względu
na śydów, którzy przebywali w tych okolicach; wszyscy bowiem byli świadomi, Ŝe jego ojciec był Grekiem. 4A gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im do przestrzegania postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie.
5Kościoły zatem rzeczywiście utwierdzały się w wierze i z kaŜdym dniem rosły w liczbę.
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deszli do Mizji,323 próbowali udać się do Bitynii,324 lecz Duch
Jezusa nie pozwolił im, 8a zatem po przejściu obok Mizji, doszli
do Troady.325 9Paweł zaś oglądał w nocy widzenie: Jakiś Macedończyk stał i prosił go: Przepraw się do Macedonii i pomóŜ
nam. 10Zaraz po tym widzeniu staraliśmy wyruszyć do Macedonii, dochodząc wspólnie do wniosku, Ŝe Bóg nas wezwał,
abyśmy im głosili dobrą nowinę.
11Odbiliśmy

zatem z Troady i skierowaliśmy się do Samotraki,326 następnego dnia do Neapolu, 12a stamtąd do Filippi,327
które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią [rzymską]. W tym mieście zatrzymaliśmy się na kilka dni.
13A w dzień szabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak
sądziliśmy, było miejsce modlitwy;328 tam usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. 14Przysłuchiwała się teŜ
temu pewna bogobojna kobieta, imieniem Lidia,329 sprzedaw-

PodróŜ do Macedonii
i wydarzenia w Filippi

323 Mizja (Mezja) prowincja w północnozachodniej Azji Mniejszej, na

przeszli przez frygijską321 i galacką322 krainę powstrzymani
przez Ducha Świętego od głoszenia Słowa w Azji. 7A gdy po-

324 Bitynia prowincja w północnej Azji Mniejszej, na północny wschód od

6I

zachodnim wybrzeŜu Morza Czarnego.
Mizji.
325 Troada miasto portowe (i okolice) na północnozachodnim wybrzeŜu

317 Sylas był człowiekiem cieszącym się wpływami w kościele w Jerozoli-

Azji Mniejszej, niedaleko staroŜytnej Troi.

mie (Dz 15,22), najwidoczniej był teŜ obywatelem rzymskim (16,37).
Ciekawe, Ŝe Piotr wymienia Sylasa i Marka razem (1 Ptr 5,12n).

326 Mała wyspa na Morzu Egejskim, w połowie drogi pomiędzy Troadą a

318 A zatem Paweł z Sylasem obrali przeciwny kierunek w stosunku do

327 Filippie (liczba mnoga) to wcześniejsze Krenides. Nazwa została zmie-

Barnaby i Marka.
319 Nie wykluczone, Ŝe Paweł załoŜył te kościoły, gdy po opuszczeniu

Jerozolimy (Dz 9,30; Gal 1,21) przebywał w Tarsie (Robertson BW 5).
320 Na temat mieszanych małŜeństw w judaizmie zob. Nh 13,23-27; Ezd

9,1-10,44; Mal 2,10-16; Jub. 30:7-17; m. Qiddushin 3.12; m. Yevamot
7.5. Według Ŝydowskiego prawa funkcjonującego na początku 2 w. narodowość dziedziczyło się po matce. Nie jest pewne, czy takie samo
prawo funkcjonowało w pierwszym wieku (NET)
321 Frygia była prowincją połoŜoną w centralnej części Azji Mniejszej, na

zachód od Pizydii.
322 Galacja to (1) region dawnego królestwa Galacji połoŜonego w central-

nej części Azji Mniejszej (Północna Galacja), (2) rzymska prowincja,
której głównymi miastami w I w. były Ancyra i Antiochia Pizydyjska
(Południowa Galacja). Zasięg tego obszaru jest przedmiotem wielu dyskusji (NET).

Neapolem.
niona na cześć Filipa, ojca Aleksandra Wielkiego. LeŜało około dwóch
kilometrów na wschód od małego dopływu Gangites wpadającego do
rzeki Strymon ok. 50 km dalej. W tej dolinie w 42 r. przed Chr. doszło
do bitwy pomiędzy Drugim Triumwiratem (Oktawiusz, Antoniusz, Lepidus) a Brutusem i Kasiusem. Na cześć zwycięstwa Oktawiusz uczynił
je kolonią ze wszystkimi przywilejami przysługującymi obywatelom
rzymskim: wolność od chłosty, wolność od aresztowania (chyba Ŝe w
przypadkach skrajnych) i z moŜliwością odwoływania się do cesarza.
Oktawiusz załoŜył tu kolonię dla weteranów armii rzymskiej z polami,
oddziałem wojskowym i miniaturą Rzymu. Mówiono tu po łacinie.
Miasto leŜało teŜ na szlaku Egnatiańskim, jednej z głównych dróg
imperium biegnącej stąd do Dyrrachium nad Adriatykiem.
328 Miejsce modlitwy nad rzeką łączyło się z obmywaniami rytualnymi.
329 Lidia to powszechne imię Ŝeńskie (zob. Horacy). Jej imię (pochodzące

od nazwy prowincji) mogło oznaczać, Ŝe była kobietą wyzwoloną, prozelitką.
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czyni purpury z miasta Tiatyry,330 której Pan otworzył serce na
uwaŜne słuchanie tego, co mówił Paweł. 15A gdy została
ochrzczona, wraz ze swoim domem, poprosiła: Skoro uznaliście, Ŝe jestem wierząca w Panu, wstąpcie i zamieszkajcie w
moim domu. I wymogła to na nas.
16I

stało się, Ŝe gdy szliśmy na modlitwę, spotkała nas pewna
słuŜebna dziewczyna, która miała ducha wieszczego; swoim
wróŜeniem przynosiła ona duŜy zysk swoim panom. 17Ta, idąc
blisko za Pawłem i za nami, wołała: Ci ludzie są sługami Boga
NajwyŜszego! Oni głoszą wam drogę zbawienia! 18A to czyniła
przez wiele dni. Zmęczony zaś Paweł zwrócił się do ducha i
powiedział: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, Ŝebyś z
niej wyszedł. I w tej godzinie wyszedł.
19A

gdy jej panowie zobaczyli, Ŝe nadzieja ich zysku odeszła,
schwytali Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed przełoŜonych, 20wprowadzili przed ich przed pretorów i powiedzieli: Ci
oto ludzie, którzy są śydami,331 bardzo niepokoją nasze miasto
21i głoszą zwyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom,332 przyjmować ani praktykować. 22Wraz z nimi wystąpił
teŜ przeciwko nim tłum, a pretorzy zdarli z nich szaty i kazali
wychłostać. 23A gdy im zadali wiele razów,333 wrzucili ich do
więzienia i nakazali stróŜowi więziennemu, aby ich bacznie
strzegł. 24Ten, po otrzymaniu takiego rozkazu, wtrącił ich do
wewnętrznego lochu i ich nogi zakuł w dyby. 25A około północy Paweł i Sylas modląc się śpiewali hymny Bogu, więźniowie
zaś przysłuchiwali się im. 26Nagle powstało wielkie trzęsienie
ziemi, tak Ŝe zachwiały się fundamenty więzienia; natychmiast
teŜ otworzyły się wszystkie drzwi i rozwiązały się więzy
330 Tiatyra (słowo w liczbie mnogiej) była sławna z purpury od czasów

Homera (Iliada IV, 141).
331 To odwołanie się do narodowości było szczególnie istotne ze względu na

dekret Klaudiusza nakazujący śydom opuszczenie Rzymu (Dz 18,2). A
zatem Paweł był w Filippi w 49 lub 50 roku. Niechęć Rzymian do śydów była dość znana (Cicero, Pro Flacco XXVIII, Juvenalia XIV. 96106).
332 Judaizm był w imperium religią dozwoląną; nie wolno było jednak

nawracać na nią obywateli rzymskich. I to oskarŜyciele wykorzystują.
333 2 Kor 11,24.
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wszystkich. 27A gdy stróŜ więzienny został zbudzony i zobaczył
otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc,
Ŝe więźniowie uciekli. 28Lecz Paweł głośno zawołał: Nie czyń
sobie nic złego, bo wszyscy tu jesteśmy. 29Wtedy poprosił o
światło, wskoczył do środka i zdjęty przeraŜeniem, przypadł do
Pawła i Sylasa, 30a gdy ich wyprowadził na zewnątrz, zapytał:
Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? 31Oni zaś odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój
dom. 32I opowiedzieli mu Słowo Pana — [jemu] oraz wszystkim, którzy byli w jego domu. 33Wtedy wziął ich w tej godzinie, w nocy, obmył od ran, i zaraz został ochrzczony on sam i
wszyscy jego [domownicy]. 34Wprowadził ich teŜ do swojego
domu, zastawił stół i wraz z całym domem cieszył się, Ŝe uwierzył Bogu. 35A gdy nastał dzień, posłali pretorzy siepaczy z
poleceniem: Zwolnij tych ludzi. 36StróŜ więzienny z kolei
oznajmił te słowa Pawłowi: Pretorzy przysłali polecenie, Ŝe
macie być zwolnieni; teraz zatem wyjdźcie i idźcie w pokoju.
37Paweł jednak powiedział do nich: Wychłostali nas, ludzi będących Rzymianami,334 publicznie bez sądu, wrzucili nas do
więzienia; a teraz potajemnie nas wypędzają? O, nie! Niech tu
sami przyjdą i nas wyprowadzą. 38Siepacze donieśli pretorom te
słowa. A ci gdy usłyszeli, Ŝe są Rzymianami, przestraszyli się.
39Przybyli więc, przeprosili ich, wyprowadzili i prosili, aby
odeszli z miasta. 40Po wyjściu więc z więzienia, wstąpili do
Lidii, a gdy zobaczyli braci, dodali im zachęty i odeszli.

334 Lex Valeria z 509 r. przed Chr. i Lex Poscia z 248 r. przed Chr. stanowi-

ły Ŝe stosowanie chłosty wobec obywateli rzymskich jest prhzestępstwem. Cyceron pisze: „Zakucie obywatela rzymskiego w kajdany było
przestępstwe, chłosta skandalem, ścięcie rodzicobójstwem.” Klaudiusz
pozbawi³ miasto Rhodes wolności za ukrzyŜowanie obywateli rzymskich
(Robertson, BW).
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Wydarzenia w Tesalonice
1A

Apolonię,335

gdy przeszli Amfipolis i
przybyli do
Tesaloniki,336 gdzie była synagoga Ŝydowska. 2Paweł
zaś, zgodnie z przyzwyczajeniem, wszedł do nich i
przez trzy szabaty rozprawiał z [powołaniem] na Pi3
sma, wyjaśniając337 i dowodząc, Ŝe Chrystus musiał cierpieć i
powstać z martwych oraz: To jest Chrytus — ten Jezus, którego
ja wam głoszę. 4I niektórzy z nich zostali przekonani i przyłączeni do Pawła i Sylasa, równieŜ wielki tłum spośród poboŜnych Greków oraz niemało wybitnych338 kobiet.339 5śydzi zaś,
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powodowani zazdrością, dobrali sobie niektórych niegodziwych
męŜczyzn spośród próŜnujących na rynku,340 wywołali zbiegowisko, wzburzyli miasto, naszli dom Jazona i próbowali wyprowadzić ich przed lud.341 6Gdy ich jednak nie znaleźli, wlekli
Jazona i niektórych braci przed przełoŜonych miasta, krzycząc:
Ci, którzy wzburzyli cały zamieszkały świat, przybyli i tutaj, 7a
Jazon ich przyjął; wszyscy oni występują przeciwko postanowieniom cesarza, głosząc, Ŝe jest inny król342 — Jezus.
8Słuchając tego, tłum zaś oraz przełoŜeni miasta zaniepokoili
się, 9lecz po wzięciu kaucji od Jazona i pozostałych, zwolnili
ich.343

335 Apostołowie wybrali Trakt Egnatiański, jedną z wielkich dróg rzym-

skich prowadzących z Bizancjum do Dyrrachium (ponad 800 km) nad
Adriatykiem, naprzeciw Brundisium, a zatem przedłuŜenie Traktu Appijskiego. Amfipolis (tên Amphipolin): tak nazwane, poniewaŜ rzeka
Strymon opływała je niemal dookoła (amphi), była to metropolia na obszarze zwanym Macedonia Prima, wolne miasto, ok. 50 km od Filippi i
ok. 5 km od morza. Paweł i Sylas mogli spędzić tu noc. Apolonia (tên
Apollônian): nie chodzi o sławną Apolonię w Illyrii, ale o odległą o ok.
50 km od Amfipolis, leŜącą przy Trakcie Egnatiańskim. A zatem tutaj
równieŜ mogli spędzić noc. To Thessalonica (eis Thessalonikên).
336 Tesalonika, miasto handlowe 70,000 ludności. Pierwotnie zwane Ther-

ma, poniewaŜ znajdowało się w Zatoce Thermańkiejic. Kassander zmienił mu nazwę na Tesalonika na cześć swojej Ŝony, siostry Aleksanda
Wielkiego. Była to stolica drugiego z regionów prowincji Macedonii, a
następnie stolica całej prowincji. Wraz z Koryntem i Efezem dzieliły
handel na Morzu Egejskim. Jedna synagoga pokazuje, Ŝe śydzi byli tu
raczej nieliczni. Co do znaczenia politycznego, moŜna by ją porównywać z Antiochią w Syrii i Cezareą w Palestynie. Strategiczne centrum
krzewienia ewangelii. Stąd rozeszła się ona dalej, przez Macedonię i
Achaję (1 Ts 1,8). Kościół składał się głównie z osób pochodzenia pogańskiego (2 Ts 3,4.7.8) i był prawdopodobnie dobrze zorganizowany (1
Ts 5,12). Przebywając tam Paweł otrzymał kilkakrotnie pomoc z Filippi
(Flp 4,16), ale teŜ pracował na własne wsparcie (1 Ts 2,9). Nie zrozumiano tam jego nauczania na temat drugiego przyjścia Jezusa (1 Ts 4,135,5; 2 Ts 2,1-12). Praca Pawła w Tesalonice nie poszła na marne (1 Ts
1,7n; 2,13.20). Dwaj spośród członków kościoła, Arystarch i Sekundus,
towarzyszyli Pawłowi do Jerozolimy (Dz 20,4), a Arystarch równieŜ do
Rzymu (Dz 27,2). Po wyjeździe apostołów z Tesaloniki, na kościół spadły straszne prześladownia (1 Ts 2,14; 3,1-5; 2 Ts 1,6).
337 Co do słowa zob. Łk 24,32; 24,45; Dz 16,14.
338 Lub: cieszących się uznaniem.
339 W Macedonii kobiety cieszyły się większą swobodą niŜ gdzie indziej.
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Wydarzenia w Berei
10Bracia

zaś zaraz w nocy wyprawili Pawła i Sylasa do Berei.344
Ci natomiast, po zjawieniu się tam, chodzili do synagogi śydów, 11którzy byli szlachetniejszego usposobienia345 od tych w
Tesalonice; przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie
badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. 12Wielu więc rzeczywiście uwierzyło, równieŜ niemało spośród wybitnych kobiet,
Greczynek, oraz męŜczyzn. 13A gdy śydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, Ŝe i w Berei było przez Pawła głoszone Słowo BoŜe,
udali się tam, poruszając i podburzając tłumy. 14Wtedy bracia
natychmiast wyprawili Pawła, aby poszedł nad morze, Sylas
natomiast i Tymoteusz tam pozostali. 15Ci z kolei, którzy towarzyszyli Pawłowi zaprowadzili [go] aŜ do Aten, wzięli polecenie

340 Zob. Mt 20,4 oraz 2 Ts 3,10nn.
341 Zob. 1 Ts 2,3-10.
342 To samo oskarŜenie wysuwano przeciw Jezusowi (Mk 12,14). Sanhe-

dryn wysunął je wobec Piłata (Łk 23,2) and Pilate had to notice it.
343 Prawdopodobnie ustalono, Ŝe Jazon zadba o to, aby Paweł i Sylas opu-

ścili miasto i juŜ nie wracali; por. 1 Ts 2,17n.
344 Bardzo moŜliwe, Ŝe Pawłowi towarzyszyła eskorta. Berea znajdowała

się bowiem o 80 km na południowy zachód od Tesaloniki, niedaleko
Pelli, w innym regionie Macedonii (w Emacji).
345 lub: lepiej urodzeni, szlachetniejsi, waŜniejsi, otwarci, mniej przesądni.
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dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego, i
odeszli.346
Wydarzenia w Atenach
16Czekając

na nich347 w Atenach,348 Paweł burzył się w swoim
duchu na widok miasta oddanego bałwochwalstwu.
17Rozprawiał więc w synagodze z śydami i z poboŜnymi, a na
rynku kaŜdego dnia z tymi, którzy się tam akurat znaleźli.
18Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich349 ścierali
346 Nie wiadomo, czy Paweł odbył drogą do Aten lądem czy drogą morską z

Dium lub Pydny połoŜonych około 25 km. Niektórzy uwaŜają, Ŝe zmylił
śydów i poszedł pieszo (550 km), podczas gdy oni oczekiwali, Ŝe przypłynie. Paweł był pewnie rozczarowany, Ŝe jego posługa w Macedonii
została tak skrócona (do około sześciu miesięcy) choć w Filippi, Tesalonice i Berei okazała się tak owocna. Sylas i Tymoteusz pozostali dla
kontynuowania pracy. Być moŜe Paweł miał nadzieję na szybszy powrót
(1 Ts 1,7n).
347 Wiemy, Ŝe Tymoteusz przyszedł do Aten (1 Ts 3,1.6). Jeśli przybył

równieŜ Sylas, to został posłany do Filippi, bo tamtejszy kościół był tym
bardzo zainteresowany. Cokolwiek się stało, obaj przybyli z Macedonii
do Koryntu (Dz 18,5; 2 Kor 11,8n).
348 Ateny zostały podbite przez Sullę w 86 r. przed Chr. Po róŜnych prze-

mianach Achaja, której Korynt był stolicą, stała się prowincją oddzielną
od Macedonii, a w 44 r. po Chr. została przez Klaudiusza przywrócona
senatowi z prokonsulem w Koryncie. Paweł był tam prawdopodobnie
ok. 50 r. po Chr. Politycznie Ateny nie były juŜ tak waŜne, choć wciąŜ
znajdował się tam uniwersytet i środowisko bogate w tradycje. Tutaj na
agorze przemawiał Sokrates, znajdowała się tu akademia platońska, liceum Arystotelesa, kruŜganek Zenona i ogrody Epikura. Co do religii
Ksenofont nazywa miasto (de Republ. Ath.) holê bomos, holê thuma theois kai anathêma (całe otarzem, całe ofiarą, całe ofiarowanie na cześć
bóstw). Pausaniasz mówi, Ŝe w Atenach było więcej posągów niŜ w całej
Grecji razem wziętej. Pliniusz mówi, Ŝe w czasach Nerona Ateny miały
ok. 30,000 publicznych posągów nie licząc niezliczonych prywatnych.
Petroniusz śmieje się, Ŝe w Atenach łatwiej było znaleźć boga niŜ człowieka. KaŜde przejście lub kruŜganek były strzeŜone przez bóstwo. Stały po obu stronach ulicy z Pireusu i przykuwały oczy na kaŜdym kroku.
349 Czytamy, Ŝe Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich349 ście-

rali się z nim (tines de kai tôn Epikouriôn kai Stôikôn philosophôn suneballon autôi). Ścierać sę, gr. sunballô, to stare słowo, którego tyko Łukasz uŜywa na określenie wnioskowania, kojarzenia (Łk 2,19), spotkania
(Dz 20,14), niesienia pomocy (Dz 18,27), dyskutowania, spierania się.
Ci filozofowie byli zawsze gotowi do starć i często w tym celu przeby-
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się z nim. I jedni mówili: CóŜ to chce nam powiedzieć ten
zbierzacz?350 Drudzy zaś: Zdaje się, Ŝe jest głosicielem obcych
demonów.351 Głosił im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. 19Zabrali352 go więc i zaprowadzili na Arewali na rynku. Łukasz uŜywając jednego rodzajnika łączy obie te grupy
w ich relacji do Pawła, chociaŜ były one bardzo róŜne i rywalizujące ze
sobą filozofie tamtych dni, które doszły do głosu juŜ po tym jak swoje
teorie przedstawili Platon and Arystoteles. Sokrates zwracał myśl człowieka do wewnątrz (Gnôthi Seauton, poznaj siebie), odwracał ją od studium fizyki. Platon po nim rozwinął świat wewnętrznych idei (metafizyka). Arystoteles usiłował pogodzieć fizykę z metafizyką. Zarówno Zenon, jak i Epikur przedstawiali bardziej praktyczne podejście. Zenon
(360-260 przed Chr.), Fenicjanin, który przybył do Aten i tu zmodyfikował filozofię cyników, nauczał w miejscu zwanym Stoa (kruŜganek),
stąd jego nauki przyjęły nazwę stoicyzm. Głosił wiele wspaniałych poglądów, które znalazły odzwierciedlenie u rzymskich filozofów (Seneka,
Epiktet, Marek Aureliusz). Głosił panowanie nad sobą, twardość i surowość, które podbudowywały pychę oraz samobójstwo w przypadku niepowodzenia. Była to panteistyczna (wierzyli w opatrzność), egocentryczna filozofia, podchodząca do Ŝycia bez ciepła miłości. Epikur
(340-272 przed Chr.) obrazował Ŝycie jako pozbawione obecności bóstwa, odrzucał Ŝycie przyszłe i wskazywał na przyjemność — a dokładniej brak bólu — jako najwaŜniejszą wartość Ŝycia. Nie zaprzeczał istnienia bogów, ale uwaŜał, Ŝe nie są oni zainteresowani losem człowieka.
Szczególnie odrzucali myśl o tym, Ŝe po śmierci czeka człowieka sąd
boski. Stoicy nazywali epikurejczyków ateistami. Epikureiz został
przedstawiony w pismach Lukrecjusza i Horacego. Epikurejski pogląd
na Ŝycie prowadził do zmysłowości. Głosili: „Jedzmy, pijmy, bo jutro
pomrzemy”. Knowling nazywa stoików faryzeuszami a epikurejczyków
saduceuszami filozofii.
350 Zbieracz, gr. spermolo,goj (sperma, ziarno, legô, zbierać) „ziarnozbie-

racz” — jak ptak. Plutarch odnosi to słowo do kruków. Demostenes nazwał tak Eschinesa. Eustachiusz określa nim człowieka kręcącego się po
rynku i zberającego okruchy Ŝywności, które spadły z wozów, a takŜe o
mówcach, którzy budują własne wypowiedzi w oparciu o wypowiedzi
innych. Ramsay uwaŜa to za przykład slangu ateńskiego uŜywanego na
opisanie ludzi zachowujących się tak, jak w tym wypadku Paweł. Według L&N 27.19, chodzi o szarlatana.
351 Daimonion to słowo, którego Grecy uŜywali na określenie bóstw do-

brych lub złych. Taki był zarzut postawiony Sokratesowi: Sokrates czyni
źle wprowadzając nowe bóstwa (adikei Sôkratês, kaina daimonia eispherôn, Xen. Mem. I). W oparciu o takie oskarŜenie Ateńczycy wydali
wyrok skazujący swojego największego obywatela.
352 Być moŜe dla osądzenia na podstawie zarzutu, Ŝe głosi obce bóstwa.
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opag,353 mówiąc: Czy moŜemy dowiedzieć się, co to za nowa
nauka, która jest przez ciebie głoszona? 20Bo jakieś nowe rzeczy wnosisz nam do uszu; dlatego chcemy wiedzieć, o co właściwie chodzi. 21A wszyscy Ateńczycy mieszkającym tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie czegoś nowszego.
22A

Paweł, stanął na środku Areopagu354 i powiedział: MęŜowie ateńscy! Postrzegam was jako religijnych355 we wszystkim.
23Przechodząc bowiem i przyglądając się waszym świętościom,
znalazłem teŜ ołtarz, na którym napisano: Nieznanemu Bogu.356
Co zatem czcicie, nie znając — to ja wam głoszę. 24Bóg, który
stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w przybytkach zbudowanych ręką 25ani
teŜ nie słuŜy Mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyŜ sam daje wszystkim Ŝycie i tchnienie, i wszystko.
26Z jednego357 uczynił teŜ kaŜdy naród ludzki, aby mieszkały
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na całym obliczu ziemi, ustalając określone czasy i granice ich
zamieszkiwania, 27aby szukały Boga, czy Go moŜe nie wyczują
i nie odkryją, chociaŜ nie jest On daleki od kaŜdego z nas. 28W
Nim bowiem Ŝyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów358 powiedzieli: Jego bowiem i rodu jesteśmy. 29Będąc więc z rodu BoŜego, nie powinniśmy sądzić, Ŝe
Boskość jest podobna do złota albo srebra, albo do kamienia,
wytworu rzemiosła i myśli359 człowieka. 30Pominąwszy więc
czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi,
aby się opamiętali, 31zgodnie z tym teŜ wyznaczył dzień, w
którym będzie sprawiedliwie sądził zamieszkały świat przez
Człowieka, którego ustanowił, a czego dowód przedstawił
wszystkim, kiedy Go wzbudził z martwych. 32Gdy zaś usłyszeli
o wzbudzeniu z martwych, jedni zaczęli szydzić, a drudzy powiedzieli: O tym będziemy cię słuchali innym razem. 33I tak
Paweł wyszedł spośród nich. 34Niektórzy jednak męŜczyźni
przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich równieŜ Dionizy Areopagita360 i kobieta imieniem Damaris oraz inni z nimi.

353 Areopag, oznacza Wzgórze Aresa (na zachód od Akropolu, na północ od

Agory, wchodziło się na nie po kamiennych schodach) lub sąd, który
spotykał się równieŜ gdzie indziej, zwykle w Stoa Basilica otwartym na
Agorę, obok miejsca, gdzie mogło dojść do dyskusji. Jeśli Paweł stanął
przez sądem Areopagusa (powszechnie zwanym Areopagiem), to nie był
to proces, ale po prostu zapoznanie się z nowymi poglądami, czy są one
legalne, czy teŜ nie.
354 Areopag, gr. :Areioj Pa,goj (Areios pagos) wzgórze Aresa. Odbyło się

to albo na Wzgórzu Aresa (Marsa) albo na dziedzińcu Aresa w Stoa Basilica.
355 Słowo religijny, gr. deisidai,mwn (deisidaimon) ma teŜ znaczenie prze-

sądny. Thayer zauwaŜa, Ŝe Paweł zaczyna swoją mowę z uprzejmą dwuznacznością (Robertson, BW 5).
356 Pauzaniasz (I. 1, 4) pisze, Ŝe w Atenach były ołtarze dla nieznanych

bogów. Epimenedes w czasie epidemii doradził Ateńczykom złoŜyć na
ofiarę owce odpowiedzialnemu za klęskę bogu, kimkolwiek on jest. Jeśli
ołtarz był poświęcony niewłaściwemu bogu, Ateńczycy obawiali się
gniewu ze strony tego właściwego.
357 Paweł potwierdza w tych słowach jedność rodzaju ludzkiego i jego

wspólne pochodzienie od Stwórcy. Pogląd ten przeciwstawiał się greckiemu ekskluzywizmowi. Grecy traktowali innych jako barbarzyńców, a
sobie przypisywali miejsce szczególne. Podobnie było z śydami, którzy
siebie uwaŜali za lud, pozostałych zaś za narody. Kosmopolityzm Pawła
wyrasta tu ponad jego współczesnych. Sami Ateńczycy uwaŜali się za

antochthonoów (rodowitych), za szczególne stworzenie. Kosmopolitami
byli teŜ Zenon i Seneka, jednakŜe na podłoŜu panteistycznym, dalekim
od osobowego Boga głoszonego przez Pawła. Idee Zenona zastosowano
w Rzymie nie w Grecji.
358 Poeci, których Paweł mógł mieć na myśli to: Aratus z Soli w Cylicji (ok.

310-245 r. przed Chr.) napisał te słowa w Ta Phainomena 5. Kleanthes,
filozof stoicki (300-220 r. przed Chr.) w Hymnie do Zeusa pisze Ek sou
gar genos esmen. W 1 Kor 15,32 Paweł cytuje z Menandra, a w Tt 1,12 z
Epimedesa. J. Rendel Harris twierdzi, Ŝe znajduje u Pawła aluzje do Pindara, Aristofanesa i innych pisarzy greckich.
359 lub: wymysłu, wyobraźni.
360 Czyli jeden z sędziów Areopagu. Był to jeden z tych sędziów, którzy

rozsławili Ateny. Euzebiusz donosi, Ŝe potem został on biskupem kościoła w Atenach i umarł jako męczennik (BW 5).
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opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu.361 2I
znalazł pewnego śyda imieniem Akwila,362 rodem z
Pontu,363 który świeŜo przybył z Italii, oraz Pryscyllę,364 jego Ŝonę, dlatego Ŝe Klaudiusz365 zarządził, aby
wszyscy śydzi opuścili Rzym,366 i zbliŜył się do nich; 3a poniewaŜ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował;367 byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów.368 4A w
kaŜdy szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał zarówno
śydów, jak i Greków. 5Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli
z Macedonii,369 Paweł poświęcił się całkowicie Słowu, poświadczając śydom, Ŝe Jezus jest Chrystusem. 6Lecz gdy mu się
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1Potem

361 W 146 r. Mummiusz zdobył i zniszczył Korynt. Został on odbudowany

przez Juliusza Cezara w 46 r. przed Chr. i uczyniony kolonią. W czasach
Pawła był on juŜ stolicą Achai i głównym handlowym miastem Grecji z
duŜą napływową populacją. LeŜał 88 km od Aten. Znajdowały się tam
trzy porty: Kenchrea, Lechaeum oraz Isthmus. NajwyŜszym szczytem
był Akrokorinthus (548 m. n.p.m.). Na tym szczycie znajdowała się
świątynia Afrodyty.
362 Być moŜe był wyzwoleńcem jak wielu śydów w Rzymie.
363 Region w północnowschodniej Azji Mniejszej. Była to rzymska prowin-

cja.
364 Pryscylla to imię właściwe dla rzymskiego rodu Acilia.
365 Cesarz Tiberius Claudius Nero Germanicus, panował w latach 41-54 po

Chr.
366 Według Swetoniusza (Claudius C. 25) Nakaz opuszczenia Rzymu przez

śydów wydał Klaudiusz w 49 r. po Chr., poniewaŜ śydzi nieprzerwanie
ścierali się o jakiegoś Chrestusa. śydzi byli niepopularni w Rzymie. Było ich tam ok. 20000. Cztery tysiące spośród nich Tyberiusz deportował
na Sardynię. Co do Akwili i Pryscylli to powrócili oni do Rzymu (Rz
16,3).
367 Paweł pracował w wielu miejscach: w Tesalonice (1 Ts 2,9; 2 Ts 3,8),

później w Efezie (Dz 18,18.26; 20,34; 1 Kor 16,19).
368 KaŜdy Ŝydowski chłopiec uczył się rzemiosła, które mogłoby mu w

przyszłości zapewnić utrzymanie. Rabi Juda nauczał: Kto nie uczy
chłopca zawodu, uczy go kraść.
369 1 Ts 3,6; 2 Kor 11,9; Flp 4,15.
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przeciwstawiali i bluźnili, otrząsnął szaty370 i powiedział do
nich: Krew wasza na głowę waszą,371 ja jestem czysty, od teraz
pójdę do pogan.372 7A po odejściu stamtąd, wszedł do domu
pewnego człowieka, imieniem Tycjusz Justus,373 bojącego się
Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. 8Kryspus374 zaś,
przełoŜony synagogi, uwierzył Panu wraz z całym swoim domem, wielu teŜ Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i było
chrzczonych. 9Pan zaś w nocy przez widzenie powiedział Pawłowi: Przestań się bać, lecz mów i nie milcz,375 10dlatego, Ŝe Ja
jestem z tobą376 i nikt się nie targnie na ciebie, aby cię skrzywdzić; gdyŜ liczny lud mam w tym mieście. 11Pozostał tam zatem
rok i sześć miesięcy,377 nauczając wśród nich Słowa BoŜego.

370 Symboliczny znak zwolnienia od odpowiedzialności („Zrobiłem dla was

wszystko, teraz nie odpowiadam juŜ za wasze błędne decyzje”), podobny do strząśnięcia prochu z nóg (Dz 13,51).
371 Ez 3,18n; 33,4.8n; 2 Sm 1,16.
372 W dalszych latach jednak Paweł nie odcinał się od śydów: Dz 19,1-10;

28,23-28).
373 Najwyraźniej obywatel rzymski. Tycjuszowie byli sławną koryncką

rodziną garncarzy (Robertson BW5).
374 Człowiek ten, choć był śydem i przełoŜonym synagogi nosił łacińskie

imię. Został on przez Pawła ochrzczony (1 Kor 1,14); innych chrzcili
najprawdopodobniej Sylas i Tymoteusz (1 Kor 1,14-17). Kościół w Koryncie wzrósł najprawdopodobniej w latach 51-52.
375 W tym czasie Paweł pisał Drugi List do Tesaloniczan, z którego moŜe-

my się zorientować o Jego odczuciach. (2 Ts 3,2). Czuł się podobnie jak
Eliasz (1 Krl 19,4) i Jeremiasz (Jr 15,15n).
376 Podobne zapewnienie pojawia się na drodze do Damaszku 9,4; w Tro-

adhzie (Dz 16,9), w Jerozolimie (22,17n). Paweł usłyszy to zapewnienie
równieŜ w Dz 23,11; 27,23.
377 Prawdopodobnie praca rozszerzyła się teŜ poza Korynt (2 Kor 11,10), bo

był teŜ kościół w Kenreach (Rz 16,1).
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12A

gdy Gallion378 był prokonsulem Achai, śydzi powstali
jednomyślnie przeciw Pawłowi i stawili go przed krzesłem sędziowskim, 13mówiąc: Człowiek ten namawia ludzi, aby czcili
Boga niezgodnie z Prawem.379 14A gdy Paweł miał otworzyć
usta, Gallion powiedział do śydów: Gdyby rzeczywiście chodziło o jakieś bezprawie lub niegodziwe przestępstwo, zgodnie
ze słowem380 przyjąłbym was, śydzi, 15skoro jednak spór dotyczy słowa,381 nazw i waszego własnego Prawa,382 zajmijcie się
tym sami; ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. 16I przepędził ich z sądu. 17Wszyscy zaś schwytali Sostena, przełoŜonego
synagogi, i zaczęli go bić przed krzesłem sędziowskim, lecz
Galliona wcale to nie obchodziło.
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18A

Paweł przebywał tam jeszcze przez wiele dni, po czym
poŜegnał się z braćmi i odpłynął do Syrii, a wraz z nim Pryscylla i Akwila po ostrzyŜeniu w Kenchreach383 głowy — miał bowiem ślub.384
Krótka wizyta w Efezie
Powrót to Antiochii
19Przybyli

zaś do Efezu;385 tu ich pozostawił, a sam wszedł do
synagogi i rozprawiał z śydami. 20A gdy oni prosili, aby pozostał dłuŜszy czas, nie zgodził się, 21ale poŜegnał się i powiedział: Za wolą BoŜą jeszcze do was wrócę. I odpłynął z Efezu.
22A po przybyciu do Cezarei,386 wstąpił do kościoła387 i pozdrowił go, po czym zszedł do Antiochii.
TRZECIA PODRÓś MISYJNA

378 Gallion, brat Seneki, stoik, nauczyciel Nerona, stryj Lukana, autora

Farsaliów. Jego prawdziwe imię, zanim został adoptowany przez retora
Galliona, brzmiało M. Annaeus Novatus. Była to hiszpańska rodzina.
Był to człowiek wielkiej kultury i obycia i moŜe dlatego został prokonsulem. Statius nazywa go „dulcis Gallio”. Seneka pisze o nim: Nemo
enim mortalium uni tam dulcis quam hic omnibus (Nikt ze śmiertelnych
nie jest tak miły dla jednej osoby, jak on jest dla wszystkich). Tylko Łukasz pisze, Ŝe był on prokonsulem, ale Seneka, Ŝe był w Achai, gdzie się
nabawił gorączki, co uzupełniałoby informację Łukasza. Obecnie znamy
wyrytą na białoszarym wapieniu inskrypcję z kamieniołomów Hagios
Elias niedaleko Delf (list Klaudiusza do Delf), która wymienia Galliona
jako prokonsula Achai (authupatos tês Achaias) (W. Dittenberger, ed.,
Sylloge Inscriptionum Graecarum 2.3 no. 8). Achaja po róŜnych przemianach (najpierw senatorska, potem królewska) w związku z Macedonią, w 44 r. po Chr. została przez Klaudiusza oddana senatowi z prokonsulem jako tytułem dla gubernatora. Zdumiewające jak Łukasz potwierdza kaŜde nowe odkrycie. Odkrycie tej inskrypcji rzuca teŜ światło na
datę pobytu Pawła w Koryncie, gdyŜ napis głosi, Ŝe Gallion przybył w
czasie 26 aklamacji Klaudiusza jako imperatora w 51 r. po Chr. stąd Paweł przebywał w Koryncie w 50 i 51 r. (lub 51 i 52). Zob. teŜ Deissmann
St. Paul, Appendix I.. NET podaje, Ŝe wydarzenie z Gallionem mogło
mieć miejsce w okresie pomiędzy lipcem a październikiem 51 r.
379 Judaizm był religią dozwoloną i śydom wolno było nawracać na nią

ludzi, choć nie obywateli rzymskich.
380 Lub: miałbym powód, aby was...
381 Lub: słów, jeśli potraktować słowo w sensie sprawy.
382 A zatem w pojęciu Galliona chrześcijaństwo było formą judaizmu.

23Tam

spędził jakiś czas,388 a następnie wyszedł i szedł po kolei
przez krainę galacką i Frygię, [a po drodze] utwierdzał wszystkich uczniów.389

383 Kenchry, jeden z portów korynckich, 11 km na wschód od Koryntu.
384 Nie jest pewne, kto ostrzygł głowę: Paweł czy Akwila. Zwykle uwaŜa

się, Ŝe Paweł, Akwila jednak jest nie mniej prawdopodobny (H. Greeven, TDNT 2:777, n. 11).
385 Stolica Azji, centrum kultu Artemidy (Diany), 400 km drogą morską na

wschód od Koryntu.
386 Droga morska z Efezu do Cezarei mierzyła ok. 990 km; z Cezarei do

Antiochii 450 km.
387 NET tłumaczy: wstąpił do kościoła w Jerozolimie, chociaŜ w tekście

brak słowa Jerozolima. Za argument takiego tłumaczenia przyjęto w tym
wypadku fakt, Ŝe słowo wstąpił zawsze odnosi się do kierunku w stronę
Jerozolimy, podczas gdy zstąpił do kierunku od Jerozolimy (a zatem u
podstaw takiego tłumaczenia leŜy idiom hebrajski). Za takim tłumaczeniem dodatkowo przemawia — według NET — fakt, Ŝe Paweł powziął
ślub (jeśli rzeczywiście on to uczynił).
388 Nie wiemy, jak długo. Niektórzy w tym miejscu umieszczają wizytę

Piotra i wydarzenia, o których mowa w Gal 2,11nn.
389 Było to najprawdopodobniej w 52 r. po Chr.
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Notatka o Apollosie
do Efezu przybył pewien śyd, imieniem Apollos, rodem z
Aleksandrii,390 człowiek wymowny,391 biegły w Pismach. 25Był
on obeznany z drogą Pana, a Ŝarliwy w duchu mówił i nauczał
dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, zaznajomiony tylko z
chrztem Jana. 26Zaczął on z ufną odwagą przemawiać w synagodze. A gdy Pryscylla i Akwila go usłyszeli, zajęli się nim i
wyłoŜyli mu dokładniej drogę BoŜą. 27Gdy zaś zapragnął
przejść do Achai, bracia zachęcili [go] i napisali do uczniów,
aby go przyjęli; a on gdy się tam zjawił, bardzo pomagał tym,
którzy dzięki łasce uwierzyli, 28gdyŜ skutecznie zbijał twierdzenia śydów, wykazując publicznie z Pism, Ŝe Jezus jest
Chrystusem.

24A
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Paweł w Efezie
stało się, gdy Apollos przebywał w Koryncie, Ŝe
Paweł przeszedł wyŜynne części392 i przyszedł do Efezu.393 Tam spotkał jakichś uczniów394 2i zapytał ich:
Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście?
A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, Ŝe jest Duch Święty.
3Zapytał więc: W czym więc zostaliście zanurzeni? Odpowiedzieli: W chrzcie Jana. 4Wtedy Paweł powiedział: Jan zanurzał
w chrzcie opamiętania395 i powtarzał ludowi, Ŝeby uwierzyli w
Tego, który idzie za nim, to jest w Jezusa. 5A gdy to usłyszeli,
zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 6A gdy Paweł włoŜył na
nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty, mówili teŜ językami i
prorokowali.396 7Było zaś wszystkich tych męŜczyzn około
dwunastu.
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392 Oznaczał to, Ŝe Paweł nie wybrał uŜywanej zwykle rzymskiej drogi na

Sprowadził ich tam Aleksander Wielki, który teŜ załoŜył to miasto w
332 r. przed Chr. W mieście znajdował się uniwersytet i wielka biblioteka. Tutaj tworzył teŜ Filon, który w tym czasie jeszcze Ŝył.

zachód, przez Kolosy i Laodyceę w Dolinie Lykusa — miasta, których
jeszcze nie odwiedził (Kol 2,1) — ale krótszą drogę Doliną Kajsteru do
Efezu. Kodeks Bezy mówi tutaj, Ŝe Paweł chciał się udać do Jerozolimy,
ale Duch Święty skierował go do Azji, do tych miejsc, do których zabronił mu w czasie Drugiej PodróŜy Misyjnej (16,6). Trudno powiedzieć,
czy „wyŜynne części” oznaczają Północną Galację.

391 Wymowny, gr. lovgio" (logios) moŜe się odnosić do osoby, która przeko-

393 Przybył do Efezu, tak jak obiecał w 18,21. Prowincja zwana Azją obej-

390 śydzi w Aleksandrii stanowili w pewnym okresie jedną trzecią ludności.

nywająco się wypowiada, do retora (L&N 33.32), lub do człowieka, który przyswoił sobie intelektualne dziedzictwo danej kultury, uczony,
oczytany (L&N 27.20, zob. BAGD 476 s.v. lovgio" 1, 2, który wskazuje
na moŜliwość obu znaczeń).

mowała zachodnią część Azji Mniejszej. Rzymianie zajęli ją w 130 r.
przed Chr. W końcu nazwa ta rozciągnęła się na cały kontynent. Była to
perła imperium rzymskiego obok Afryki i była prowincją senatorską. Tu
znajdowały się takie miasta, jak: Efez, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia, Laodycea (siedem kościołów Księgi Objawieania 2-3),
Kolosy, Hierapolis, Apamea. Hellenism był tu w rozkiwicie. Efez był
stolicą. Był bogatszy i większy niŜ Korynt. LeŜał u wejścia do Doliny
Meander. Tutaj zaznaczała się potęga Rzymu, splendor kultury greckiej
oraz pełnia orientalnej magii. Świątynia Artemidy była jednym z siedmiu cudów świata.
394 Byli to najprawdopodobniej ludzie związani z Janem Chrzcicielem.

Niektórzy jego uczniowie pozostali przecieŜ przy nim aŜ do jego śmierci
(J 3,22-25; Łk 7,19; Mt 14,12). Niektórzy z nich pewnie opuścili Palestynę nie znając dalszego biegu wypadków z Jezusem (Roberson BW 5).
395 Tzn: chrztem, który wiązał się z opamiętaniem (Mk 1,4.7; Mt 3,11; Łk

3,16; J 1,15.
396 Lub: zaczęli teŜ mówić językami i prorokować.
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wejściu zaś do synagogi przez trzy miesiące z ufną odwagą
głosił, rozprawiał i przekonywał o sprawach dotyczących Królestwa BoŜego. 9Gdy jednak niektórzy upierali się [przy swoim],
odmawiali wiary i wobec tłumów zniewaŜali drogę Pana, odłączył się od nich, oddzielił uczniów i codziennie rozprawiał w
szkole Tyrannosa. 10A to działo się przez dwa lata, tak Ŝe wszyscy mieszkańcy Azji, zarówno śydzi, jak i Grecy, usłyszeli
Słowo Pana.397 11Bóg teŜ przez ręce Pawła dokonywał niezwykłych dzieł mocy, 12tak Ŝe nawet chustki lub przepaski, które
dotknęły jego skóry, noszono na słabych i ustępowały od nich
choroby, a złe duchy wychodziły. 13TakŜe niektórzy z wędrownych egzorcystów Ŝydowskich398 próbowali wzywać imienia
Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: Zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. 14A było siedmiu
synów niejakiego Scewy, arcykapłana Ŝydowskiego, którzy to
czynili. 15Wtedy zły duch odpowiedział im: Jezusa znam i
wiem, kim jest Paweł, lecz wy kim jesteście? 16I rzucił się na
nich człowiek, w którym był zły duch, pokonał ich wszystkich399 i pobił ich tak, Ŝe nadzy i poranieni uciekli z tego domu.
17Stało się to zaś znane wszystkim śydom jak i Grekom, którzy
397 Demetriusz w w. 26 potwierdza ten wpływ posługi Pawła w Efezie na

Azję. Czterdzieści lat później Pliniusz w swoim sławnym liście z Bitynii
do Trajana napisze o chrześcijaństwie: „Bo zaraza tego przesądu rozprzestrzeniła się nie tylko na miasta, ale takŜe na wioski i gospodarstwa.” W tym teŜ czasie Paweł przeŜywał problemy kościoła w Koryncie. Prawdopodobnie napisał wówczas list, który nie zachował się do naszych czasów (1 Kor 5,9), otrzymał przesłanie od domowników Chloi,
list od kościoła, odwiedzili go specjalni wysłannicy, posłał Tymoteusza,
potem Tytusa, moŜe sam odbył tam podróŜ, napisał Pierwszy List do
Koryntian, planował udać się tam po powrocie Tytusa do Troady, gdzie
miał go spotkać po Pięćdziesiątnicy, gdy nagle zamieszki wzniecone
przez Demetriusza przyśpieszyły nieoczekiwanie bieg wydarzeń w Ŝyciu
Pawła. W tym okresie Apollos powrócił z Koryntu do Efezu i nie chciał
wracać do Koryntu (1 Kor 16,12). Paweł niewątpliwie miał takich
współpracowników jak Epafras i Filemon, którzy kontynuowali krzewienie ewangelii w Azji, Tychika i Trofima z Azji, którzy wraz z nim
odwiedzili Jerozolimę (ww. 22 i 29; 20,4). Głoszenie ewangelii przez
Pawła wywarło wpływ nie tylko na Hellenistów i bogobojnych Greków,
ale takŜe na ludzi z wyŜszych warstw społecznych w Efezie.
398 Zob. Józef, Dzieje VIII. 2.5, Tobita 8,1-3, a takŜe Mt 12,27; Łk 11,19.
399 Lub: obu.
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mieszkali w Efezie, padł strach na nich wszystkich i zaczęto
wywyŜszać imię Pana Jezusa. 18Wielu teŜ z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało swoje praktyki.
19Znaczna teŜ liczba spośród tych, którzy zajmowali się czarnoksięstwem, poznosiło księgi i paliło je wobec wszystkich; gdy
podliczono ich wartość, odkryto Ŝe wynosiła ona pięćdziesiąt
tysięcy srebrnych monet.400 20W ten to sposób, według potęgi
Pana, Słowo krzewiło się i umacniało.401
21Po

wypełnieniu się tych rzeczy Paweł postanowił w Duchu
przejść przez Macedonię i Achaję i udać się do Jerozolimy.402
Mówił: Potem, gdy się tam znajdę, trzeba mi i Rzym zobaczyć.403 22Wysłał zaś do Macedonii dwóch usługujących mu,
Tymoteusza i Erasta, sam natomiast przez jakiś czas pozostał w
Azji.404

400 Chodzi o srebrne denary. DENAR-DRACHMA — rzymska jednostka

monetarna (srebro) = 16 assarionom lub 64 kondrantesy lub 128 leptonów. W czasach NT denar stanowił zapłatę za dzień pracy robotnika
sezonowego (np. w winnicy). Zob. Mt 18, 28; 20,1nn. MoŜna by za te
pieniądze kupić stado 50000 owiec lub przez dwa miesiące utrzymywać armię 1000 robotników najemnych.
401 Efez na długie wieki stał się ostoją chrześcijaństwa. Tutaj działał Tymo-

teusz, apostoł Jan, Polikarp i Ireneusz.
402 W taką drogę Paweł rzeczywiście się udał, chociaŜ pierwotnie planował

iść do Achai (do Koryntu), a dopiero potem do Macedonii, jak to mówi
w 2 Kor 1,15n. Zmienił ten zamiar moŜe pod wpływem złych wieści z
Koryntu. JuŜ gdy pisał Pierwszy List do Koryntian zamierzał udać się
najpierw do Macedonii (1 Kor 16,5-7). Planował nawet spędzić w Koryncie zimę i pozostać w Efezie do Pięćdziesiątnicy, z czego nic się nie
zrealizowało.
403 O planach podróŜy do Rzymu czytamy w Rz 1,10-13. Potem Paweł

chciał się jeszcze udać do Hiszpanii (Rz 15,23-29). Paley zwraca uwagę
na paralelę pomiędzy Dz 19,21 i Rz 1,10-15; 15,23-29.
404 Paweł posłał Tymoteusza do Koryntu (1 Kor 4,17) prosząc o jego Ŝycz-

liwe przyjęcie (1 Kor 16,10-11), tak aby mógł powrócić do Efezu przed
opuszczeniem tego miasta przez Pawła. Potem wysłał do Koryntu Tytusa
i poleceniem spotkania się w Troadzie. Obecnie Tymoteusz i Erast (zob.
Rz 16,23; 2 Tm 4,20) udają się do Macedonii. Powód pozostanie Pawła
opisany jest w 1 Kor 16,8n — otworzyły mu się szeroko drzwi w Efezie.
W tym punkcie Łukasz i Paweł uzupełniają się nawzajem. Pięćdziesiątnica przypadała na koniec maja i maj był teŜ miesiącem święta Artemi-
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więcej w tym czasie doszło do niemałego zamieszania z
powodu drogi [Pana].405 24GdyŜ pewien złotnik, imieniem Demetriusz, który wytwarzał srebrne przybytki Artemidy,406 i
przynosił rzemieślnikom niemały zysk, 25zebrał ich oraz robotników przy tym samym [pracujących]407 i powiedział: Panowie,
wiecie, Ŝe z tej pracy jest nasz dobrobyt, 26a widzicie i słyszycie, Ŝe ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz w całej niemal Azji
przekonał i odwiódł znaczny tłum, głosząc, Ŝe ci, którzy są zrobieni [pracą] rąk, nie są bogami.408 27ZagraŜa nam zaś nie tylko
to niebezpieczeństwo, Ŝe nasze rzemiosło pójdzie w poniewierkę, ale i świątynia wielkiej bogini Artemidy zacznie być brana
za nic, dojdzie teŜ do tego, Ŝe ze swej wielkości zostanie odarta
ta, którą czci cała Azja oraz cały zamieszkały świat.409 28Gdy to
usłyszeli i stali się pełni gniewu zaczęli krzyczeć: Wielka jest
dy, kiedy to do Efezu zjeŜdŜały tłumy ludzi. Pawła juŜ wówczas w Efezie nie było.
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Artemida Efeska. 29I całe miasto zostało napełnione wrzawą,
ruszyli teŜ jednomyślnie do teatru,410 porywając z sobą Gajusa411 i Arystarcha,412 Macedończyków, towarzyszy podróŜy
Pawła. 30Gdy zaś Paweł chciał wyjść do ludu, uczniowie nie
pozwolili mu; 31równieŜ niektórzy z azjarchów,413 będący mu
przyjaciółmi, posłali do niego i prosili, Ŝeby nie ryzykował pójściem do teatru. 32RóŜni zatem róŜne rzeczy krzyczeli, bo
zgromadzenie414 było w nieładzie, a większość nie wiedziała,
dla jakiej przyczyny się zeszli. 33Z tłumu zaś zgodnie wskazano
na Aleksandra,415 wypchniętego naprzód przez śydów; Aleksander zaś, dał znak ręką i chciał się bronić przed ludem. 34Lecz
gdy rozpoznali, Ŝe jest śydem, jeden głos rozległ się [z ust]
wszystkich. Krzyczano prawie dwie godziny: Wielka jest Artemida Efeska! 35Gdy zaś pisarz416 uspokoił tłum, powiedział:
Ludzie, Efezjanie, kto z ludzi nie zna miasta Efezu, jako stróŜa
świątyni417 wielkiej Artemidy oraz posągu, który spadł od Ze-

405 Zob. Dz 19,11-20; 1 Kor 15,32 (oczywiście Paweł jako obywatel rzym-

ski nie mógł być rzucony na poŜarcie lwom, ale taka atmosfera wówczas
panowała).
406 Świątynia Artemidy, zbudowana w VI w. przed Chr., została spalona 13

października 356 r. przed Chr. w noc narodzin Aleksandra Wielkiego.
Następnie została odbudowana i uchodziła za jeden z siedmiu cudów
świata. PołoŜona była zaraz na zewnątrz Efezu, ok. 2 km na północny
wschód do teatru wielkiego. Znajdowała się na dziedzińcu 125 m na 72
m; Właściwa świątynia mierzyła 113 m na 54 m. Dach podtrzymywany
był przez 117 kolumn, kaŜda wysokości 18 m i 1,8 m w przekroju. Cesarz Justynian przeniósł te kolumny potem do Bizancjum i wykorzystał
przy budowie świątyni Hagia Sophia, gdzie znajdują się one do dzisiaj
(w obecnym Istambule). Artemida była czczona jako bogini urodzaju,
podobnie jak lidyjska Kybele. Diana jako efeska Artemida to nie zupełnie to samo, co grecka Artemida, sistra Apolla i rzymska Diana (Robertson BW 5, NET).
407 Lub: podobnego zawodu.
408 Zob. Dz 17,29; Iz 44,9-17; 2 MjŜ 20,4; Ps 135,15-18.
409 Boginię tę zwykle określano jako wielką (hê Megalê). Inskrypcje znale-

zione w Efezie określają ją największą boginią (hê megistê theos). Jej
kapłani byli eunuchami, były tam teŜ kapłanki dziewice oraz niewolnice
niŜszego rzędu znane jako sprzątaczki świątyni (neôkoroi, w. 35). Kult
był co do swojego charakteru orgiastyczny. Pauzaniasz pisze, Ŝe Ŝadna
bogini nie była tak szeroko czczna. Światynie Artemidy znajdowały się
w Hiszpanii i Galii.

410 Amfiteatr w Efezie mógł pomieścić według jednych 24500, a według

innych 56000 ludzi (Roberson BW).
411 Dz 20,4.
412 Dz 20,4; 27,2; Kol 4,10; Flm 1,24.
413 Lub: urzędników Azji.
414 Zgromadzenie, gr. evkklhsi,a (eklessia), to samo słowo tłumaczone jest

jako kościół.
415 Być moŜe ten sam co w 2 Tm 4,14.
416 Efez był wolnym miastem stąd wybierał własnych urzędników. Pisarz

lub sekretarz miejski był głównym urzędnikiem miasta, chociaŜ było ono
równieŜ siedzibą prokonsula. Urzędnik ten nie był zwykłym sekretarzem
jakiegoś innego urzędnika lub kopistą prawa jak to było u śydów, ale
najbardziej wpływowym człowiekiem w Efezie, kimś, kto z pomocą
strategów (gr. stratêgoi) pisał ustawy, był odpowiedzialny za budŜet
miasta, miał prawo kontroli zgromadzeń i pozostawał w bezpośrednim
kontakcie z prokonsulem. Wynika to jasno z inskrypcji odnalezionych w
Efezie. Funkcje pisarza były róŜne w róŜnych miastach. Jego imię pojawiało się na monetach bitych w Efezie w roku jego urzędowania.
417 Podobnie pisze Ksenofont i Platon. Inskrypcje przedstawiają Efez jako

straŜnika Artemidy. Napis ten znajduje się na monecie z 65 r. po Chr.
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usa?418 36PoniewaŜ jest to niezaprzeczalne, trzeba wam się
uspokoić i nic pochopnie nie czynić. 37Przyprowadziliście bowiem tych męŜczyzn, którzy nie są ani świętokradcami, ani
bluźniercami naszej bogini. 38Jeśli więc Demetriusz i rzemieślnicy, którzy są z nim, mają przeciw komuś sprawę, to odbywają
się sądy, są teŜ prokonsulowie, niech jedni drugich oskarŜają.
39Jeśli zaś czego więcej Ŝądacie, zostanie to załatwione na prawomocnym zgromadzeniu. 40NaraŜamy się bowiem na niebezpieczeństwo oskarŜenia nas o dzisiejsze rozruchy, gdyŜ nie ma
Ŝadnej przyczyny, dzięki której moglibyśmy zdać sprawę z powodu tego zbiegowiska.419 Po tych słowach rozwiązał zgromadzenie.
Odwiedziny Pawła w Macedonii
gdy rozruchy ustały, Paweł posłał po uczniów i po
dodaniu im zachęty, poŜegnał się i odszedł, aby iść do
Macedonii. 2Przeszedł teŜ tamte strony, niejednym
Słowem dodał im otuchy i przybył do Grecji,420 3gdzie
zabawił trzy miesiące.421 A gdy zamierzał odpłynąć do Syrii, ze
strony śydów doszło do spisku422 na niego, stąd powziął posta-

20

1A

418 Legenda o posągu, który spadł z nieba odnosi się do posągu Artemidy w

Tauris, Minerva w Atenach (Robertson BW 5).
419 Seneka pisze, Ŝe nic tak nie budziło niepokoju u Rzymian jak tego typu

zbiegowiska (Robertson, BW 5).
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nowienie, Ŝeby wracać przez Macedonię. 4Towarzyszył mu423
zaś Sopater, syn Pyrrusa z Berei, a z Tesaloniczan Arystarch i
Sekundus, równieŜ Gajus z Derbe i Tymoteusz, z Azjatów natomiast Tychik i Trofim. 5Ci poszli naprzód i czekali na nas424
w Troadzie; 6My zaś odpłynęliśmy z Filippi po Dniach Przaśników425 i w pięć dni przybyliśmy do nich do Troady, gdzie spędziliśmy siedem dni.426
Wydarzenia w Troadzie
7A

pierwszego dnia po sabacie,427 gdy się zebraliśmy na łamanie chleba,428 Paweł, który miał odjechać nazajutrz, rozprawiał
z nimi i przedłuŜył mowę aŜ do północy. 8W górnej sali zaś,
gdzie się zebraliśmy, było sporo lamp. 9Wówczas pewien młody
chłopiec, imieniem Eutychus, który zmorzony snem siedział na
oknie, gdy Paweł długo rozprawiał, pogrąŜony w śnie spadł z
trzeciego piętra na dół i podniesiono go martwego. 10Paweł zaś
zszedł, przypadł do niego, otoczył ramionami i powiedział:
Przestańcie rozpaczać, gdyŜ jego dusza jest w nim. 11Potem
wszedł na górę, złamał chleb, skosztował, rozmawiał dłuŜszy
[czas], aŜ do brzasku — i tak odszedł. 12Chłopca zaś odprowadzili Ŝywego i odczuwano niemałą pociechę.

423 Textus Receptus dodaje: aŜ do Azji (achri tês Asias). WyraŜenia tego

brak w: Í B Vlg. Sah Boh. W rzeczy samej Trofim doszedł aŜ do Jerozolimy (Dz 21,29) a Arystarch aŜ do Rzymu (27,2; Kol 4,10), więc wyraŜenie to mogłoby się odnosić tylko do Sopatera.

420 Łukasz podsumowuje w tym fragmencie to, co sładało się prawdopo-

424 Tu po raz drugi pojawia się „nas” (zob. Dz 16). Czy przez cały ten czas

dobnie na cały rok Ŝycia i słuŜby Pawła — jak to rozumiemy z Drugiego
Listu do Koryntian (2 Kor 10,10). Łukasz z jakiegoś powodu nie pisze o
pobycie Pawła w Troadzie (2 Kor 2,12n) ani o spotkaniu Tytusa w Macedonii (2 Kor 2,13-7,16), ani o wizycie w Illyrii (Rz 15,19n) dla napisania Drugiego Listu do Koryntian (2 Kor 13), którym ostatecznie odniósł zwycięstwo w tym kościele. W Macedonii Paweł prawdopodobnie
spotkał Łukasza, a tymczasem wszystko zostaje zsumowanie stwierdzeniem: Przeszedł teŜ tamte strony, niejednym Słowem dodał im otuchy i
przybył do Grecji (parakalesas autous logôi pollôi).

Łukasz przebywał w Filippi? Wiemy natomiast, Ŝe od teraz towarzyszył
Pawłowi aŜ do Rzymu.

421 W tym czasie Paweł napisał List do Rzymian i prawdopodobnie List do

Galacjan (Lightfoot, Robertson BW 5).
422 Spisek, (Epiboulê) stare słowo. W NT tylko w Dz (9,24; 20,3.19; 23,30).

425 Dni te następowały po święcie Paschy. Pierwotnie były to święta zazna-

czające początek Ŝniw. Obchodzono je przez siedem dni rozpoczynając
od piętnastego dnia miesiąca Nisan (przełom marca i kwietnia). Później
zostały połączone z Paschą (2 MjŜ 12,1-20; Ez 45,21-24; Mt 26,17; Łk
22,1).
426 Był wówczas rok 56 lub 57 (Robertson).
427 W tym fragmencie po raz pierwszy spotykamy informację o naboŜeń-

stwie w pierwszym dniu po sabacie. Zob. jednak 1 Kor 16,2.
428 Dz 2,42.
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PodróŜ do Miletu
13My zaś udaliśmy się pierwsi na statek i odpłynęliśmy do Assos, skąd mieliśmy zabrać Pawła; tak bowiem zarządził, zamierzając sam iść pieszo.429 14Gdy spotkał się z nami w Assos,
zabraliśmy go i przybyliśmy do Mitylene.430 15Po odpłynięciu
stamtąd, następnego dnia przybyliśmy naprzeciw Chios, a następnego zawinęliśmy do Samos, a jeszcze na następny dotarliśmy do Miletu.431 16Paweł bowiem uznał za lepsze opłynąć
Efez, aby nie przyszło mu spędzić czasu w Azji; śpieszył się
bowiem, aby, jeśli to moŜliwe, w dzień Pięćdziesiątnicy znaleźć
się w Jerozolimie. 17Z Miletu natomiast posłał do Efezu i wezwał prezbiterów kościoła.432
Mowa Pawła do prezbiterów kościoła w Efezie
gdy stawili się u niego, powiedział do nich: Wy wiecie od
pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak433 z wami przez cały
czas byłem, 19słuŜąc Panu z całą pokorą434 wśród łez i prób,
które mnie spotykały z strony spisków Ŝydowskich,435 20jak w
Ŝaden sposób nie przemilczałem niczego, co poŜyteczne, aby
wam [tego] nie powiedzieć lub was nie pouczyć publicznie i po
domach, 21na podstawie świadectw wzywając zarówno śydów,
jak i Greków do opamiętania się przed Bogiem i do wiary w
18A

429 MoŜliwe, Ŝe Paweł wraz z towarzyszami podróŜy wynajęli statek w

Filippi lub Troadzie, aby zabrał ich do Patary in Lycii. Stąd statek mógł
się zatrzymywać tam, gdzie Paweł chciał. Paweł postanowił iść pieszo.
Była to trasa ok. 32 km, niemal o połowę krótsza niŜ rejs wokół przylądka Lectum. Wiosną był to przepiękny spacer rzymską drogą, niezaleŜnie
od powodów tej pieszej wędrówki. Dawała ona Pawłowi moŜliwość samotnego spędzenia czasu (zob. Mt 14:23; Roberson BW 5).
430 Stolica Lesbos, ok. 50 km od Assos. W czasach rzymskich ulubiona

miejscowość wypoczynkowa Rzymian. Dzisiejsze Mitilini.
431 Milet, ok. 45 km na południe od Efezu, niegdyś wiodący port Jonii, był

w tym czasie przyćmiony przez Efez.
432 Z racji odległości mogli być u niego dopiero następnego dnia wieczo-

rem.
433 Lub: w jaki sposób.
434 O pokorze zob. 2 Kor 10,1; 11,7; 1 Ts 2,6; Kol 3,12; Ef 4,2; Flp 2,3-11.
435 Zob. Dz 9,24; 20,13.
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Pana naszego, Jezusa.436 22A oto teraz ja, związany w duchu,437
idę do Jerozolimy, nieświadom, co mnie w niej spotka, 23prócz
tego, co mi Duch Święty w kaŜdym mieście poświadcza, mówiąc Ŝe czekają więzy i uciski.438 24Lecz nie wystawiam sobie
Ŝadnego rachunku na wartość duszy,439 po to by dokonać mojego biegu oraz posługi, którą przyjąłem od Pana Jezusa,440 aby
poświadczyć ewangelię łaski BoŜej. 25A oto teraz ja wiem, Ŝe
juŜ więcej nie będziecie oglądać441 mojego oblicza — wy wszyscy, między którymi przeszedłem, głosząc Królestwo. 26Dlatego
poświadczam wam w dniu dzisiejszym, Ŝe jestem czysty od
krwi wszystkich, 27gdyŜ nie uchylałem się od ogłaszania wam
całego planu Boga. 28UwaŜajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście
paśli kościół Boga, który sobie nabył przez swą własną krew.442
29Ja wiem, Ŝe po moim odejściu wejdą do was wilki drapieŜne,
które nie będą oszczędzać stada;443 30takŜe spomiędzy was samych powstaną ludzie, mówiący rzeczy przewrotne, aby odciągnąć za sobą uczniów.444 31Dlatego czuwajcie, pamiętając, Ŝe
436 Kilka mss dodaje Chrystusa. Słowa tego brak w: B Y 614 Byzpt i kilku

innych wersjach i u Ojców; pojawia się ono w: Ì74 Í C E 33 36 181
307 453 610 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 2464 Byzpt i kilku innych wersjach.
437 Być moŜe: w poczuciu obowiązku, bo niósł wsparcie dla wiernych w

Jerozolimie.
438 Flp 1,17; 2 Kor 1,8.
439 Lub: Lecz uwaŜam, Ŝe moja dusza (lub: Ŝycie) nie jest warta Ŝadnego

słowa. Według BAGD 477 s.v. lovgo" 1.a.a,: „W tekstowo niepewnym
fragm. Dz 20,24 tekst, tak jak pojawia się w N., oujdenoV" lovgou poiou'mai thVn yuchVn timivan, moŜe z powodzeniem znaczyć: Nie uwaŜam
mojego Ŝycia za wearte jednego słowa (por. lovgou a[xion [a[xio" 1a]
oraz nasze „warte wspomnienia”).” (Za NET).
440 Gal 1,1; Rz 11,13.
441 Z Listów Pasterskich wynika, Ŝe Paweł przybył jeszcze do Efezu (1 Tm

1,3; 3,14; 4,13), Troady (2 Tm 4,13) i Miletu (2 Tm 4,20).
442 Rz 9,5; Kol 2,9; Tt 2,13; ponadto Kol 1,15-20; Flp 2,5-11.
443 Zob. 1 Tm 1,20.
444 Takimi odciągającymi elementami okazały się niejasna filozofia, niemo-

ralność, ascetyzm (Kol 2,8.18; Ef 4,14; Ef 5,6; 1 J 2,18n)
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przez trzy lata nocami i dniami nie przestawałem ze łzami napominać kaŜdego z was. 32A teraz powierzam was Bogu445 i
słowu Jego łaski, zdolnemu zbudować i dać dziedzictwo między
wszystkimi uświęconymi.446 33Srebra ani złota, ani niczyjej
szaty nie poŜądałem. 34Sami wiecie, Ŝe te ręce słuŜyły potrzebom moim i tych, którzy byli ze mną.447 35Wszystko pokazałem
wam, Ŝe w ten sposób się trudząc, trzeba wspierać słabych i
pamiętać o Słowach Pana Jezusa, Ŝe sam powiedział: Więcej
szczęścia jest w dawaniu niŜ w braniu. 36A gdy to powiedział,
zgiął wraz z nimi wszystkimi swoje kolana i modlił się. 37I powstał niemały płacz wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi
na szyję, całowali go, 38odczuwając ból szczególnie z powodu
słów, które wypowiedział, Ŝe juŜ nigdy nie będą oglądać jego
oblicza. I odprowadzili go na statek.
W drodze do Jerozolimy
1A gdy nam przyszło odpłynąć po rozstaniu się z nimi,
płynąc prosto, przybyliśmy do Kos,448 nazajutrz zaś na
Rodos,449 a stąd do Patary.450 2Po znalezieniu zaś statku płynącego do Fenicji, wsiedliśmy i odpłynęliśmy.
3Gdy dostrzegliśmy Cypr, zostawiliśmy go po pomyślnej stronie i popłynęliśmy do Syrii, i przybyliśmy do Tyru; tam bowiem
miano wyładować ze statku towar. 4Wtedy odszukaliśmy

21

445 1 Tm 1,18; 2 Tm 2,2.
446 1 Kor 3,10-14; 3,9; 2 Kor 5,1; Ef 2,20-22; 2 Tm 3,15; Jk 1,21. Podobne

wyraŜenie pojawia się w Ef 1,11; 2,30; 3,18.
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uczniów i pozostaliśmy tam siedem dni; oni za sprawą Ducha
mówili Pawłowi, Ŝeby nie wstępował do Jerozolimy. 5Gdy zaś
przyszło nam skończyć dni [pobytu], wyruszyliśmy i szliśmy
odprowadzani przez wszystkich wraz z Ŝonami i dziećmi aŜ
poza miasto, a zginając kolana na wybrzeŜu, pomodliliśmy się,
6poŜegnaliśmy jedni drugich i wsiedliśmy na statek, a tamci
wrócili do swoich.
7My

natomiast kończąc Ŝeglugę z Tyru, zawinęliśmy do Ptolemaidy,451 przywitaliśmy braci i pozostaliśmy u nich przez jeden
dzień. 8Wyruszywszy nazajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu Filipa, ewangelisty, który był jednym z siedmiu, i pozostaliśmy się u niego. 9Miał on cztery córki, dziewice,
które prorokowały.452 10A gdy przebywaliśmy tam przez dłuŜsze dni, przybył z Judei pewien prorok, imieniem Agabos.
11Przyszedł on do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i
ręce453 i powiedział: To mówi Duch Święty: MęŜczyznę, do
którego naleŜy ten pas, tak zwiąŜą śydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. 12A gdy to usłyszeliśmy, zaczęliśmy prosić
zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy.
13Wtedy Paweł odpowiedział: Co czynicie, płacząc i rozdzierając mi serce? Ja bowiem w Jerozolimie jestem gotów nie tylko
być związany, ale i zabity dla imienia Pana Jezusa. 14Nie mogąc
go zaś przekonać, ucichliśmy i powiedzieliśmy: Niech się dzieje
wola Pańska.
15Po

tych dniach natomiast spakowaliśmy się i wyruszyliśmy do
Jerozolimy. 16Wraz nami zaś wyruszyli niektórzy z uczniów z
Cezarei i zaprowadzili nas do niejakiego Mnazona z Cypru,

447 1 Kor 4,12.
448 Istnieje do dziś, ok. 40 mil morskich na południe od Miletu, wyspa

sławna jako miejsce urodzin Hipokratesa i Apellesa oraz znanej szkoły
medycznej. Miasto handlowe. DuŜa populacja śydów.
449 Wyspa róŜ. Wielki kolos reprezentujący słońce, uchodzący za jeden z

siedmiu cudów staroŜytnego świata, był w tym czasie juŜ zwalony. Wyspa znajdowała się u wejścia na Morze Egejskie. Posiadała wielki uniwersytet, znany z takich przedmiotów jak oratorstwo i retoryka. Rozwinięty handel.
450 Port handlowy na wybrzeŜu Licii, na lewym brzegu Ksantusu. Niegdyś

szczycił się wyrocznią Apolla rywalizującą z wyrocznią delfijską. Z Patary do Tyru było ok. 400 mil (640 km). Trasę tę mógł pokonać statek
hadlowy trzydziestometrowej długości. PodróŜ mogła zająć pięć dni.

451 Ptolemajda to współczesna Akko Jd 1,31. Najlepszy port na wybrzeŜu

Palestyna. Otoczony przez góry. Około trzydziestu mil (48 km) na południe od Tyru. Nigdy nie został zdobyty przez Izrael, uwaŜany za miasto
filistyńskie, a przez Greków za fenickie. Kluczowe miasto na szlaku Syria — Egipt. Panowali tu Ptolemeusze, Syryjczycy i Rzymianie.
452 Nie było to zwykłe przemawianie (Dz 19,6; por. 1 Kor 14,1-33; Dz 2,17-

28). Co do porządku prorokowania, zob. 1 Kor 11,5. Warto to mieć na
uwadze w świetle 1 Kor 14,34-40; 1 Tm 2,8-15. Co do kobiet prorokujących: Anna (Łk 2,36) ElŜbieta (Łk 1,42-45), Maria (Łk 1,46-55). W ST:
Miriam, Debora, Hulda.
453 Podobna symbolika prorocka: 1 Krl 22,11; Jr 13,1-7; Ez 4:1-6.
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który od dawna był uczniem, abyśmy się u niego zatrzymali w
gościnę. 17A gdy znaleźliśmy się w Jerozolimie, bracia przyjęli
nas z radością.
18Nazajutrz

zaś Paweł wraz z nami udał się do Jakuba. Zebrali
się tam teŜ wszyscy prezbiterzy. 19Pozdrowił ich i zaczął po
kolei opisywać, czego Bóg przez jego posługę dokonał wśród
pogan. 20A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli
mu: Widzisz, bracie, ile jest wśród śydów tysięcy454 tych, którzy uwierzyli, a wszyscy pozostają gorliwcami Prawa; 21o tobie
jednak doniesiono im, Ŝe wszystkich śydów, którzy są wśród
pogan nauczasz odstępstwa od MojŜesza, mówiąc, Ŝeby nie
obrzezywali dzieci455 ani nie postępowali według zwyczajów.
22Co więc począć? Z pewnością usłyszą, Ŝe przyszedłeś. 23Zrób
więc to, co ci mówimy: Są u nas czterej męŜczyźni, którzy mają
na sobie ślub.456 24Weź ich, poddaj się wraz z nimi oczyszczeniu i zapłać za nich, aby mogli ogolili głowę, a wszyscy zrozumieją, Ŝe to, co o tobie powiedziano, jest niczym, ale Ŝe i ty sam
trzymasz się linii przestrzegając Prawa. 25Co do pogan natomiast, którzy uwierzyli, my napisaliśmy list rozstrzygając, aby
wystrzegali się rzeczy ofiarowanych bóstwom, krwi, tego, uduszone oraz nierządu. 26Wówczas Paweł wziął z sobą tych męŜczyzn, następnego dnia poddał się wraz z nimi oczyszczeniu, i
chodził do świątyni, zgłaszając wypełnienie dni oczyszczenia
dopóki za kaŜdego z nich nie została złoŜona ofiara.
27A

gdy siedem dni miało się zakończyć,457 śydzi z Azji zobacyli go w świątyni, podburzyli cały tłum, rzucili na niego ręce
28i zaczęli krzyczeć: MęŜowie izraelscy, pomóŜcie! To jest
człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciw ludowi,
Prawu i temu miejscu, a nawet więcej: Greków wprowadził do

454 Ludność Jerozlimy wahała się w tym czasie pomiędzy 20,000 a 50,000

ludzi (NET).
455 1 Kor 7,18; Dz 16,3; 1 Kor 9,19.
456 4 MjŜ 6,1-21. Page twierdzi, Ŝe opłacenie kosztów takich ślubów na

rzecz potrzebujących śydów było oznaką poboŜności (Robertson, BW
5).
457 Siedem dni: moŜe chodzi o termin ślubów, moŜe o kolejne wizyty w

świątyni, moŜe o okres świąt (Dz 20,16)
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świątyni i zbezcześcił to święte miejsce.458 29Przedtem bowiem
widywali go w mieście z Trofimem z Efezu i sądzili, Ŝe Paweł
wprowadził go do świątyni. 30I poruszyło się całe miasto, powstało zbiegowisko ludu; po schwytaniu Pawła wlekli go na
zewnątrz świątyni i natychmiast zamknięto bramy. 31A gdy
próbowali go zabić, do dowódcy kohorty doszła wieść, Ŝe cała
Jerozolima jest wzburzona. 32Ten zaś wziął z sobą Ŝołnierzy i
setników, i natychmiast pobiegł do nich, a oni, gdy zobaczyli
dowódcę i Ŝołnierzy, zaprzestali bić Pawła. 33Wówczas dowódca zbliŜył się, schwytał go, kazał związać dwoma łańcuchami,
po czym zaczął wypytywać, kim jest i co zrobił. 34RóŜni zaś w
tłumie wykrzykiwali róŜne rzeczy. PoniewaŜ jednak z powodu
wrzawy nie mógł dowiedzieć się niczego pewnego, rozkazał
prowadzić go do twierdzy. 35A gdy znalazł się na schodach,
było tak, Ŝe z powodu naporu tłumu musiał być niesiony przez
Ŝołnierzy; 36podąŜał bowiem za nimi tłum ludu, krzycząc: Precz
z nim! 37A gdy Paweł miał być wprowadzony do twierdzy,
zwrócił się do dowódcy: Czy wolno mi coś ci powiedzieć? A on
to: Rozumiesz po grecku? 38Nie jesteś zatem tym Egipcjaninem,
który przed tymi dniami wzniecił bunt i wyprowadził na pustkowie cztery tysiące noŜowników?459 39Paweł odpowiedział: Ja
jestem człowiekiem, śydem, z Tarsu w Cylicji, obywatelem

458 Chodzi tu o problem zarówno etniczny, jak i religijny. Poganom nie

wolno było wchodzić na wewnętrzne zabudowania świątyni (zob. Ef
2,11-22). Według Józefa (Dzieje 15.11.5 [15.417]; Woja 5.5.2 [5.193],
cf. 5.5.6 [5.227]), Wewnętrzne dziedzińce (Dziedziniec Kobiet, Synów
Izraela i Kapłanów) były znajdowały się na poziomie wyŜszym o 1,5 m
niŜ Dziedziniec Pogan. OstrzeŜenia po grecku i po łacinie (dwie odnaleziono) ostrzegały pogan, próbujących wejść dalej, Ŝe sami będą winni
swojej własnej śmierci. Zob. Filon, Embassy 31 (212). W m. Middot 2:3
ściana rozdzielająca zwana była “soreq” — wykonana była z marmuru i
wznosiła się na 3 łokcie ( 1,3 m) — i wg m. Sanhedrin 9:6 obcy, który ją
przekroczył miał zginąć z ręki Boga.
459 NoŜownicy, gr. sika,rioj (sikarios) słowo odnosi się do ludzi noszących

pod płaszczem krótkie miecz. Józef uŜywa tego samego słowa na określenie band rozbójniczych pod wodzą tego Egipcjanina (Wojna II. 17,6
oraz 13,5; Dzieje XX. 8,10). Józef podaje, Ŝe było 30,000 zgromadzonych na Górze Oliwnej, aby zobaczyć upadek murów Jerozolimy, a nie
4,000, jak mówi Lizjasz. Ale Lizjasz mógł mieć na myśli jakiś mniejszy
oddział, składający się na ogólne 30,000.
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niepośledniego miasta; proszę cię zaś, pozwól mi przemówić do
ludu. 40A kiedy mu pozwolił, Paweł stanął na schodach i skinął
ręką do ludu. Gdy zapadło głębokie milczenie, przemówił do
nich w dialekcie hebrajskim.460
Przemówienie Pawła do śydów w Jerozolimie
1MęŜowie

bracia i ojcowie,461 posłuchajcie teraz mojej
wobec was obrony.462 2A gdy usłyszeli, Ŝe zwraca się
do nich w dialekcie hebrajskim, jeszcze bardziej się
uciszyli. A on mówił: 3Ja jestem człowiekiem, śydem,
urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście463 u stóp Gamaliela, wykształconym zgodnie z rygoryzmem ojczystego Prawa, jako gorliwy względem Boga — podobnie jak wy wszyscy dzisiaj jesteście. 4[Jestem człowiekiem],
który tę Drogę prześladował nie wyłączając śmierci, wiąŜąc i
przekazując do więzień zarówno męŜczyzn, jak i kobiety, 5co
teŜ arcykapłan mi poświadcza464 oraz cała rada starszych, od
których otrzymałem listy do braci i szedłem się do Damaszku,
aby równieŜ tam mieszkających związanych sprowadzić do
Jerozolimy dla ukarania. 6I stało się, gdy szedłem i zbliŜałem się
do Damaszku, około południa, Ŝe nagle rozbłysło wokół mnie
niemałe światło z nieba, 7upadłem teŜ na ziemię i usłyszałem
głos, który do mnie mówił: Saulu, Saulu, dlaczego Mnie prześladujesz? 8Zapytałem: Kim jesteś, Panie? A On do mnie: Ja
jestem Jezus z Nazaretu, którego ty prześladujesz. 9A ci, którzy
ze mną byli, światło wprawdzie zobaczyli, ale głosu Tego, który
ze mną rozmawiał — nie usłyszeli.465 10Zapytałem więc: Co

22

460 Chodzi o aramejski, którym posługiwano się w I w. w Palestynie (NET).

Pismo Święte

str. 97

mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie: Powstań i idź
do Damaszku, tam będzie ci powiedziane o wszystkim, co ci
wyznaczono, abyś uczynił. 11A poniewaŜ zaniewidziałem od
chwały tego światła, poszedłem do Damaszku prowadzony za
rękę przez tych, którzy ze mną byli. 12Niejaki Ananiasz zaś,
człowiek poboŜny według Prawa i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam śydów, 13przyszedł
do mnie, stanął obok i powiedział: Bracie Saulu, przejrzyj! A ja
w tej chwili spojrzałem na niego. 14A on powiedział: Bóg naszych ojców juŜ z góry wybrał cię swą ręką, abyś poznał Jego
wolę, zobaczył Sprawiedliwego i usłyszał głos z Jego ust,
15Ŝebyś był Mu świadkiem wobec wszystkich ludzi — tych
rzeczy, które zobaczyłeś i o których usłyszałeś. 16A teraz dlaczego zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj swoje grzechy,
wzywając przy tym Jego imienia.466 17I stało się, gdy wróciłem
do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, Ŝe znalazłem się w
zachwyceniu 18i zobaczyłem Go jak do mnie mówi: Śpiesz się i
prędko wyjdź z Jerozolimy, poniewaŜ nie przyjmą twego świadectwa o Mnie. 19Wtedy ja powiedziałem: Panie, oni sami wiedzą, Ŝe ja więziłem i biczowałem po synagogach tych, którzy
wierzyli w Ciebie; 20a gdy rozlewano krew Szczepana, Twojego
świadka, ja sam stanąłem i pochwalałem, i pilnowałem szat
tych, którzy go zabijali. 21I On powiedział do mnie: Idź, gdyŜ Ja
cię wyślę daleko do pogan.
22Słuchali

go aŜ do tego słowa, po czym podnieśli swój głos i
krzyczeli: Precz z ziemi z takim człowieka, bo nie godzi się,
Ŝeby taki Ŝył. 23A gdy oni krzyczeli, rzucali szatami i ciskali w
powietrze piach, 24dowódca rozkazał wprowadzić go do twierdzy i polecił chłostą przesłuchać go, aby się dowiedzieć, z jakiej

461 Dz 7,2.
462 Dz 24,10nn; 25,8.16; oraz 26,1nn.
463 Paweł mógł mieć ok. 13 lat, gdy przybył do Jerozolimy.
464 Arcykapłanem był w tym czasie Ananiasz (Dz 23,2).
465 Wielu twierdzi, Ŝe między Dz 9,7 a 22,9 istnieje sprzeczność. Jest to

pozorne. Wynika z niezgrabności przekładów. W Dz 9,7 czytamy, Ŝe
towarzysze Pawła słuchali głosu, co nie znaczy, Ŝe docierające do nich
dźwięki pozbierali w logiczną całość. Ponadto znajdujemy w tym wierszu wyraźną sugestię, Ŝe coś widzieli, choć nikogo nie byli w stanie dostrzec. Występujące w tym wierszu imiesłowy wskazują na ich usiłowa-

nia. W Dz 22,9 z kolei mowa jest o tym, Ŝe towarzysze Pawła zobaczyli
światło, co nie musi oznaczać, Ŝe w blasku tego światła dostrzegli kogoś.
Poza tym z Dz 22,9 dowiadujemy się, Ŝe nie usłyszeli oni, albo nie zrozumieli głosu Jezusa, który rozmawiał z Pawłem, co wcale nie oznacza,
Ŝe tego głosu w ogóle nie słuchali. W 22,9 zarówno słowo zobaczyli, jak
i usłyszeli występuje w aoryście (czasie przeszłym dokonanym), w odróŜnieniu od imiesłowów czasu teraźniejszego z Dz 9,7. Warto teŜ zauwaŜyć, Ŝe słowo usłyszeli, gr. h;kousan (ekousan) moŜna teŜ rozumieć
w sensie zrozumieli, podobnie jak w Mk 4,33; 1 Kor 14,2.
466 Dz 2,17-38; Rz 10,12-13; 1 Kor 1,21.
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przyczyny tak przeciwko niemu krzyczeli. 25A gdy rozciągnięto
mu ręce i skrępowano je rzemieniami, Paweł zapytał stojącego
obok setnika: Czy wolno wam chłostać człowieka, który jest
Rzymianinem i to bez wyroku sądowego? 26Po tych słowach
setnik podszedł do dowódcy i doniósł: Co zamierzasz robić? Bo
ten człowiek jest Rzymianinem. 27Dowódca zbliŜył się zatem i
zapytał: Powiedz mi, czy ty jesteś Rzymianinem? A on na to:
Tak. 28Wtedy dowódca wyznał: Ja za duŜą sumę obywatelstwo
to nabyłem. Paweł zaś powiedział: A ja je mam od urodzenia.
29Zaraz teŜ odstąpili od niego ci, którzy go mieli przesłuchiwać;
a dowódca, gdy się dowiedział, Ŝe jest obywatelem rzymskim i
Ŝe kazał go związać, przestraszył się.
Paweł przez sanhedrynem
30Nazajutrz zaś, chcąc się dowiedzieć czegoś pewnego, o co jest
oskarŜany przez śydów, uwolnił go i polecił zejść się arcykapłanom i całemu sanhedrynowi, i po sprowadzeniu postawił go
przed nimi.
1A

Paweł spojrzał z uwagą na sanhedryn i powiedział:
MęŜowie bracia, ja z całkowicie dobrym sumieniem467
przeŜyłem jak obywatel przed Bogiem aŜ do dnia dzisiejszego. 2Arcykapłan Ananiasz zaś rozkazał tym,
którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz.468 3Wtedy Paweł
powiedział do niego: Bóg cię uderzy, ściano pobielona;469 i ty
siedzisz tu sądząc mnie według Prawa, a wbrew Prawu470 kaŜesz mnie bić? 4Ci zaś, którzy stali obok, zwrócili mu uwagę:
UbliŜasz arcykapłanowi Boga? 5Paweł odpowiedział: Nie wiedziałem, bracia, Ŝe to arcykapłan; bo napisano: Nie będziesz

23

467 Sumienie, zob. przypis do Hbr 10,2 oraz Robertson (BW 5).
468 Ananiasz to nie ten sam co w Łk 3,2; J 18,13; Dz 4,7, lecz syn Nebede-

usza nominowany na arcykapłana przez Heroda, Króla Chalkis. Sprawował urząd w latach 48-59 po Chr. W roku 52 został wezwany do
Rzymu, aby „odpowiedział na zarzut napaści i okrucieństwa względem
Samarytan, z którego został oczyszczony” (Page). ChociaŜ był
arcykapłanem, był człowiekiem złego charakteru.
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mówił źle o przełoŜonym twego ludu.471 6Paweł, świadomy, Ŝe
jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów,
zawołał przed sanhedrynem: MęŜowie bracia, ja jestem faryzeuszem,472 synem faryzeuszów, z powodu nadziei i zmartwychwstania umarłych ja jestem sądzony. 7A gdy to powiedział,
powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i tłum został
rozdwojony. 8Saduceusze bowiem mówią, Ŝe nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, natomiast faryzeusze uznają
jedno i drugie. 9Powstał zatem wielki hałas, a niektórzy ze
znawców Prawa z części faryzeuszów podnosili ostry sprzeciw.
Mówili: Nic złego nie znajdujemy w tym człowieku; a jeśli
[naprawdę] mówił do niego duch albo anioł?
10A

gdy spór stawał się coraz większy, dowódca w obawie, aby
Paweł nie został przez nich rozerwany, polecił straŜy zejść, wyrwać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. 11Następnej
natomiast nocy Pan stanął przy nim i powiedział: Bądź dobrej
myśli; bo jak złoŜyłeś o Mnie świadectwo w Jerozolimie, tak teŜ
trzeba ci złoŜyć świadectwo w Rzymie.
SprzysięŜenie przeciwko Pawłowi
gdy nastał dzień, śydzi zawiązali spisek i zobowiązali się,
Ŝe nie będą ani jeść, ani pić, dopóki nie zabiją Pawła. 13Tych
zaś, którzy do tego sprzysięŜenia przystąpili, było ponad czterdziestu. 14Udali się oni do arcykapłanów oraz prezbiterów i
powiedzieli: Zobowiązaliśmy się pod klątwą, Ŝe niczego nie
skosztujemy, dopóki nie zabijemy Pawła. 15Teraz więc wy wraz
z sanhedrynem dajcie znać dowódcy, Ŝeby go do was sprowadził niby dla dokładniejszego zbadania tego, co się jego tyczy, a
my, zanim się zbliŜy, gotowi jesteśmy go zgładzić. 16A gdy o
tej zasadzce usłyszał siostrzeniec Pawła, przybył, wszedł do
twierdzy i powiadomił Pawła. 17Paweł natomiast przywołał
jednego z setników i poprosił: Zaprowadź tego młodzieńca do
dowódcy, bo ma go [o czymś] powiadomić. 18On więc wziął go,
zaprowadził do dowódcy i wyjaśnił: Więzień Paweł przywołał
mnie i poprosił, abym przyprowadził do ciebie tego młodzieńca,
który ma ci coś powiedzieć. 19Dowódca zaś wziął go za rękę,
12A

469 Idiom oznaczający obłudę. Mt 23,27.

471 2 MjŜ 22,18.

470 Zob. m. Sanhedrin 3:6-8.

472 Flp 3,5.

str. 100

Pismo Święte

odszedł z nim na bok i zapytał: O czym to masz mnie powiadomić? 20A on na to: śydzi postanowili cię prosić, abyś jutro
sprowadził Pawła do sanhedrynu niby dla dokładniejszego wypytania o to, co go dotyczy. 21Lecz ty nie daj się im przekonać,
bo czyha na niego w zasadzce ponad czterdziestu męŜczyzn
spośród nich, którzy zobowiązali się [pod klątwą], Ŝe nie będą
nic jeść ani pić, dopóki go nie zabiją; a teraz są w pogotowiu i
czekają na twoje zezwolenie. 22Dowódca zatem odesłał młodzieńca i polecił: Przed nikim się nie wygadaj, Ŝe mi te rzeczy
wyjawiłeś.
PODRÓś PAWŁA DO RZYMU
Nocna podróŜ do Cezarei
przywołał jakichś dwóch spośród setników i polecił: Przygotujcie dwustu Ŝołnierzy,473 aby poszli aŜ do Cezarei
oraz siedemdziesięciu jezdnych474 i dwustu oszczepników475 —
od trzeciej godziny476 w nocy; 24rozkazał teŜ podstawić zwierzęta juczne,477 aby wsadzić na nie Pawła i bezpiecznie go odstawić do namiestnika Feliksa.478 25Napisał teŜ list w takiej
formie:479

23Następnie
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26Klaudiusz

Lizjasz najdostojniejszemu namiestnikowi480
Feliksowi — pozdrowienia.
27Człowieka

tego schwytanego przez śydów z zamiarem
zabicia przez nich, uratowałem wraz z wojskiem, gdy się
dowiedziałem,481 Ŝe jest Rzymianinem. 28Chcąc teŜ poznać przyczynę, dla której go oskarŜali, sprowadziłem go
do ich sanhedrynu. 29Odkryłem, Ŝe oskarŜają go o sporne
zagadnienia dotyczące ich Prawa, nie ma zaś zarzutu
godnego śmierci lub więzów. 30A gdy mi doniesiono, Ŝe
będzie zasadzka na tego człowieka, natychmiast wysłałem [go] do ciebie, a oskarŜycieli powiadomiłem, aby
przed tobą powiedzieli, co mają przeciw niemu.
31śołnierze

więc, według tego, co im rozkazano, wzięli Pawła i
zaprowadzili go nocą do Antipatris.482 32Nazajutrz zaś pozwolili
jezdnym z nim odjechać i powrócili do twierdzy. 33Ci natomiast
przybyli do Cezarei, oddali list namiestnikowi i dostawili mu
Pawła. 34[Namiestnik] po przeczytaniu listu, zapytał, z jakiej
jest prowincji,483 a gdy się dowiedział się, Ŝe z Cylicji,
35powiedział: Przesłucham cię, gdy zjawią się teŜ twoi oskarŜyciele. I polecił go strzec w pretorium484 Heroda.

473 śołnierze, gr. stratiw,thj (stratiotes) w armii rzymskiej cięŜkozbrojni

legioniści.
474 Jezdny, gr. i`ppeu,j (hippeus), w armii rzymskiej kawalerzysta.
475 Oszczepnik, gr. dexiola,boj (deksiolabos) w armii rzymskiej lekkozbrojny

(w dzidę).
476 Według naszej rachuby czasu ok. 21:00.
477 Mogły to być konie lecz nie bojowe. Trasa mierzyła ponad 110 km, więc

przewidywano zwierzęta na wymianę.
478 Feliks, czyli Antoniusz Feliks, był wyzwoleńcem Antonii, matki cesarza

Klaudiusza. Był bratem Pallasa, niekwestionowanego ulubieńca Klaudiusza. Obaj byli niewolnikami, ale zostali wyzwoleni. Feliks został prokuratorem Judei na mocy decyzji Klaudiusza w 52 r. Został zastąpiony
na urzędzie przez Festusa w 59 r., po tym jak śydzi naskarŜyli na niego
do Nerona. OŜenił się z Druzyllą, córką Heroda Agryppy I. Była to jego
trzecia Ŝona, a zarazem źródło jego informacji o chrześcijanach. Feliks
oŜenił się z nią w nadziei, Ŝe w ten sposób zyska sobie uznanie śydów.
Był jednym z najbardziej zdeprawowanych ludzi swoich czasów. Jego
rządy wsławiły się korupcją, cynizmem i okrucieństwem. Tacyt mówi o

nim, Ŝe „z całym okrucieństwem i wyuzdaniem sprawował władzę króla
w duchu niewolnika”. Tytuł (hegemon) określał róŜnego rodzaju funkcjonariuszy władzy: imperatorów, królów, prokuratorów. W NT uŜywał
go Piłat (Mt 27,2), Feliks (Dz 23,24.26.33; 24,1), Festus (Dz 26,30).
479 Prawo rzymskie wymagało, aby urzędnik niŜszego szczebla składał

raport na piśmie. List był prawdopodobnie napisany po łacinie, a kopia
mogła być dana Pawłowi, gdy odwołał się do cesarza (Roberson BW).
480 Lub: prokuratorowi.
481 Lub: dowiadując się.
482 Z Jerozolimy do Antipatris było 64 km.
483 To znaczy z senatorskiej czy cesarskiej. Cylicja podobnie jak Judea była

pod rządami propretora Syrii (a zatem była prowincją cesarską). Aresztowanie Pawła miało miejsce w Jerozolimie, a zatem na terenie objętym
jurysdykcją Feliksa.
484 Pretorium stanowiło obóz wojskowy w ogóle. Następnie zaś pałac na-

miestnika (Robertson, BW 5).
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Obrona Pawła przed namiestnikiem Feliksem
1A po pięciu dniach przybył arcykapłan Ananiasz z
niektórymi prezbiterami oraz z rzecznikiem prawnym,485 niejakim Tertullusem;486 wnieśli oni przed
namiestnikiem pozew przeciwko Pawłowi. 2A gdy
został wezwany, Tertullus zaczął oskarŜać, mówiąc: Wiele pokoju zaŜywamy dzięki tobie i reformom mającym miejsce w
tym narodzie za sprawą twojej przezorności.487 3Zawsze i wszędzie przyjmujemy to, najdostojniejszy Feliksie, z wszelką
wdzięcznością. 4Aby zaś więcej cię nie trudzić, proszę, abyś nas
pokrótce w swojej cierpliwości wysłuchał. 5Stwierdziliśmy
bowiem, Ŝe ten człowiek [szerzy] zarazę i wywołuje powstania488 wśród wszystkich śydów po całym zamieszkałym świecie jako przywódca heretyckiego stronnictwa Nazarejczyków.
6Próbował on teŜ zbezcześcić świątynię i jego schwytaliśmy.489

24

485 Zatrudnienie rzymskiego prawnika (łac. oratora) było koniecznością

dlatego, Ŝe śydzi nie byli zaznajomieni z rzymskimi procedurami prawnymi; było to teŜ przyjęte w prowincjach (Cicero pro Cael. 30). Mowa
odbyła się prawdopodobnie po łacinie i Paweł mógł ją rozumieć. Rhêtôr
to gr. słowo oznaczające rzecznika prawnego lub adwokata (tylko tu występuje w NT). Łac. rhetor był nauczycielem retoryki, a zatem chodziło
o kogoś zupełnie innego. Informed (enephanisan). Same verb as in
23:15,22, somewhat like our modern "indictment," certainly accusations
"against Paul" (kata tou Paulou). They were down on Paul and the hired
barrister was prosecuting attorney. For the legal form see Oxyrhynchus
Papyri, Vol. II., p. 162, line 19.
486 Tertullus zdrobnienie od Tercjusz (Rz 16,22).
487 Było to zwykłe pochlebstwo. Feliks stłumił bunt, ale Tacyt pisze (Ann.

XII. 54), Ŝe potajemnie popierał zbójców i dzielił się z nimi łupami, o co
śydzi w końcu oskarŜyli go przed Neronem, który go odwołał. Wspomnienie o pokoju miało nastawić Feliksa przeciw Pawłowi, jako burzycielowi tego pokoju. O jego rządach czytamy u Tacyta (Annals 12.54) i
Józefa (Wojna 2.13.2-7 [2.253-70]).
488 To było powaŜne oskarŜenie w prawie rzymskim, jeśli udałoby się je

uzasadnić (Roberson BW 5).
489 Część wiersza 6, cały 7 i pierwsza część 8 nie występuje w: Ì74 Í A B

81 1175 Byzpt i niewielu wersjach. Opuszczone słowa to: i chcieliśmy
osądzić według naszego Prawa. Lecz nadbiegł dowódca Lizjasz, wyrwał
go przemocą z naszych rąk i polecił jego oskarŜycielom udać się do ciebie. Słowa te ma: E Y 33 36 181 307 453 610 614 945 1409 1678 1739
1891 2344 1464 Byzpt i kilka wersji Ojców. Zawiera je teŜ Textus Recep-
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8Od

niego teŜ — jeśli wypytasz o to wszystko — sam się moŜesz dowiedzieć o tym, o co go oskarŜamy. 9śydzi równieŜ
potwierdzili oskarŜenie, zapewniając, Ŝe tak się sprawy mają.
10A

gdy namiestnik skinął na niego, aby mówił, Paweł odpowiedział: Wiedząc, Ŝe od wielu lat jesteś sędzią tego narodu, w
dobrej myśli podejmuję obronę w sprawach, które mnie dotyczą. 11MoŜesz sprawdzić, Ŝe nie upłynęło więcej niŜ dwanaście
dni, odkąd przybyłem do Jerozolimy, aby złoŜyć pokłon [Bogu].
12I nie napotkali mnie świątyni na sporze z kimkolwiek, ani na
wywoływaniu buntu tłumu czy to w synagogach, czy po mieście, 13ani teŜ nie mogą dowieść przed tobą tego, o co mnie
teraz oskarŜają. 14To natomiast wyznaję przed tobą, Ŝe zgodnie
z drogą, którą nazywają herezją w ten sposób słuŜę ojczystemu
Bogu, wierząc wszystkiemu temu, co zgodne z Prawem, oraz
temu, co napisano u proroków; 15mam przy tym nadzieję
względem Boga, [spełnienia] której równieŜ oni sami oczekują,
Ŝe nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 16W tym teŜ sam usilnie się staram mieć sumienie nieskazitelne wobec Boga i ludzi zawsze. 17A po wielu latach490
przybyłem, aby mojemu narodowi uczynić wsparcie491 oraz
[złoŜyć] ofiary,492 18przy których napotkali mnie w świątyni, po
dokonaniu oczyszczenia, bez tłumu i bez zgiełku, 19jacyś śydzi
z Azji, którzy powinni tu być przed tobą i oskarŜać, jeŜeli mają
coś przeciwko mnie. 20Albo niech ci oto sami powiedzą, jaką
nieprawość znaleźli u mnie, gdy stałem przed sanhedrynem.
21Chyba tylko ten jeden okrzyk, który wydałem, gdy stałem
pośród nich: Jestem dziś postawiony przed waszym sądem z
powodu zmartwychwstania.

tus. Raczej nie ma wątpliwości, Ŝe motywowane są one niechęcią
względem Lizjasza. Są sprzeczne z wydarzeniami opisanymi w Dz 21.
Furneaux utrzymuje, Ŝe są autentyczne, a zostały pominięte ze względu
na sprzeczność z Dz 21. Taka opcja zdaje się mniej prawdopodobna.
490 Jeśli Dz 18,22 świadczy o tym, Ŝe Paweł był w Jerozolimie, to obecna

wizyta miała miejsce po pięciu latach (Robertson, BW 5).
491 1 Kor 16,1-4; 2 Kor 8,9; Rz 15,26.
492 Dz 18,18.
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Dalsze losy Pawła pod rządami Feliksa
22Feliks zaś odroczył ich, dokładniej zaznajomiony z tym, co
dotyczy Drogi, powiedział: Gdy dowódca Lizjasz przybędzie,493
wydam postanowienie w waszej sprawie. 23Rozkazał setnikowi
strzec go, stosować ulgę i nikomu z jego bliskich494 nie bronić
mu posługiwać.
24A

po kilku dniach przybył Feliks z własną Ŝoną Druzyllą,495
która była śydówką, posłał po Pawła i wysłuchał go w sprawie
wiary w Chrystusa Jezusa. 25Lecz gdy zaczął mówić o sprawiedliwości, o wstrzemięźliwości i o nadchodzącym sądzie, Feliks
przestraszony odpowiedział: Na teraz odejdź, gdy znajdę czas,
poślę po ciebie. 26Jednocześnie miał nadzieję, Ŝe Paweł da mu
pieniądze;496 dlatego częściej po niego posyłał i rozmawiał z
nim. 27Po upływie dwóch lat497 Feliks otrzymał następcę,498
493 Nigdy nie został on — z tego, co wiemy — wezwany do Cezarei. Feliks

odroczył sprawę bez wyraźnych powodów prawnych. Kierowały nim
względy materialne (w. 26).
494 Niektórych znamy: Łukasz, Arystarch, Trofim, Filip Ewangelista.
495 Druzylla była trzecią z kolei Ŝoną Feliksa. Feliks nakłonił ją do opusz-

czenia jej poprzedniego męŜa Aziza, króla Emesy (małego regionu w
Syrii). Była ona najmłodszą z trzech córek Heroda Agryppy I (Druzylla,
Mariamne, Berenika) i siostrą Agryppy II. W tym czasie mogła mieć ok.
20 lat. Ze swoim poprzednim męŜem — dla poślubienia Feliksa — rozwiodła się mając 16 lat (Józef, Dzieje 19.9.1 [19.354], 20.7.2 [20.14144]). Jej ojciec zamordował Jakuba, jej stryjecznego dziadka Heroda Antypasa, ściął Jana Chrzciciela. Jej pradziadek, Herod Wielki, wybił dzieci w Betlejem. Wzmianka, Ŝe Feliks przybył z własną Ŝoną moŜe oznaczać, Ŝe było to nieformalne przesłuchanie.
496 Prawo rzymskie domagało się wygnania i konfiskaty mienia dla urzęd-

ników pobierających łapówki, ale w prowincjach nie było przestrzegane
tak rygorystycznie. Feliks przyjmował je juŜ wcześniej. Józef (Dzieje
XX. 8, 9) przedstawia go jako chciwego na pieniądze (Robertson, BW
5).
497 Cezarea stała się zatem przymusową bazą Pawła. W tym czasie być

moŜe Łukasz zebrał materiał do swojej Ewangelii (Robertson, BW 5).
498 Łukasz nie mówi dlaczego Feliks został zastąpiony na urzędzie. W tym

czasie natomiast doszło do otwartej bójki na rynku Cezarei pomiędzy
śydami a poganami. Feliks nasłał na nich oddział wojska i wielu śydów
zginęło. śydzi poskarŜyli się wówczas do Nerona, który odwołał Feliksa. Neron został cesarzem 13 października 54 r. po Chr. Poppea, jego
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Poncjusza Festusa.499 Chcąc jednak zyskać względy śydów,
Feliks pozostawił Pawła w więzieniu.
Losy Pawła pod rządami Festusa
zatem, gdy postawił nogę w prowincji, po
trzech dniach wstąpił z Cezarei do Jerozolimy,500
2gdzie arcykapłani oraz główni [przedstawiciele] śydów wnieśli do niego oskarŜenie przeciwko Pawłowi.
Nalegali na niego 3prosząc, aby im okazał łaskę w jego sprawie
i [zechciał] przesłać go do Jerozolimy — bo urządzali zasadzkę,
aby go zgładzić po drodze. 4Lecz Festus odpowiedział, Ŝe Paweł
osadzony jest pod straŜą w Cezarei i Ŝe on sam niebawem tam
wyruszy. 5Niech więc ci spośród was — mówił — którzy są
pełnomocni, zstąpią razem [ze mną] i oskarŜą go, skoro człowiek ten popełnił coś niestosownego. 6Zabawił zatem wśród
nich nie więcej niŜ osiem lub dziesięć dni, po czym zstąpił do
Cezarei, gdzie nazajutrz zasiadł na krześle sędziowskim i polecił
przyprowadzić Pawła. 7A gdy on się zjawił, śydzi, którzy przybyli z Jerozolimy, obstąpili go i obciąŜyli wieloma cięŜkimi
zarzutami, których nie potrafili udowodnić. 8Paweł natomiast
bronił się: Niczym nie zgrzeszyłem ani przeciw Prawu Ŝydowskiemu, ani przeciw świątyni, ani przeciw cesarzowi.501 9Festus
zaś, chcąc śydom wyświadczyć łaskę, odezwał się do Pawłowi
tymi słowy: Czy chcesz wstąpić do Jerozolimy i tam być przede
mną w tych sprawach sądzony? 10Paweł jednak odpowiedział:

25

1Festus

Ŝydowska kochanka, a potem Ŝona, mogła mieć wpływ na decyzję o odwołaniu Feliksa.
499 Niewiele o nim wiemy. Zwykle uwaŜa się go za człowieka nieco bar-

dziej godnego niŜ Feliks, chociaŜ Pawłowi nie działo się pod jego władzą lepiej. Podobnie jak jego poprzednik chciał zyskać względy śydów.
Józef pisze on nim w Dziejach XX. 8,9. Albinus zastąpił Festusa w 62 r.,
więc Festus objął stanowisko prawdopodobnie w 58 lub 59. Śmierć
(prawdopodobnie w 62 r.) skróciła jego karierę, ale dokonał więcej dla
oczyszczenia Palestyny z band. Znany był z surowości dla ludzi zaburzających pokój (Robertson, BW; NET).
500 Był to dystans ok. 110 km.
501 W tym czasie cesarzem był Neron (który panował w latach 54-68),

ostatni z jakimkolwiek dziedzictwem uzasadniającym nazwę cezar.
Wkrótce słowo to stało się po prostu tytułem.
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Stanąłem przed krzesłem sędziowskim cesarza i jemu trzeba
mnie sądzić.502 śydom w niczym nie zawiniłem, jak i ty wiesz
dobrze. 11Jeśli więc zrobiłem coś złego i popełniłem coś godnego śmierci, nie wzbraniam się umrzeć; ale jeśli nie ma nic w
tym, o co mnie ci oskarŜają, nikt mnie nie moŜe im wydać na
łaskę i niełaskę. Odwołuję się do cesarza. 12Wtedy Festus porozumiał się z radą i odpowiedział: Odwołałeś się do cesarza, do
cesarza pójdziesz.
13Po

upływie kilku dni przybyli do Cezarei król Agryppa503 i
Berenika,504 i powitali Festusa. 14A gdy juŜ wiele dni tam przebywali, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła, mówiąc: Jest
tu pewien człowiek pozostawiony przez Feliksa w więzieniu.
15W czasie mojego pobytu w Jerozolimie arcykapłani i prezbiterzy Ŝydowscy wnieśli przeciw niemu sprawę, domagając się na
niego skazującego wyroku. 16Odpowiedziałem im, Ŝe nie ma u
Rzymian zwyczaju wydawać jakiegoś człowieka na łaskę i niełaskę, zanim oskarŜany nie stanie twarzą w twarz wobec oskarŜycieli i nie dostanie miejsca do obrony przed zarzutami. 17Gdy

502 Było to jedno z najstarszych praw obywateli rzymskich (Pliniusz Młod-

szy, Listy 10.96).
503 Herod Agryppa II, syn Agryppy I z Dz 12,20-23 (27-92/93 po Chr.).

Panował w roku 48/49. Zmarł ok. 100 r. po Chr., w trzecim roku panowania cesarza Trajana. Po śmierci Heroda, króla Chalkis, w 48 r. Klaudiusz — w 50 r. — przekazał tron Agryppie II. Łukasz ma rację nazywając go królem, choć nie był on królem Judei. Klaudiusz dał mu teŜ prawo
zarządzania świątynią oraz prawo wyznaczania arcykapłana. Potem
otrzymał on równieŜ tetrarchie Filipa i Lizaniasza. Był on ostatnim Ŝydowskim królem w Palestynie, choć nie w Judei. Naraził się śydom
przez to, Ŝe wybudował sobie pałac przy murze świątynnym, z widokiem
na świątynię, oraz przez częste zmiany na stanowisku arcykapłana. Na
stolicę obrał sobie Cezareę Filipową, którą na cześć cesarza nazwał Neronią. Po upadku Jerozolimy odwiedził ją Tytus (Roberson BW 5).
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więc przyszli tu razem ze mną, niezwłocznie, następnego dnia,
zasiadłem na krześle sędziowskim i kazałem przyprowadzić
tego człowieka, 18przeciw któremu oskarŜyciele w swoim wystąpieniu nie wnieśli Ŝadnego z tych złych oskarŜeń, które ja
zakładałem, 19mieli natomiast przeciw niemu jakieś zagadnienia
dotyczące ich własnej religii oraz jakiegoś nieŜyjącego Jezusa, o
którym Paweł twierdził, Ŝe Ŝyje. 20Ja natomiast, niepewny jak te
sprawy zbadać, zapytałem, czy chciałby pójść do Jerozolimy i
tam być o te rzeczy sądzony. 21PoniewaŜ jednak Paweł wniósł
odwołanie, by go zatrzymać pod straŜą aŜ do wyroku Czcigodnego, rozkazałem go strzec, dopóki nie odeślę go do cesarza.
22Wtedy Agryppa powiedział do Festusa: Chciałbym i ja posłuchać tego człowieka. Jutro — odpowiedział — go usłyszysz.
Przesłuchanie Pawła przed Agryppą i Bereniką
nazajutrz Agryppa i Berenika przyszli z przesadną okazałością, gdy wraz z dowódcami i głównymi osobistościami z
miasta weszli do audytorium, i gdy Festus wydał rozkaz, przyprowadzono Pawła. 24Wtedy Festus rozpoczął: Królu Agryppo
oraz wszyscy męŜowie, którzy jesteście z nami obecni, widzicie
tego, o którego cały tłum śydów wystąpił do mnie zarówno w
Jerozolimie, jak i tutaj, wołając, Ŝe nie powinien on juŜ dłuŜej
Ŝyć. 25Ja jednak stwierdziłem, Ŝe nie popełnił on niczego, co
zasługuje na śmierć, a gdy sam odwołał się do Czcigodnego,
postanowiłem go posłać. 26Nie mam jednak nic pewnego, co
mógłbym o nim napisać panu,505 dlatego przyprowadziłem go
przed was, a szczególnie przed ciebie, królu Agryppo, abym po
przeprowadzonym
przesłuchaniu
miał
co
napisać.
27Nierozsądne bowiem wydaje mi się posyłać więźnia, a nie
podać wysuwanych przeciw niemu zarzutów.506
23Gdy

504 Berenika była siostrą Agryppy II. Gdy w 48 r. po Chr. owdowiała po

swoim drugim męŜu, który był jej stryjem, Herodem, królem Chalkis,
przeniosła się do brata i mieszkała z nim. Dla uciszenia pogłosek o jej
nieprawym związku z bratem postanowiła wyjść za Polemona, króla Cylicji, ale wkrótce porzuciła go i wróciła do brata. Według Józefa jej incest z bratem był przedmiotem plotek w Rzymie (Dzieje. 20.7.3 [20.14547]). Schuerer nazywa ją Ŝydowską bigotką i rozpustnicą. Później została kochanką Tytusa (Robertson BW 5).

505 Oktawiusz i Tyberiusz odmawiali sobie takiego tytułu, Nero go przyj-

mował (Robertson BW 5).
506 Festus ufał opinii Heroda Agrippy II poniewaŜ znany on był ze swojej

lojalności względem Rzymu (Józef, Wojna, 2.16.4 [2.345-401]).
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Mowa obrończa Pawła przed Agryppą
zaś zwrócił się do Pawła: Pozwala ci się
mówić o sobie. Wówczas Paweł wyciągnął rękę i zaczął się bronić:
1Agryppa

2UwaŜam

się za szczęśliwego, królu Agryppo, Ŝe mogę
się dziś wobec ciebie bronić w związku ze wszystkimi sprawami, o które oskarŜają mnie śydzi, 3szczególnie, Ŝe jesteś znawcą
wszystkich zwyczajów, jak teŜ spornych zagadnień śydów.
Dlatego proszę, wysłuchaj mnie cierpliwie.
4A

zatem moją drogę Ŝycia, które od młodości, od początku
toczyło się pośród mojego narodu, a teŜ w Jerozolimie, znają
wszyscy śydzi; 5od dawna wiedzą — gdyby chcieli poświadczyć — Ŝe Ŝyłem według najsurowszego stronnictwa naszej
religii jako faryzeusz. 6A teraz stoję sądzony z powodu nadziei
związanej z daną przez Boga naszym ojcom obietnicy, 7której
spełnienia spodziewa się dostąpić naszych dwanaście pokoleń,
gdy nocą i dniem z wytrwałością odprawia słuŜbę,507 i z powodu której to nadziei jestem oskarŜany przez śydów, królu.
8Skoro Bóg wzbudza umarłych, to dlaczego uwaŜane jest to
przez was za rzecz nie do wiary? 9A zatem ja sam uwaŜałem, Ŝe
naleŜy gwałtownie wystąpić przeciw imieniu Jezusa z Nazaretu,
10co teŜ zrobiłem w Jerozolimie, gdzie wielu spośród świętych
ja w więzieniach zamknąłem, gdy od arcykapłanów otrzymałem
władzę,508 a przy skazywaniu ich na śmierć — rzuciłem kamyk
przeciw.509 11Często karząc ich po wszystkich synagogach,
zmuszałem do bluźnierstwa, szalejąc rzeczywiście niezmiernie,
prześladowałem ich nawet w obcych miastach. 12W tych okolicznościach, gdy udawałem się do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, 13w środku dnia, na drodze,
507 Łk 2,25-28 (Symeon i Anna)
508 Był zatem oficjalnym prześladowcą chrześcijan. Ciekawe, Ŝe jako fary-

Pismo Święte

str. 109

zobaczyłem, o królu, światło z nieba, przewyŜszające jasność
słońca, które zewsząd oświeciło mnie oraz tych, którzy szli ze
mną. 14A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos,
który mówił do mnie w dialekcie hebrajskim: Saulu, Saulu,
dlaczego Mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi
wierzgać.510 15A ja zapytałem: Kto jesteś, Panie? A Pan odpowidział: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. 16Ale powstań i stań na swoich nogach, na to bowiem ci się ukazałem,
aby cię sobie juŜ uprzednio ręką wybrać na podwładnego i
świadka nie tylko tych rzeczy, w których Mnie zobaczyłeś, ale i
tych, w których będę ci pokazany. 17Wyrwę cię od tego ludu i
od pogan, do których Ja cię posyłam, 18aby otworzyć ich oczy,
odwrócić od ciemności do światła i od władzy szatana do Boga,
aby otrzymali oni odpuszczenie grzechów oraz dział wśród
uświęconych przez wiarę we Mnie. 19Dlatego teŜ, królu
Agryppo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu z nieba, 20ale
najpierw tym w Damaszku, następnie w Jerozolimie, potem na
całym obszarze Judy i wśród pogan głosiłem, aby się opamiętali, zwrócili do Boga i spełniali uczynki godne opamiętania. 21Z
tych powodów śydzi schwytali mnie, gdy byłem w świątyni i
usiłowali zamordować. 22PoniewaŜ jednak doznałem pomocy
od Boga aŜ do dnia dzisiejszego, ostałem się i świadczę zarówno małemu, jak i wielkiemu, nie mówiąc nic oprócz tego, co
powiedzieli prorocy, Ŝe ma się stać, oraz MojŜesz, 23Ŝe Chrystus [będzie] poddany cierpieniom, Ŝe jako pierwszy ze zmartwychwstania umarłych ma głosić światło zarówno ludowi, jak i
poganom.
24A

gdy on to mówił w swojej obronie, Festus zawołał donośnym głosem: Szalejesz, Pawle! Wielka uczoność kieruje cię w
szaleństwo. 25Paweł na to: Nie szaleję, najdostojniejszy Festusie, lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. 26Wie bowiem
o tych sprawach król, do którego teŜ z ufną odwagą mówię,
gdyŜ jestem przekonany, Ŝe nic z tych rzeczy nie umknęło jego

zeusz otrzymał władzę od arcykapłanów, którzy byli saduceuszami.
509 Tak w staroŜytności głosowano. Biały kamyk był kamykiem łaski (por.

Obj 2,17), czarny kamyk kamykiem potępienia. Kamyki rzeczywiście
rzucało się do urny (Roberson, BW; L&N 30.103 za NET). Jeśli potraktować to dosłownie, to Paweł był członkiem sanhedrynu. A jeśli tak, to z
tego wnosi się, Ŝe był w tym czasie Ŝonaty. Choć nie pisze jako Ŝonaty w
1 Kor 7,7.

510 Znane u Greków powiedzenie, np. Aischylos (Ag. 1624; za Robertson

BW; Pindar, Pythians 2.94-96; Euripides, Bacchae 795, za NET).
Oścień, gr. ke,ntron (kentron) było ostrym narzędziem w rodzaju piki;
oznacza teŜ Ŝądło — jak u pszczoły. WyraŜenie idiomatyczne odnoszące
się do przełamywania ślepego uporu, zob. BAGD 428 s.v. kevntron 2.
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uwadze, bo teŜ nie dokonało się to w jakimś zakątku. 27Czy
wierzysz, królu Agryppo, prorokom? Wiem, Ŝe wierzysz. 28A
na to Agryppa do Pawła: Zaraz mnie przekonujesz, by zrobić
chrześcijanina.511 29A Paweł: Chciałbym, by Bóg sprawił, aby
— zaraz czy później — nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie
dziś słuchają, stali się tacy, jak ja jestem, oprócz tych więzów.
30Wtedy

powstał król, namiestnik, Berenika oraz ci, którzy z
nimi siedzieli, 31a gdy się oddalili, rozmawiali miedzy sobą:
Człowiek ten nie robi nic, co by zasługiwało na śmierć lub więzienie. 32Agryppa zaś powiedział do Festusa: Człowiek ten
mógłby być zwolniony, gdyby nie odwołał się do cesarza.
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przybyliśmy do Sydonu, gdzie Juliusz potraktował Pawła przyjaźnie i pozwolił pójść do przyjaciół, by skorzystał z opieki.514
4Gdy wyruszyliśmy stamtąd, płynęliśmy pod osłoną Cypru,
poniewaŜ wiatry były przeciwne,515 5a po przepłynięciu otwartego morza na wysokości Cylicji i Pamfilii, przybyliśmy do
Miry w Licji.516 6Tam setnik znalazł statek aleksandryjski, który
płynął do Italii,517 i umieścił nas na nim. 7Płynąc powoli
znaczną liczbę dni, z trudem dotarliśmy na wysokość Knidos;518
poniewaŜ jednak wiatr nie pozwalał nam posuwać się naprzód,
popłynęliśmy pod osłoną Krety na wysokość Salmone, 8a przemieszczając się z trudem wzdłuŜ niej, dobiliśmy do pewnego
miejsca o nazwie Piękne Przystanie,519 w pobliŜu miasta Lasaia.

Z Cezarei do Pięknych Przystani
gdy postanowiono, Ŝe mamy odpłynąć do Italii,
przekazano Pawła i kilku innych więźniów setnikowi
imieniem Juliusz, z kohorty Czcigodnego.512
2Wsiedliśmy więc na statek adramyteński,513 który
miał płynąć do portów Azji, i wyruszyliśmy w drogę mając ze
sobą Arystarcha, Macedończyka z Tesaloniki. 3Następnego dnia

Z Pięknych Przystani wśród burzy na Maltę
9A Ŝe upłynął znaczny czas i Ŝegluga była juŜ niebezpieczna, bo
i okres postu juŜ minął,520 Paweł przestrzegał ich: 10MęŜowie,
wiem z doświadczenia,521 Ŝe Ŝegluga będzie ze szkodą i wielką
stratą nie tylko dla ładunku i statku, ale i dla naszych dusz.

511 Niektóre mss (E Y 36 307 453 610 614 945 1409 1678 1739 1891 2344

514 Lub: się nim zajęli.
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1A

2464 Byz oraz niektóre wersje Ojców) mają gr. genevsqai (genesqai), stać
się, zamiast gr. poih'sai (poihsai), zrobić, które występuje w Ì74 Í A B
048 33 81 181 1175 i niektórych wersjach. W pierwszym przypadku
przekład brzmiałby: Zaraz mnie przekonujesz, bym został chrześcijaninem. W drugim przypadku — jak w tekście. Zob. BAGD 639 s.v. peivqw
1.b. Idiom podobny jak w 1 Krl 21,7 LXX. Agryppa potraktował mowę
Pawła jako próbę nawrócenia go do Boga. W małym [czasie lub: wysiłku] (lub: Zaraz) mnie przekonujesz (lub: starasz się mnie przekonać), by
zrobić chrześcijanina — w takim przypadku wyraŜałoby to rodzaj Ŝartobliwej wymówki.

516 Ta podróŜ z Sydonu miała 700 km i jej przebycie zajmowało ok. 15 dni

512 Ptolemy uŜywa słowa Sebasthv w związku z trzema legionami, które

518 Półwysep, 210 km od Miry, południowo zachodni punkt Azji Mniejszej i

określenie to nosiły: 2, 3, 30; 2, 9, 18; 4, 3, 30, Zob. W. Foerster (TDNT
7:175: „W Dz 27,1 spei'ra Sebasthv jest wyraŜeniem pojawiającym się
gdzie indziej na określenie oddziałów pomocniczych.” W Ŝadnym przypadku nie odnosi się to do jakiejś szczególnej gwardii przybocznej. Istnieją pewne dowody archeologiczne przemawiające za istnieniem na terenie Syrii Oddziałów Augusta I za panowania Augusta, ale trudno powiedzieć, czy chodzi o ten sam oddział.
513 Statek naleŜący do Adramyttium, miasta w azjatyckiej prowincji Mizji.

Do Rzymu zwykle płynęło się przez Aleksandrię.

515 Cypr zatem znajdował się po lewej stronie. Etezyjskie wiatry wiały z

północnego zachodu, stąd nie mogli przedostać się prosto z Sydonu do
Patary z wyspą Cypr po prawej stronie. Musieli płynąć pod osłoną Cypru i chronić się u wybrzeŜy Cylicji i Pamfilii.
(NET).
517 Za podróŜ w okresie zimowym, uwaŜanym za niebezpieczny, oferowano

szczególną premię i ubezpieczenie (Swetoniusz, śycie Klaudiusza 18.12).
zachodniego wybrzeŜa.
519 Ok. 96 km dalej.
520 3 MjŜ 16,29nn, był to koniec września, Yom Kippur. StaroŜytni uwaŜali

nawigację na Morzu Śródziemnym za niebezpieczną w okresie od początku października do połowy marca. W 59 r. po Chr. początek postu
przypadał na 5 października. Zob.: Swetoniusz, śycie Klaudiusza 18; Józef, Wojna 1.14.2-3 (1.279-81).
521 Paweł miał za sobą doświadczenie trzykrotnego rozbitka (2 Kor 11,25).
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11Setnik

jednak bardziej ufał522 sternikowi i właścicielowi statku niŜ temu, co było mówione przez Pawła. 12A poniewaŜ przystań była nieodpowiednia dla przetrzymywania statków przez
zimę, większość powzięła postanowienie, aby stamtąd odpłynąć
i, o ile moŜna dostać się do Feniksu,523 aby przezimować w
przystani na Krecie, patrzącej na południowy zachód i północny
zachód. 13Gdy zaś powiał łagodny wiatr z południa, sądząc, Ŝe
dopną celu, podnieśli kotwicę i płynęli bliŜej Krety. 14Jednak
niedługo potem uderzył od jej strony huraganowy wiatr, zwany
Eurakylon;524 15gdy zaś statek został porwany i nie mógł sprostać wiatrowi, poddaliśmy się wiatrowi i daliśmy się unosić.
16Pędząc pod osłoną wysepki, zwanej Klauda,525 z trudem zdołaliśmy zabezpieczyć łódź ratunkową, 17po wciągnięciu której
uŜyto lin do opasania statku, w obawie, aby nie wpaść na Syrtę,526 opuścili pływającą kotwicę, i tak ich niosło. 18PoniewaŜ
jednak burza rzucała nami gwałtownie, następnego dnia zaczęto
wyrzucać za burtę ładunek. 19A trzeciego dnia własnymi rękami
wyrzucili osprzęt statku. 20Gdy zaś przez wiele dni nie ukazywało się ani słońce ani gwiazdy, a sztorm niemało napierał, cała
pozostała nadzieja a nasze ocalenie zaczęła zanikać. 21Kiedy zaś
juŜ długo byli bez posiłku,527 wówczas Paweł stanął pośród nich
i powiedział: MęŜowie, trzeba było, posłuchać mej rady i nie
odpływać z Krety i uniknąć tej szkody i straty. 22A teraz radzę
wam być dobrej myśli; bo straty Ŝadnej duszy spośród was nie
będzie — oprócz statku. 23GdyŜ tej nocy stanął przy mnie anioł
tego Boga, do którego naleŜę i któremu oddaję cześć, 24i po522 Lub: Był bardziej przekonany przez...
523 48 km dalej na zachód.
524 Według Strabona silny wiatr północny.
525 Port na południu Krety, ok. 36 km dalej.
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wiedział: Nie bój się, Pawle; przed cesarzem trzeba ci stanąć i
oto Bóg darował ci wszystkich, którzy płyną z tobą. 25Dlatego
bądźcie dobrej myśli, męŜowie; wierzę bowiem Bogu, Ŝe będzie
tak, jak mi powiedziano. 26Trzeba nam zboczyć na jakąś wyspę.
27A gdy nastała czternasta noc jak nas nosiło po Adriatyku,528
około północy Ŝeglarze zaczęli przypuszczać, Ŝe zbliŜa się do
nich jakiś ląd. 28Po spuszczeniu sądy stwierdzili dwadzieścia
sąŜni,529 a po przepłynięciu krótkiej odległości i ponownym
spuszczeniu sądy, stwierdzili piętnaście sąŜni. 29W obawie zatem, abyśmy nie wpadli na skaliste miejsca, z rufy zrzucono
cztery kotwice i modlono się o nastanie dnia. 30A gdy Ŝeglarze
próbowali uciec ze statku i opuścili na morze łódź ratunkową
pod pozorem, Ŝe chcą od dziobu statku rozciągnąć kotwicę,
31Paweł powiedział setnikowi oraz Ŝołnierzom: Jeśli ci nie pozostaną na statku, wy nie zdołacie się ocalić. 32Wtedy Ŝołnierze
odcięli liny łodzi ratunkowej i pozwolili jej spaść. 33Kiedy natomiast miał nastać dzień, Paweł zachęcał wszystkich, aby wzięli posiłek, mówiąc: Dziś czternasty dzień, jak czekacie530 i pozostajecie bez posiłku nic nie przyjmując. 34Dlatego zachęcam
was od przyjęcia posiłku, bo to przyczyni się do waszego ocalenia; nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie.
35Po tych słowach, wziął chleb, podziękował Bogu wobec
wszystkich, złamał i zaczął jeść. 36Gdy zostali pocieszeni, równieŜ oni wszyscy przyjęli posiłek. 37Było nas zaś na statku dusz
dwieście siedemdziesiąt sześć. 38Nasyceni posiłkiem, odciąŜyli
statek wyrzucając zboŜe do morza. 39Gdy nastał dzień, nie rozpoznawali lądu, dostrzegli jednak jakąś zatokę mającą płaskie
wybrzeŜe, do którego zamierzali, o ile moŜna, przybić statek.
40Usunęli zatem kotwice zostawiając je w morzu i po równoczesnym zluzowaniu wiązań sterowych i wystawieniu przedniego Ŝagla podmuchowi trzymali kurs na wybrzeŜe. 41Gdy jednak
wpadli na mieliznę, osiedli ze statkiem, i o ile dziób osadzony,

526 Syrta było określeniem dwóch zatok na północnym wybrzeŜu Afryki

(współczesna Libia). śeglarze bali się ich z powodu ich ruchomych mielizn i zdradliwych płycizn. Syrta tu wzmiankowana to tzw. Wielka Sytra,
niedaleko Cyrenaiki. Miała ona złą sławę jako grób Ŝeglarzy (Pliniusz,
Historia naturalna 5.26). Józef (Wojna 2.16.4 [2.381]) mówi, Ŝe sama
nazwa straszyła tych, którzy ją słyszeli. Było to blisko sławnej Scylli i
Charybdis, o których mowa w Odysei Homera.
527 Powodem była choroba morska

528 Nie chodzi tu o Adriatyk w jego obecnym kształcie, ale o całą połu-

dniową część Morza Śródziemnego pomiędzy Italią a Grecją. Łukasz
korzysta z tego terminu tak jak Strabo (Robertson BW 5).
529 SąŜeń, gr. ovrguia, (orgyia), rozpiętość rozstawionych ramion człowieka,

ok. 1,85 m. Głębokość zatem wynosiła ok. 37 m.
530 Lub: zatroskani czekacie.
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rufa była targana przez napór fal. 42Wtedy Ŝołnierze powzięli
zamiar pozabijania więźniów tak, by Ŝaden po dopłynięciu do
brzegu nie uciekł. 43Jednak setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi, rozkazał natomiast tym, którzy są stanie
pływać, aby pierwsi skoczyli do morza i wyszli na ląd, 44a pozostałym [płynąć] jednym na deskach innym na czymś ze statku. W ten sposób stało się, Ŝe wszyscy ocaleli i przedostali się
na ląd.531
Paweł na Malcie
1A gdy zostaliśmy ocaleni, wówczas dowiedzieliśmy
się, Ŝe wyspa ta nazywa się Malta. 2Tubylcy532 zaś
okazali nam niespotykaną Ŝyczliwość, bo rozpalili
ognisko i zajęli się nami wszystkimi; zaczął bowiem
padać deszcz i było zimno. 3A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i
włoŜył na ogień, od gorąca wypełzła Ŝmija533 i uczepiła się jego
ręki. 4Na widok gada zwisającego u jego ręki, tubylcy zaczęli
mówić między sobą: Człowiek ten jest na pewno mordercą, bo
chociaŜ wyszedł cało z morza, Sprawiedliwość534 nie pozwoliła
mu Ŝyć. 5Lecz on strząsnął gada w ogień i nie ucierpiał nic złego; 6oni tymczasem oczekiwali, Ŝe spuchnie lub zaraz padnie
trupem. Gdy jednak długo czekali i widzieli, Ŝe nic niestosownego z nim się nie dzieje, zmienili zdanie i mówili, Ŝe jest bogiem. 7A w pobliŜu tego miejsca znajdowały się dobra naczelnika wyspy, imieniem Publiusz, który nas przyjął i przez trzy
dni przyjaźnie gościł. 8Zdarzyło się zaś, Ŝe ojciec Publiusza
leŜał złoŜony gorączką i czerwonką;535 Paweł wstąpił do niego,
pomodlił się, włoŜył na niego ręce i wyleczył go.536 9A gdy to

28
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się stało, równieŜ pozostali, którzy na wyspie mieli słabości,
przychodzili i byli uzdrawiani. 10Okazywali nam teŜ wiele szacunku, a gdy mieliśmy odpłynąć, nałoŜyli tego, co potrzeba.
Dalsza podróŜ do Rzymu
11Po trzech miesiącach odpłynęliśmy statkiem, który zimował
na wyspie, aleksandryjskim, z godłem Bliźniąt.537 12Nim przypłynęliśmy do Syrakuz,538 gdzie pozostaliśmy trzy dni.
13Stamtąd, po podniesieniu kotwicy, dotarliśmy do Regium. A
gdy po jednym dniu powiał wiatr południowy i drugiego dnia
przybyliśmy do Puteoli.539 14Tam spotkaliśmy braci i proszeni
przez nich pozostaliśmy u nich siedem dni. I tak doszliśmy do
Rzymu.
Pierwsze dni w Rzymie
bracia usłyszeli o naszym przybyciu i wyszli nam na
spotkanie aŜ do Forum Appii540 i do Tres Tabernae.541 Gdy
Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy. 16A gdy
weszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać osobno z
Ŝołnierzem, który go pilnował.

15Tam

Spotkanie z przywódcami Ŝydowskimi w Rzymie
stało się po trzech dniach, Ŝe zwołał on tych, którzy byli
przywódcami śydów. A gdy się zeszli, zwrócił się do nich:
MęŜowie bracia, nie uczyniłem nic przeciw ludowi ani zwyczajom ojczystym, Ŝe jako więźnia wydano mnie w Jerozolimie w
ręce Rzymian, 18którzy po przesłuchaniu chcieli mnie zwolnić,
17I

537 Czyli synów Dzeusa i Ledy — Kastora i Polluksa.
531 Ich statek przepłynął w sztormie ok. 1000 km.

538 Główne miasto Sycylii, 120 km od Malty.

532 Tubylcy, gr. ba,rbaroi (barbaroi) — byli to ludzie nie mówiący po grec-

539 Puteoli znajdowało się 182 mile od Regium i 8 mil na północny zachód

ku.
533 Mt 3,7; Łk 3,7. Jezus uŜył tego słowa w Mt 12,34 oraz 23,33.
534 Chodzi o boginię sprawiedliwość (zob. NET).
535 Hipokrates teŜ często wymienia te dwie dolegliwości razem (Robertson

BW 5).
536 1 Kor 12,9nn. Podobnie było, gdy Jezus włoŜył ręce na teściową Piotra

(Mk 1,31)

od Neapolu na przepłynięcie tego odcinka trzeba było ok. 26 godzin. Puteoli było jednym z portów Rzymu, miejsce, gdzie zwykle zatrzymywały
się aleksandryjskie statki płynące z Rzymu. Z Puteoli do Rzymu było
130 km.
540 144 km od Puteoli, 64 km od Rzymu, na wielkim Trakcie Appijskim.

Appiusz Klaudiusz zbudował tę część drogi w 312 r. przed Chr. Rynek
Appijski (Forum Appii) miał złą sławę miejsca oszustów.
541 48 km od Rzymu.
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poniewaŜ nie znaleźli u mnie Ŝadnego powodu do wyroku
śmierci. 19Lecz gdy śydzi sprzeciwili się temu, uznałem za
konieczne odwołać się do cesarza, nie jakbym miał mój naród
za coś oskarŜać. 20Dlatego teŜ zaprosiłem was, aby się z wami
zobaczyć i porozmawiać, bo z powodu nadziei Izraela łańcuch
ten mam załoŜony. 21Wówczas powiedzieli do niego: My nie
otrzymaliśmy z Judei Ŝadnych pism o tobie ani teŜ nikt z braci
nie przybył i nie doniósł ani nie powiedział od tobie nic złego.
22Ale chcielibyśmy do ciebie usłyszeć, co myślisz, gdyŜ wiadomo nam o tej herezji, Ŝe wszędzie spotyka się ze sprzeciwem.
23Wyznaczyli mu więc dzień i przyszli do niego w gościnę jeszcze liczniej, a on od rana do wieczora wyjaśniał im [sprawę]
poświadczając Królestwo BoŜe i przekonując o Jezusie na podstawie Prawa MojŜesza i proroków. 24I jedni dawali się przekonać temu, co mówił, drudzy natomiast nie wierzyli.
25PoróŜnieni zaś między sobą zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł
powiedział jedno słowo: Trafnie Duch Święty powiedział do
waszych ojców przez proroka Izajasza, 26mówiąc:
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30I

pozostał przez całe dwa lata544 w wynajętym przez siebie
mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, 31głosząc Królestwo BoŜe i nauczając o Panu Jezusie
Chrystusie z całą ufną odwagą — bez przeszkód.

Przyjdź do tego ludu i powiedz:
Będziecie słuchać uszami i nie zrozumiecie;
Widząc będziecie patrzeć i nie zobaczycie.542
27 Utyło bowiem serce tego ludu
i uszami cięŜko słuchali,
i swoje oczy zamknęli,
aby nie zobaczyć oczami
i nie usłyszeć uszami,
I nie rozumieć sercem, i nie nawrócić się,
A ja bym ich nie uleczył.
28NiechŜe

wam zatem będzie wiadome, Ŝe poganom zostało
posłane to zbawienie BoŜe, oni teŜ będą słuchać.543

542 Iz 6,9-10. Ten sam fragment jest cytowany przez Jezusa (Mt 13,14-15;

Mk 4,12; Łk 8,10).
543 Niektóre późniejsze mss dodają wiersz 29: A gdy to powiedział, śydzi

odeszli, wiodąc z sobą zacięty spór. Wiersz ten jest pominięty w Ì74 Í
A B E Y 33 81 181 945 1175 1739 2344 2464 i licznych innych wersjach. Obecny zaś w 36 307 453 610 614 945 1409 1678 1891 Byz Lect
oraz pewnych ich wersjach i u Ojców.

544 W czasie tych lat w Rzymie Paweł napisał List do Filipian, Filemona,

Kolosan, Efezjan. W tym czasie teŜ Łukasz napisał przynajmniej część
Dziejów Apostolskich i doprowadził je do momentu, który był dla niego
chwilą obecną.

Pismo Święte

str. 1

List Pawła do Rzymian

str. 2

Chrystusa9 — 7wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.

Przywitanie
i refleksja o godności apostoła

1

1

Lub: niewolnik. Choć gr. doulos tradycyjnie tłumaczy się jako sługa, nie
chodzi tu o wolnego człowieka usługującego innemu wolnemu człowiekowi.

2

Ewangelia to Dobra Nowina.

3

O pochodzeniu Jezusa od Dawida zob. Mt 1,1.6.20; Łk 1,27; J 7,42; Dz
13,23, etc.

4

Duch uświęcenia to najprawdopodobniej sposób, w jaki Paweł wyraŜa
duchową stronę Ŝycia Jezusa w odróŜnieniu do Jego pochodzenia według
ciała.

5

6

7

8

Modlitwa dziękczynna
i kilka osobistych uwag Apostoła

1Paweł,

sługa1 Chrystusa Jezusa, powołany apostoł, oddzielony do ewangelii2 Boga, 2którą juŜ wcześniej obiecał
przez swoich proroków w Pismach Świętych, 3o Jego Synu, pochodzącym według ciała z nasienia Dawida,3 4który
według ducha uświęcenia4 został ustanowiony Synem BoŜym w
mocy5 przez zmartwychwstanie umarłych, o Jezusie Chrystusie,
naszym Panu, 5przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo6
dla posłuszeństwa wiary7 względem Jego imienia we wszystkich
narodach, 6wśród których i wy jesteście,8 powołani Jezusa

Nie chodzi o to, Ŝe Jezus przez zmartwychwstanie został ustanowiony
Synem BoŜym, ale Ŝe dokonane przez Niego dzieło odkupienia dało Mu
jeszcze bardziej szczególną pozycję niŜ ta, którą posiadał wcześniej (Por.
Mt 28,18-20; Flp 2,5-11).
Niektórzy traktują łaskę i apostolstwo jako hendiadon (jedno pojęcie
wyraŜone dwoma słowami) i interpretują, Ŝe chodzi o łaskę apostolstwa
(NET 525)
WyraŜenie to bywa róŜnie rozumiane: (1) Chodzi o posłuszeństwo wierze
— genetivus objectivus. (2) Chodzi o posłuszeństwo wynikające z wiary
— genetivus subjectivus. (3) Chodzi o ufne posłuszeństwo — genetivus
attributivus. (4) Chodzi o wiarę, czyli posłuszeństwo — genetivus appositivus (NET, 525).
WyraŜenie moŜe sugerować, Ŝe Kościół w Rzymie był złoŜony z pogan.
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8Najpierw10

dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za
was wszystkich, Ŝe wasza wiara rozgłaszana jest w całym świecie. 9Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu słuŜę w moim
duchu w ewangelii Jego Syna, jak nieustannie was wspominam
10zawsze w moich modlitwach prosząc, aby jakoś udało mi się
wreszcie w woli Boga do was przyjść. 11Bardzo bowiem pragnę
was zobaczyć, aby udzielić wam nieco duchowego daru łaski11
dla utwierdzenia was, 12to znaczy, aby razem doznać zachęty
wśród was przez wzajemną wiarę — waszą i moją. 13Nie chcę
zaś, bracia, abyście nie wiedzieli,12 Ŝe często zamierzałem
przyjść do was — lecz aŜ dotąd miałem przeszkody — aby zebrać13 jakiś plon takŜe wśród was, podobnie jak wśród pozostałych narodów. 14Jestem dłuŜnikiem Greków i barbarzyńców,
mądrych i niemądrych. 15Tak więc, co do mnie, gotów14 jestem
i wam w Rzymie głosić ewangelię.
16GdyŜ

nie wstydzę się ewangelii, jest ona bowiem mocą BoŜą
dla zbawienia kaŜdego wierzącego, najpierw śyda, potem Greka, 17bo jest w niej objawiona sprawiedliwość BoŜa,15 z wiary
do wiary,16 jak napisano: Sprawiedliwy zaś będzie Ŝył z wiary.17
9

Powołani [by naleŜeć do] Jezusa Chrystusa (klêtoi Iêsou Christou). Genetivus orzekający po klêtoi, chociaŜ moŜliwe jest odczytanie wyraŜenia w
sensie ablatywnym, tzn. powołani przez Jezusa Chrystusa.

10

Najpierw lub: Po pierwsze. Paweł jednak nie mówi o tym, co po drugie.
MoŜe mu więc chodzić o to, co przede wszystkim.

11

Inny przekład: pragnę bowiem zobaczyć was, aby wam przekazać jakiś
dar duchowy ku utwierdzeniu was...

12

Paweł uŜywa tego wyraŜenia, gdy chce zaznaczyć coś bardzo waŜnego
(zob. 1 Kor 10,1; 12,1; 1 Ts 4,13)

13

Aoryst ingresywny.

14

gotów, gr. pro,qumoj (protimos), ochotny; zob. Mt 26,41 = Mk 14,38.

15

Sprawiedliwość BoŜa: (1) Chodzi o sprawiedliwość, która odnosi się do
statusu sprawiedliwości danego wierzącym w rezultacie BoŜego dzieła

Pismo Święte

str. 3

BoŜy sprzeciw wobec grzechu
18Gniew

BoŜy z nieba objawia się bowiem przeciw wszelkiej
bezboŜności i niesprawiedliwości ludzi, którzy w niesprawiedliwości tłumią prawdę. 19Dlatego Ŝe [to, co] rozpoznawalne [u]
Boga, jest dla nich jawne — Bóg im ukazał. 20Jego niewidzialne bowiem, od załoŜenia świata w czynach pojmowane, [to jest]
Jego wieczna moc i boskość, są wyraźnie widziane, tak Ŝe są
bez wymówki, 21dlatego Ŝe po poznaniu Boga, nie oddali Mu
chwały ani nie podziękowali jako Bogu, lecz w swoim powątpiewaniu stali się niezdolni do poprawnego myślenia i zaciemniona została bezmyślność ich serca. 22Podając się za mądrych,
stali się głupimi. 23Zamienili teŜ chwałę nieśmiertelnego Boga
na podobiznę obrazu śmiertelnego człowieka oraz ptaków,
czworonogów i płazów.18 24Dlatego wydał19 ich Bóg w Ŝądze
ich serc na nieczystość plugawienia ich ciał między sobą20 —
25tych, którzy prawdę Boga zmienili w fałsz oraz oddawali
cześć i słuŜyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest godny
chwały na wieki. Amen. 26Dlatego wydał ich Bóg na pastwę
hańby; bo zarówno ich kobiety zamieniły potrzeby naturalne na
nienaturalne, 27jak i męŜczyźni pozostawili naturalną potrzebę
kobiety i zapłonęli swoją Ŝądzą płciową względem siebie nawzajem, męŜczyźni z męŜczyznami popełniając bezwstyd i odbierając na sobie samych zapłatę godną ich zboczenia. 28I stosownie do tego, Ŝe nie uznali za słuszne mieć Boga w powaŜausprawiedliwienia, a zatem genetivus BoŜa byłby genetivem pochodzenia,
a zatem chodziłoby o sprawiedliwość, której źródłem jest Bóg. (2) Sprawiedliwość to deklaracja, mocą której Bóg ogłasza sprawiedliwym (to jest
usprawiedliwia) tego, który zwraca się do Niego w wierze, a zatem chodziłoby o sprawiedliwość Boga i mielibyśmy tu do czynienia z genetivem
subjectivem. (3) Chodzi o sprawiedliwość w sensie atrybutu Boga, chodziłoby zatem o BoŜą sprawiedliwość — i mielibyśmy tu do czynienia z genetivem attributivem (NET, 526).
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niu, zdał ich Bóg na [ich] niezdatny do osądu rozum, na czynienie rzeczy nieprzyzwoitych — 29ich, pełnych wszelkiej niesprawiedliwości, zła, chciwości, niegodziwości, pełnych zazdrości, mordu, kłótni, podstępu, złośliwości, plotkarzy,
30oszczerców, [ludzi] nienawidzących Boga, zuchwalców, zarozumialców, samochwalców, wynalazców zła, nieposłusznych
rodzicom, 31nierozumnych, nie dotrzymujących umów,21 pozbawionych serca, pozbawionych litości. 32Oni, choć poznali
słuszny wyrok Boga, Ŝe ci, którzy te rzeczy czynią, godni są
śmierci, nie tylko je czynią, ale takŜe pochwalają tak czyniących.22

Powszechność grzechu i powszechność potępienia
1Dlatego

jesteś bez wymówki, wszelki osądzający człowieku; bo w czym sądzisz drugiego, potępiasz samego siebie,
dlatego Ŝe ty, osądzający, robisz te same rzeczy.23 2Wiemy
natomiast, Ŝe wyrok BoŜy na tych, którzy tego rodzaju
rzeczy robią, jest zgodny z prawdą. 3Czy liczysz na to, człowieku osądzający tych, którzy tego rodzaju rzeczy robią, a sam je
robisz, Ŝe unikniesz wyroku BoŜego? 4Albo czy lekcewaŜysz
bogactwo Jego dobroci, powściągliwości i cierpliwości, nieświadomy, Ŝe dobroć Boga prowadzi cię do opamiętania? 5Bo
stosownie do swojej twardości i nieskruszonego serca ciułasz
sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego
sądu Boga, 6który odda kaŜdemu według jego czynów:24 7z
jednej strony Ŝycie wieczne tym, którzy według wytrwałości
[właściwej dla] dobrego czynu szukają chwały, czci i nieśmiertelności; 8z drugiej gniew i wzburzenie tym, którzy powodowani własnym zyskiem, nieposłuszni są prawdzie, a oddani niesprawiedliwości. 9Ucisk i udręka kaŜdej duszy człowieka popełniającego zło, najpierw śyda, potem i Greka, 10chwała zaś,

2

16

Z wiary do wiary lub: przez wiarę dla wiary, lub: przez wiarę do wiary.

17

Hab 2,4.

21

Lub: nie dotrzymujących słowa.

18

Ps 106,19-20.

22

19

Ps 81,12.

Listy grzechów znajdujemy równieŜ w Mt 15,19; Gal 5,19-21; 1 Tm 1,910; 1 Ptr 4,3.

20

MoŜe chodzić o (1) invinitivus celu: aby plugawili swoje ciała; (2) infinitivus rezultatu: stąd plugawią swoje ciała; (3) infinitivus wyjaśniający, tłumaczący, co znaczy to wydanie ze strony Boga (NET, 527).

23

Paweł nawiązuje teraz do 1,18.

24

Paweł cytuje Pr 24,12 podobnie jak w 2 Tm 4,14. Zob. takŜe Mt 16,27;
Obj 22,12. Odpłata dokona się stosownie do faktów.

Pismo Święte

str. 5

cześć i pokój kaŜdemu czyniącemu dobro, najpierw śydowi,
potem i Grekowi. 11Bo u Boga nie ma względu na osobę.25
12Ci

bowiem, którzy bez Prawa zgrzeszyli, bez Prawa teŜ poginą;26 a ci, którzy w Prawie zgrzeszyli, przez Prawo będą sądzeni; 13gdyŜ nie słuchacze Prawa są u Boga sprawiedliwi, lecz ci,
którzy stosują Prawo, będą uznani za sprawiedliwych. 14Bo gdy
poganie nie mając Prawa z natury czynią to, co Prawo nakazuje,
oni — nie mając Prawa — sami sobie są Prawem; 15pokazują
oni, Ŝe czyn Prawa zapisany jest w ich sercach, gdy poświadcza
im to ich sumienie27 oraz myśli, oskarŜające się między sobą lub
biorące w obronę, 16w dniu, gdy według mojej ewangelii Bóg
przez Chrystusa Jezusa sądzi ukryte sprawy ludzi.
17Jeśli

zaś ty określasz się śydem, lgniesz do Prawa, chlubisz
się w Bogu, 18rozpoznajesz [Jego] wolę, pouczony przez Prawo
umiesz badać, co waŜne,28 19masz przekonanie, Ŝe jesteś przewodnikiem niewidomych, światłem pogrąŜonych w mroku,
20wychowawcą niemądrych, nauczycielem niemowląt, mającym
w Prawie formułę wiedzy i prawdy — 21[ty] więc, który pouczasz drugiego, siebie samego nie uczysz? Który głosisz, by
nie kraść, kradniesz? 22Który mówisz, by nie cudzołoŜyć, cudzołoŜysz? Który brzydzisz się boŜkami, rabujesz świątynie?
23Który chlubisz się Prawem, przez przekraczanie Prawa zniewaŜasz Boga? 24GdyŜ to z waszego powodu — jak napisano —
wśród pogan obraŜa się imię Boga.29

25

Wzgląd na osobę, gr. proswpolhmyi,a (prosopolempsia), ocena według
twarzy, sądzenie po pozorach, stronniczość, załatwianie na ładne oczy.

26

To znaczy, ci, którzy zgrzeszyli nie mając Prawa, nie będąc go świadomi,
nie zostaną skazani i potępieni na podstawie Prawa, którego nie mieli.

27

Sumienie, gr. sunei,dhsij`
hsij (syneidesis) oznacza samoświadomość lub
współwiedzę i współświadomość towarzyszącą świadomemu czynowi. Ta
współświadomość przedstawiana poddaje ocenie świadomość. Słowa tego
często uŜywali stoicy, a u Pawła występuje ono 20 razy. Brak go w Starym Testamencie. Po raz pierwszy w opisanym tu sensie pojawia się w
Księdze Mądrości 17,10. Wszyscy ludzie posiadają tę władzę osądzania
własnych czynów. Sumienie moŜe być przewraŜliwione (1 Kor 10,25), ale
teŜ napiętnowane przez naduŜycia (1 Tm 4,2). Zob. Hbr 10,2; 1 Ptr 2,19.

28

Lub: badać, co jest róŜne, a zatem rozróŜnić, co lepsze.

29

Wolny przekład za LXX Iz 52,5.
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25Obrzezanie

bowiem pomaga, jeśli przestrzegasz Prawa; jeśli
jednak jesteś przestępcą Prawa, twoje obrzezanie juŜ stało się
nieobrzezaniem. 26Jeśli więc nieobrzezanie strzeŜe słusznych
rozporządzeń Prawa, czy jego nieobrzezanie nie będzie mu zaliczone jako obrzezanie? 27Ten teŜ, kto z natury nieobrzezany, a
wypełnia Prawo, będzie sądził ciebie, który — przy literze i
obrzezaniu — jesteś przestępcą Prawa. 28śydem bowiem jest
się nie przez to, co widać, i nie w tym, co widać na ciele przejawia się obrzezanie, 29lecz śydem jest się w ukryciu i obrzezanie serca jest w duchu, nie według litery — taki ma pochwałę
nie u ludzi, lecz u Boga.

Powszechność grzechu30
1Czym

więc szczególnym jest śyd?31 Albo co za zysk z
obrzezania? 2Wielki pod kaŜdym względem. Przede
wszystkim32 ten, Ŝe im zostały powierzone33 słowa BoŜe.
3CóŜ bowiem? Jeśli niektórzy nie dochowali wiary, czyŜ
ich niewierność zniweczy wierność Boga?34 4W Ŝadnym razie!
Niech Bóg okaŜe się prawdomówny, a kaŜdy człowiek kłamcą,
jak napisano:

3

Abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach
i zwycięŜył, gdy będziesz sądzony.35
5Jeśli

zaś nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość
Boga, to co powiemy?36 Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy
30

Grzech jest przypadłością kaŜdego człowieka. Nakazy Prawa tej przypadłości nie leczą, a jedynie ją potwierdzają (w. 20).

31

Pytanie postawione w tym wierszu i powtórzone w 9 wynika z 2,28-29:
Skoro o autentyzmie naszego bycia śydem oraz obrzezania decyduje wewnętrzna postawa, to jaki poŜytek z Ŝydostwa w sensie etnicznym?

32

Inne korzyści bycia śydem Paweł wymienia w Rz 9,4-5.

33

Fakt powierzenia człowiekowi słów BoŜych czyni go szafarzem odpowiedzialnym za administrowanie zawartych w nim prawd. Jeśli chodzi o Izrael powierzone mu Słowo Boga przekazał on światu (zob. J 4,22).

34

2 Tm 2,13.

35

Ps 51,6; 116,11.

36

Jeśli nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość BoŜą, to moŜna
by wyciągnąć przewrotny wniosek, Ŝe jest ona przydatna, poŜądana i
przynosi chwałę Bogu — i jeśli Bóg ją gani, to jest wręcz niesprawiedliwy
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wywiera gniew? Po ludzku mówię. 6W Ŝadnym razie! Bo jak
Bóg będzie sądził świat? 7Jeśli przez moje kłamstwo prawda
BoŜa tym bardziej obfituje na rzecz Jego chwały, to dlaczego
jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik? 8I czy nie tak
nas obraŜają i nie tak nas pomawiają, Ŝe my mówimy: Czyńmy
to, co złe, aby przyszło to, co dobre?37 Wyrok na takich jest
słuszny.
9CóŜ

więc? Czy mamy korzyść? Wcale nie! JuŜ bowiem wcześniej obwiniliśmy i śydów i Greków o to, Ŝe wszyscy są pod
grzechem, 10jak napisano:
Nie ma ani jednego sprawiedliwego,
nie ma, kto by rozumiał, nie ma, kto by szukał Boga;
wszyscy zboczyli, razem ulegli zepsuciu,
nie ma, kto by czynił dobrze, nie ma ani jednego.38
13 Grobem otwartym jest ich gardło,
ich języki knuły zdradę,39
jad Ŝmij pod ich wargami;
14 ich usta wypełnione są przekleństwem i goryczą; 40
15 ich nogi prędkie do rozlewu krwi,

str. 8
16
17
18

zniszczenie i nędza na ich drogach
i drogi pokoju nie poznali.41
Nie ma bojaźni BoŜej42 przed ich oczami.43

19Wiemy

zaś, Ŝe cokolwiek Prawo mówi, mówi do tych, którzy
są w Prawie, aby wszelkie usta były zamknięte, a cały świat
został pociągnięty do odpowiedzialności wobec Boga.
20Dlatego na podstawie czynów [wynikających z] Prawa Ŝadne
ciało nie zostanie przed Nim uznane za sprawiedliwe — za pośrednictwem Prawa bowiem [dokonuje się] właściwe poznanie
grzechu.44

Sprawiedliwość BoŜa
przez wiarę w Jezusa Chrystusa

11
12

(w. 7)! Fakt uwydatniania sprawiedliwości BoŜej przez naszą niesprawiedliwość nie uświęca jednak naszej niesprawiedliwości i nie stawia jej poza
gniewem Boga — inaczej Bóg nie mógłby nas sądzić i potępić tego, co
jest godne potępienia — jest inaczej. Nasza niesprawiedliwość tym bardziej podkreśla ogrom BoŜej sprawiedliwości.
37

Czyńmy złe, aby przyszło dobre, to znaczy: Uwydatniajmy przez nasze zło
chwałę BoŜej sprawiedliwości. Powoływanie się na tak przewrotny argument jest dowodem zepsucia tych, którzy się nań powołują i czyni ich potępienie tym bardziej sprawiedliwym. Współcześnie podobnego typu zarzuty padają pod adresem takich stwierdzeń duchowego Ŝycia, jak: Nie jesteście pod Prawem, lecz pod łaską (Rz 6,14); Jeśli czynię to, czego nie
chcę, juŜ nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie (Rz 7, 17.20);
Wy do wolności powołani jesteście (Gal 5,13); Bóg to według upodobania
sprawia w nas chcenie i wykonanie (Flp 2,13). Jako kołysanek do duchowego snu uŜywa się prawd: o nieutracalności zbawienia, o poniechaniu
walk z pokusami, o odstąpieniu od pytania o zło i dobro, o wierze jako
kryterium tego, co grzeszne i niegrzeszne, oraz o mocy nowego Ŝycia przejawiającej się spontaniczności naszych pragnień.

38

Ps 14,1-3; 53,1-3; Kzn 7,20.

39

Ps 5,9.

40

Ps 10,7.
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21Teraz

zaś niezaleŜnie od Prawa ukazana została sprawiedliwość BoŜa, zaświadczona przez Prawo i proroków,
22sprawiedliwość BoŜa przez wiarę45 Jezusa Chrystusa46 dla47
wszystkich, którzy wierzą. Nie ma bowiem róŜnicy, 23gdyŜ
wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały BoŜej, 24a dostępują
usprawiedliwienia jako daru, z Jego łaski, przez odkupienie w
Chrystusie Jezusie, 25którego Bóg ustanowił przebłaganiem
przez wiarę, w Jego krwi, dla okazania swojej sprawiedliwości
przez odpuszczenie popełnionych wcześniej grzechów 26w
[okresie] powściągliwości Boga, dla okazania swojej sprawiedliwości w teraźniejszym czasie, aby On był sprawiedliwy i
41

Iz 59,7-8.

42

Prz 8,13.

43

Ps 36,1.

44

Dla lepszego zorientowania się co do roli Prawa zob. przypisy do Rz 7.

45

Lub wierność — NET 532.

46

Wiara Jezusa Chrystusa, wyraŜenie pojawiające się jeszcze w Rz 3,26;
Gal 2,16.20; 3,22; Ef 3,12; Flp 3,9. Tradycyjnie tłumaczone: przez wiarę
w Jezusa Chrystusa. Coraz częściej pojawia się jednak sugestia, Ŝe chodzi
o wiarę Jezusa Chrystusa lub Chrystusową wiarę. Argumentem jest to, Ŝe
ilekroć wiara przyjmuje genetivus osoby, prawie nigdy nie oznacza genetivu obiektywnego — NET, 532. Chodziłoby zatem o wiarę Jezusa Chrystusa w nas, wiarę przeistaczającą się w wiarę, za sprawą której my uwierzyliśmy w Niego (Hbr 12,2) — Recovery NT, 612.

47

Lub: względem wszystkich.
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usprawiedliwiający tego [człowieka, który jest] z wiary w Jezusa.
27Gdzie

więc chluba? Wykluczona! Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, lecz przez prawo wiary. 28Rozumujemy bowiem, Ŝe
człowiek dostępuje usprawiedliwienia przez wiarę, niezaleŜnie
od uczynków Prawa. 29Czy Bóg jest tylko Bogiem śydów? Czy
nie pogan takŜe? Tak — i pogan, 30gdyŜ jeden jest Bóg, który
usprawiedliwi obrzezanie z wiary, a nieobrzezanie przez wiarę.
31Czy więc przez wiarę uniewaŜniamy Prawo? W Ŝadnym razie
— lecz Prawo utwierdzamy.

Zasada usprawiedliwienia z wiary
w Starym Testamencie:
przykład Abrahama i świadectwo Dawida
1Co

więc — powiemy48 — osiągnął Abraham, nasz praojciec według ciała? 2Jeśli bowiem Abraham z uczynków
został usprawiedliwiony, ma powód do chluby — ale nie
przed Bogiem. 3Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham
Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. 4[W przypadku]
człowieka pracującego zapłaty nie poczytuje się za łaskę, lecz
za naleŜność; 5[w przypadku] nie pracującego zaś, lecz wierzącego w Tego, który usprawiedliwia bezboŜnego, jego wiarę
poczytuje mu się za sprawiedliwość, 6jak i Dawid mówi [opisując] szczęście człowieka, któremu Bóg poczytuje sprawiedliwość niezaleŜnie od uczynków:

4

7

Szczęśliwi, którym odpuszczono nieprawości
i których grzechy zostały zakryte;
8
Szczęśliwy ten,
któremu Pan rzeczywiście nie poczyta grzechu.
9Czy zatem szczęście to odnosi się do obrzezania, czy i do nieobrzezania? Mówimy bowiem: Wiarę poczytano Abrahamowi
za sprawiedliwość. 10W jakich więc okolicznościach poczytano? Czy był on wówczas w obrzezaniu czy w nieobrzezaniu?
OtóŜ nie w obrzezaniu, lecz w nieobrzezaniu. 11I otrzymał znak
obrzezania [jako] pieczęć sprawiedliwości wiary, tej [którą
miał] w nieobrzezaniu, po to, by był ojcem wszystkich wierzą48

Pytanie to nawiązuje do Rz 3,28-30.
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cych w nieobrzezaniu, aby i im poczytano [to] za sprawiedliwość, 12oraz ojcem obrzezania — tych, którzy są nie tylko z
obrzezania, ale jednocześnie idą śladami wiary naszego ojca
Abrahama, [którą miał] w nieobrzezaniu.
13GdyŜ

nie za sprawą Prawa [została dana] Abrahamowi lub
jego nasieniu obietnica, Ŝe będzie dziedzicem świata, lecz za
sprawą sprawiedliwości wiary. 14Bo jeśli dziedzicami są ci z
Prawa, wiara stała się pusta, a obietnica — bezuŜyteczna;
15gdyŜ Prawo wytwarza gniew; gdzie zaś nie ma Prawa, nie ma
i przestępstwa. 16Dlatego z wiary, aby [była] według łaski oraz
aby obietnica ta była pewna dla całego nasienia, nie tylko tego z
Prawa, ale takŜe tego z wiary Abrahama, który jest ojcem nas
wszystkich — 17jak napisano: Ustanowiłem cię ojcem wielu
narodów — przed obliczem Tego, któremu uwierzył, Boga,
który oŜywia umarłych i powołuje to, czego nie ma, jak gdyby
było. 18Abraham wbrew nadziei, z powodu nadziei uwierzył,
aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: Takie będzie twoje nasienie. 19I nie osłabł w wierze, choć
zrozumiał, Ŝe jego ciało jest juŜ obumarłe — jako mającego
około stu lat — oraz Ŝe obumarłe jest łono Sary; 20i nie zwątpił
w niewierze w obietnicę Boga, lecz wzmocniony wiarą dał
chwałę Bogu; 21był przy tym całkowicie przekonany, Ŝe to, co
On obiecał, ma moc i uczynić. 22Dlatego teŜ poczytano mu to za
sprawiedliwość. 23Nie napisano zaś, Ŝe mu poczytano tylko ze
względu na niego, 24ale i ze względu na nas, którym ma to być
poczytane i którzy wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa,
Pana naszego, z martwych, 25który został wydany z powodu
naszych występków i wzbudzony dla naszego usprawiedliwienia.
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Skutki wiary
1Usprawiedliwieni

zatem z wiary, pokój49 mamy z Bogiem
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 2przez którego uzyskaliśmy teŜ dostęp przez wiarę do tej łaski, w której znaleźliśmy miejsce i chlubimy się nadzieją chwały Boga.
3Lecz nie tylko to, chlubimy się teŜ w uciskach, wiedząc, Ŝe
ucisk50 wyrabia wytrwałość, 4a wytrwałość wypróbowanie,
wypróbowanie zaś nadzieję; 5a nadzieja nie rozczarowuje, bo
miłość BoŜa rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany.

5

6JuŜ

bowiem Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezboŜnych. 7Rzadko ktoś umrze za sprawiedliwego; moŜe za dobrego gotów ktoś i umrzeć. 8Bóg zaś
okazuje dowód swojej miłości względem nas przez to, Ŝe gdy
jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. 9O ile
bardziej zatem, usprawiedliwieni teraz Jego krwią, będziemy
przez Niego uratowani od gniewu. 10Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego
Syna, o ile bardziej pojednani, zostaniemy uratowani przez Jego
Ŝycie. 11Lecz nie tylko to, chlubimy się teŜ w Bogu za sprawą
naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy wymianę.51

str. 12
15Lecz

nie tak jak z przestępstwem jest z darem łaski;52 jeśli
bowiem przez jedno przestępstwo wielu umarło, o ile bardziej
łaska Boga i dar w tej łasce jednego człowieka, Jezusa Chrystusa względem wielu zaobfitowały. 16I nie tak jak z powodu jednego, który zgrzeszył, jest z tym darem; o ile bowiem wyrok za
jeden ściąga potępienie, o tyle dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu przestępstw. 17Jeśli bowiem przez przestępstwo
jednego śmierć zapanowała z powodu jednego, o ile bardziej ci,
którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, będą
królować w Ŝyciu z powodu jednego — Jezusa Chrystusa. 18A
zatem jak z powodu jednego przestępstwa przyszło potępienie
na wszystkich ludzi, tak teŜ z powodu jednego aktu usprawiedliwienia na wszystkich ludzi przyszło Ŝycie. 19Bo jak przez
nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak teŜ przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się
sprawiedliwymi. 20Prawo natomiast weszło, aby zaobfitowało
przestępstwo; a gdzie zaobfitował grzech — jeszcze obficiej
łaska, 21aby jak grzech królował w śmierci, tak łaska królowała
za sprawą usprawiedliwienia i prowadziła do Ŝycia wiecznego
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

12Dlatego

jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat,
a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła,
za to, Ŝe wszyscy zgrzeszyli; 13gdyŜ jeszcze przez Prawem
grzech był na świecie, lecz grzechu się nie liczy, gdy nie ma
Prawa; 14śmierć jednak panowała od Adama aŜ do MojŜesza
nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama, będącego typem Tego, który miał przyjść.
49

Chodzi o pokój nie tylko w sferze odczuwania, ale takŜe w sferze wzajemnego ustosunkowania. Zanim zostaliśmy usprawiedliwieni, byliśmy nieprzyjaciółmi Boga (w. 10; Ef 2,16; Kol 1,21n). Pokój z Bogiem to spełnienie się naszego największego marzenia w obliczu faktu, Ŝe On jest
ogniem trawiącym i rzeczą straszną jest wpaść w Jego ręce (Hbr 10,31;
12,29).

50

Ucisk, gr. tlipsis, oznacza róŜnego rodzaju przeciwności, prześladowanie,
stres.

51

Katallage — pojednanie.
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52

Słowo to w gr. brzmi charisma, dar łaski.
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str. 13

WspółukrzyŜowanie wierzącego z Chrystusem53
1CóŜ

więc powiemy? Czy mamy pozostawać w grzechu,
aby łaska była obfitsza?54 2W Ŝadnym razie! Jakim sposobem my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim
Ŝyć? 3Czy nie wiecie,55 Ŝe my wszyscy,56 ochrzczeni w
Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? 4A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w
śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych
przez chwałę Ojca, tak i my postępowali w nowości Ŝycia.57 5Bo
jeśli zrośliśmy się z Nim w podobieństwie Jego śmierci, to nie
na tym koniec, [zrośniemy się z Nim] równieŜ [w podobieństwie] zmartwychwstania,58 6wiedząc to, Ŝe nasz stary człowiek
został razem z Nim ukrzyŜowany, aby ciało grzechu zostało
pozbawione władzy [nad nami], byśmy juŜ dłuŜej nie byli niewolnikami grzechu; 7kto bowiem umarł, stał się wolny od grze-

6

53

Rozdział 6 mówi o naszej wolności od grzechu; rozdział 7 o naszej wolności od Prawa, o jego funkcjonowaniu w Ŝyciu człowieka i o zasadzie zwycięŜania zła; rozdział 8 o naturze naszego nowego Ŝycia.

54

W odpowiedzi na to pytanie apostoł nie stwierdza: „Musimy przestać
grzeszyć, bo grzech jest łamaniem przykazań”. Ani nie stwierdza: „Musimy przestać grzeszyć, bo grzech zasmuca Boga”. Odwołuje się on do faktu śmierci Jezusa oraz do faktu naszej śmierci w Jego śmierci. Wskazuje
on na wewnętrzną sprzeczność w pytaniu, na które odpowiada: JakŜe moŜemy Ŝyć w grzechu, skoro umarliśmy dla grzechu? Stwierdzeniami swoimi apostoł dotyka teŜ natury naszego codziennego Ŝycia: poświęcone jest
ono nie spełnianiu przykazań, lecz korzystaniu z danego nam nowego Ŝycia.

55

Kiedykolwiek apostoł mówi o podstawach chrześcijańskiego Ŝycia na co
dzień, rozpoczyna nie od tego, co mamy robić, ale od tego, co mamy przyjąć wiarą jako prawdę o Jezusie i o nas. Podstawą jest prawda. Czyn —
konsekwencją wiary w prawdę.

56

Droga utoŜsamienia się z Chrystusem w Jego śmierci i ukrzyŜowaniu nie
jest drogą dla wybranych, lecz dla wszystkich wierzących.

57

Lub: w nowym Ŝyciu, występuje tu genetivus atributivus (Wallace, Exegetical Syntax, 89-90).

58

Lub: Bo jeśli staliśmy się jedno z Nim w podobieństwie Jego śmierci, to
nie tylko — będziemy równieŜ [jedno z Nim w podobieństwie] zmartwychwstania.
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chu.59 8Jeśli zatem umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, Ŝe teŜ z
Nim będziemy Ŝyć, 9wiedząc, Ŝe Chrystus wzbudzony z martwych juŜ nie umiera,60 śmierć nad Nim juŜ nie panuje. 10Gdy
bowiem umarł, dla grzechu raz na zawsze umarł, a gdy Ŝyje —
Ŝyje dla Boga.

Skutki współukrzyŜowania
11Podobnie

i wy zaliczajcie siebie61 z jednej strony do umarłych
dla grzechu, a z drugiej do Ŝyjących dla Boga w Chrystusie
Jezusie. 12Niech62 więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, czyniąc [was] posłusznymi swoim poŜądaniom, 13i
nie udostępniajcie swoich członków grzechowi jako narzędzi
nieprawości, ale udostępniajcie siebie Bogu jako oŜywionych z
martwych, i członki swoje Bogu jako narzędzia sprawiedliwości. 14Grzech bowiem nie będzie nad wami panował,63 gdyŜ nie
jesteście pod Prawem, ale pod łaską.64

59

Ludzka logika podpowiada nam, Ŝe skoro grzech jest mocny, musimy
posiadać moc większą niŜ moc grzechu, aby grzechowi nie ulec. Nie jest
jednak tak, Ŝe mocni nie grzeszą — to umarli nie grzeszą. Podobnie jak
nie jest tak, Ŝe dobrzy pływacy nie toną. Nie toną ci, którzy nie wchodzą
do wody.

60

Lub: nie umrze, moŜna bowiem ten czasownik oddać w sensie presentis
futuri (Wallace, Exegetical Syntax, 536).

61

Nie chodzi o ćwiczenie logiczne ani o wczuwanie się w rolę — na kształt
aktora grającego inną postać. Chodzi o uchwycenie się wiarą dokonanych
faktów Ŝycia i śmierci Jezusa i o zobaczenie w tych faktach faktów naszej
osobistej historii — chodzi o oparcie się w wierze na fakcie naszego
współukrzyŜowania z Chrystusem. To zaliczanie siebie i myślenie w tych
kategoriach o sobie owocować będzie na rzecz naszej wolności nie mocą
pozytywnego myślenia, lecz mocą ewangelii (Rz 1,16).

62

Słowo niechŜe to zachęta. Zakon oznacza zniewolenie grzechem — bo
funkcjonuje on równieŜ jako podnieta do grzechu — łaska przynosi wolność od grzechu poprzez swój dar, jakim jest Ŝycie wieczne zaplanowane
przez Boga jako przeŜycie na dziś, na tu i na teraz (w. 23). Słowo niechŜe
— oznacza i wskazuje, Ŝe przeŜywanie nowości Ŝycia leŜy w granicach
naszych moŜliwości.

63

Nie będzie to obietnica. NaleŜy odróŜnić nie będzie panował od nie panuje. Apostoł nie stwierdza: grzech nad wami nie panuje. Swierdza on:
grzech nad wami panować nie będzie. Nie będzie oznacza, Ŝe do wolności
od grzechu dochodzi się w wyniku procesu uczniostwa (zob.: J 8,31), w
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Przykład praktycznego zastosowania
prawdy o współukrzyŜowaniu
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łaski BoŜej jest Ŝycie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym
Panu.

15CóŜ

zatem? Czy mamy grzeszyć, dlatego Ŝe nie jesteśmy pod
Prawem, lecz pod łaską?65 W Ŝadnym razie! 16CzyŜ nie wiecie,
Ŝe jeśli oddajecie się jako niewolnicy w posłuszeństwo, jesteście
niewolnikami tego, komu się podporządkowujecie: czy to [niewolnikami] grzechu, i to prowadzi do śmierci, czy teŜ posłuszeństwa — prowadzącego do sprawiedliwości? 17Lecz Bogu
niech będą dzięki, Ŝe gdy byliście niewolnikami grzechu, z [całego] serca przyjęliście ten rodzaj nauki, której zostaliście przekazani, 18i po uwolnieniu od grzechu, staliście się niewolnikami
sprawiedliwości. 19Na sposób ludzki mówię przez wzgląd na
słabość waszego ciała. OtóŜ jak oddawaliście wasze członki w
niewolę nieczystości i bezprawia dla [popełniania] bezprawia,
tak teraz oddawajcie wasze członki w niewolę sprawiedliwości
dla uświęcenia. 20Gdy bowiem byliście niewolnikami grzechu,
byliście wolni od sprawiedliwości. 21Jakie więc korzyści wówczas mieliście? Takie, których się teraz wstydzicie, a których
końcem jest śmierć. 22Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w niewolę Bogu, macie korzyść w uświęceniu, 66 a za cel
Ŝycie wieczne. 23GdyŜ zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem

Wyzwolenie od grzechu i wyzwolenie od Prawa
na przykładzie małŜeństwa67
1CzyŜ

nie wiecie, bracia — mówię przecieŜ do tych, którzy
znają Prawo — Ŝe Prawo panuje nad człowiekiem, dopóki
on Ŝyje? 2Bo zamęŜna kobieta jest z Ŝyjącym męŜem związana Prawem; ale gdy mąŜ umrze, zostaje zwolniona z PraPrawa [wiąŜącego ją] z męŜem. 3A zatem, jeśli za Ŝycia męŜa
przystanie do innego męŜczyzny, będzie nazwana cudzołoŜnicą,
jeśliby jednak mąŜ zmarł, wolna jest od Prawa i nie jest cudzołoŜnicą, gdy zostanie [Ŝoną] drugiego męŜa. 4Tak więc, bracia
moi, i wy za sprawą ciała Chrystusowego68 zostaliście uśmierceni dla Prawa,69 aby naleŜeć do innego, do wzbudzonego z
martwych — po to, byśmy owoc wydawali dla Boga. 5Gdy
bowiem byliśmy w ciele, grzeszne namiętności [rozbudzane]
przez Prawo działały w członkach naszych, by rodzić owoce na
rzecz śmierci; 6lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od Prawa, gdy
umarliśmy dla tego, przez co byliśmy związani, po to by słuŜyć
w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery.70

7

rezultacie zadawania śmierci temu, co w naszych członkach ziemskiego
(Rz 8,12-13; Kol 3,5).

67

64

W obrębie Prawa Ŝyciem rządzi przykazanie; w obrębie łaski Ŝyciem
rządzi dar. Przykładem moŜe być kontrast między opalenizną wykonaną w
salonie kosmetycznym i opalenizną powstałą w wyniku kąpieli słonecznej.

Rozdział 7 jest rozwinięciem myśli wyraŜonej w Rz 6,22 (Teraz zaś wyzwoleni od grzechu...) lub — co bardziej prawdopodobne — w Rz 6,14
(Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, gdyŜ nie jesteście pod
Prawem, ale pod łaską).

68

65

Innymi słowy: Skoro juŜ nie jesteśmy rozliczani z przykazań tylko z
wiary, to moŜe będziemy grzeszyć?

66

Uświęcenie, gr. a,giasmoj (hagiasmos) pojmowane bywa w sposób negatywny, łączone z negacją radości Ŝycia, z pozbawianiem się przyjemności.
Tymczasem uświęcenie oznacza przysposabianie się do bycia synem lub
córką Boga, do bycia BoŜym dziedzicem (samochód), do bycia królewiczem lub księŜniczką pełniącymi funkcje ambasadorskie, do dojrzałego
zarządzania wszechświatem, do Ŝycia w Boskiej harmonii, do zdobywania
wszystkiego w zgodzie z ustalonymi przed Boga prawami, uświęcenie kojarzy mi się z byciem prawdziwym dŜentelmenem, prawdziwą damą —
kojarzy mi się z byciem człowiekiem z BoŜą klasą, byciem człowiekiem
wszechświata, człowiekiem wieczności, człowiekiem wolności.

Co się dokonało przez ciało Chrystusowe? (1) Umarliśmy dla Prawa,
jesteśmy od niego uwolnieni, podobnie jak kobieta jest wolna od prawa
małŜeńskiego, gdy umrze jej mąŜ; (2) umarliśmy dla grzesznych namiętności rozbudzanych przez Prawo. Przez ciało Chrystusowe równieŜ (3)
powstaliśmy, by naleŜeć do Chrystusa; (4) powstaliśmy do wydawania
owocu dla Boga; (5) powstaliśmy do słuŜby w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery.

69

Nasze uwolnienie od grzechu wiąŜe się z naszym uwolnieniem od Prawa.
Jesteśmy wolni od Prawa nie w tym sensie, Ŝe Prawo przestało mieć moc
obowiązującą, ale w tym sensie, Ŝe nie Ŝyją juŜ ci, którzy Prawu podlegali.

70

SłuŜba w nowości ducha, nie według przestarzałej litery, oznacza słuŜbę
właściwą dla nowego człowieka, związanego z nowym męŜem, Ŝyjącego
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Prawo a grzech71
7CóŜ

grzech?72

więc powiemy? śe Prawo to
W Ŝadnym razie!
PrzecieŜ nie poznałbym grzechu, gdyby nie Prawo;73 bo teŜ o

według nowych, danych mu w Chrystusie moŜliwości. SłuŜba ta wynika z
innych motywów. SłuŜymy juŜ nie dlatego, Ŝe zobowiązuje nas — niechętnych z natury — do tego przykazanie odbierane przez nas jako coś
niewygodnego, ale dlatego, Ŝe tym charakteryzuje się nasze nowe Ŝycie, a
jego rozwijanie upatrujemy jako nasz poŜytek. SłuŜymy nie dlatego, Ŝe
musimy, choć w gruncie rzeczy nie chcemy, ale dlatego, Ŝe chcemy i inaczej nie moŜemy. Praktyczne zasady nowego Ŝycia moŜna ująć następująco: (1) Trosz się o wiarę (Rz 10,17); (2) Czyń to, co wiesz, Ŝe uczyniłby Jezus na twoim miejscu (ww. Rz 6,15-21); (3) Nie gaś Ducha, lecz
postępuj według pragnień nowego Ŝycia, które jest obecne w tobie dlatego, Ŝe Ŝyje w tobie Chrystus (Rz 6,22n), (4) Nie pytaj o to, co dobre, a co
złe — bo to pytanie starego drzewa (1 MjŜ 2,17; 3,5) — ale staraj się o to,
co jest „według Ducha” (Gal 5,16), to znaczy o to, co lepiej wyrazi Ŝycie
Chrysusa w tobie.
71

Fragment od 7 do 13 wiersza jest rozwinięciem myśli wyraŜonej w w. 5.

72

Innymi słowy: Skoro Prawo rozbudza w nas grzeszne namiętności, to czyŜ
nie jest ono równoznaczne z grzechem?

73

Prawo zatem nie jest równoznaczne z grzechem. Ma się ono do grzechu
tak, jak — po pierwsze — katalizator do substratów reakcji. Podobnie jak
ta właśnie substancja, wpływająca przyśpieszająco na przebieg reakcji
chemicznej, Prawo dostarcza grzesznej naturze ludzkiej bodźca wyrywającego tkwiący w niej grzech ze stanu uśpienia (w. 8, 12). Po drugie, Prawo ma się do grzechu tak, jak promienie rentgenowskie do materiału, który prześwietlają. Podobnie jak promienie te nie leczą, lecz wykrywają to,
co trzeba leczyć, tak Prawo nie usuwa grzechu i nie zbawia od niego, a jedynie — jako święte, sprawiedliwe i dobre (w. 12) — doskonale obnaŜa
złe Ŝądze grzesznej natury ludzkiej (w. 7) oraz samą grozę grzechu (w.
13).
Końcem Prawa jest Chrystus (Rz 10,4), jednak nie w tym sensie, Ŝe znosi
Prawo — Bóg bowiem będzie sądził wszystkich ludzi na podstawie Prawa
— ale w tym sensie, Ŝe człowiek w Chrystusie doświadcza śmierci i przez
to kończy się dla Prawa (Gal 4,4-5).
Jak mamy Ŝyć, według jakich kryteriów moralnych, skoro w Chrystusie
umarliśmy dla Prawa? Mamy Ŝyć zgodnie z prawem Ducha (Rz 8,2), posłuszni prawu Chrystusowemu (1 Kor 9,21), według Ducha (Gal 5,16.25)
— są to określenia synonimiczne. Dla lepszego wyjaśnienia posłuŜmy się
starotestamentowym obrazem ogrodu Eden. W ogrodzie tym było wiele
drzew. Ale tylko dwa nazwane: drzewo poznania dobra i zła oraz drzewo
Ŝycia. Człowiek zjadł z drzewa poznania dobra i zła i w konsekwencji jego egzystencja przeniknięta jest poznawaniem dobra i zła, odróŜnianiem
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poŜądaniu nie wiedziałbym, gdyby Prawo nie mówiło: Nie będziesz poŜądał. 8Tymczasem grzech, skorzystawszy dzięki przykazaniu z moŜliwości, wywołał we mnie wszelki rodzaj
poŜądania — bo bez Prawa grzech jest martwy. 9OtóŜ ja74 Ŝyłem niegdyś bez Prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech
oŜył, 10a ja umarłem i okazało się, Ŝe to przykazanie, które miało mnie prowadzić do Ŝycia, doprowadziło do śmierci. 11Grzech
bowiem skorzystawszy dzięki przykazaniu z okazji, zwiódł
mnie i za jego pośrednictwem zabił. 12Tak więc Prawo jest
święte i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre. 13Czy
zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? W Ŝadnym razie! To właśnie grzech, Ŝeby się okazać grzechem, posłuŜył się
rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby za pośrednictwem przykazania grzech okazał ogrom swojej grzeszności.

dobra od zła, pytaniem o to, co dobre, a co złe. W Chrystusie zjedliśmy
owoc z drzewa Ŝycia, nie Ŝyjmy więc według logiki dawnego drzewa, nie
zadawajmy pytania starego drzewa, szukajmy raczej Jego Ŝycia w nas i
przez nas, pytajmy nie o to, co dobre i co złe, ale o to, co jest Chrystusowe
i co moŜe uczynić Go w naszym Ŝyciu jeszcze bardziej widocznym.
Nasz stosunek do zakonu moŜna wyrazić dwoma stwierdzeniami: (1)
Robić z niego dobry uŜytek — 1 Tm 1,8-11. (2) Korzystać ze Starego Testamentu jako z księgi precedensów uczących nas mądrości i bojaźni Pana
— Rz 15,4; 1 Kor 10,6.11.
W Rz 7,7-13 chodzi o Prawo MojŜesza. W Liście do Rzymian mowa jest
równieŜ o Prawie BoŜym w sensie ogólniejszym. To Prawo BoŜe jest wyrazem woli Boga w odniesieniu do postawy i postępowania człowieka.
Daje ono o sobie znać poprzez nakazy i zakazy podane w BoŜym Słowie
(Rz 7,8), ale takŜe przez nakazy i zakazy sumienia człowieka (Rz 2,1315). BoŜe Prawo dotyczy wszystkich ludzi wszystkich czasów. Na kaŜdym spoczywa powinność jego przestrzegania. Na podstawie tego prawa
Bóg będzie sądził człowieka (Rz 2,16).
74

Mówiąc „ja” apostoł ma na myśli siebie jako reprezentanta rodzaju ludzkiego (w. 9-25) i przedstawia, w jaki sposób Prawo oddziałuje na zepsutą
naturę ludzką. Jego rozumowanie moŜna ująć następująco: SkaŜony grzechem człowiek Ŝył najpierw bez Prawa. śył wprawdzie pod panowaniem
grzechu, ale nie uświadamiał sobie w pełni grozy swojego połoŜenia (Rz
5,13-14). Następnie człowiek otrzymał od Boga Prawo, które rozpoznał
jako dobre, ale niemoŜliwe do zastosowania — odkrył, Ŝe moŜe mu słuŜyć
tylko umysłem, bo w jego ciele budzi ono inne prawo, prawo grzechu i
śmierci (Rz 7,14-25). następnie siebie jako chrześcijanina zmagającego się
z Prawem albo niepodatnością ciała na jego wymogi (ww. 14-25).
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Funkcjonowanie Prawa w Ŝyciu człowieka75
14Wiemy

bowiem, Ŝe Prawo jest duchowe,76 ja zaś jestem cielesny,77 zaprzedany jako niewolnik grzechowi. 15Nie rozeznaję
się bowiem w tym, co wyczyniam; gdyŜ nie robię tego, co chcę,
ale czynię to, czego nienawidzę. 16A jeśli czynię to, czego nie
chcę, zgadzam się z tym, Ŝe Prawo jest dobre. 17Teraz jednak
juŜ więcej nie czynię tego ja, lecz grzech, który mieszka we
mnie. 18Dowiaduję się zatem, Ŝe nie mieszka we mnie, to jest w
moim ciele78, dobro; obecne jest bowiem we mnie chcenie, ale
wykonania tego, co dobre, brak;79 19bo nie czynię dobra, które
75

Fragment 7,14-8,2 stanowi dalszy ciąg odpowiedzi Pawła na postawione
w Rz 7,7 pytanie, z tym Ŝe teraz apostoł rozciąga swój wywód na mechanizm działania zakonu w Ŝyciu człowieka w ogóle, a w Ŝyciu chrześcijanina szczególnie, oraz na drogę prowadzącą do wyzwolenia.

76

Prawo jest duchowe, to znaczy określa normy Ŝycia, które podoba się
Bogu i które jest wyrazem Jego woli.

77

Jestem cielesny, to znaczy: podporządkowany Ŝądzom ciała.

78

Ciało w pojmowaniu Pawła jest czymś więcej niŜ tylko naszą materialną
powłoką. Ciało to nasza materialna powłoka oraz wszystko to, co wiąŜe
się z jej funkcjonowaniem i co wynika z jej egzystencji. Nasza materialna
powłoka z jednej strony jest moralnie obojętna (nie jest ani dobra ani zła),
z drugiej, jeśli tylko funkcjonuje, to w sposób naturalny i nieunikniony
ciąŜy ku złu. Ciało to moralnie zepsuta cielesność. Przykład — samochód:
Materialna powłoka składająca się na jego karoserię, silnik i inne podzespoły, nie jest zła, moŜe nawet stanowić dzieło sztuki. Jednak do natury
samochodu naleŜy to, Ŝe jest urządzeniem zanieczyszczającym środowisko i jeśli tylko funkcjonuje, wówczas to czyni.

79

Dylemat naszej cielesności polega na tym, Ŝe nasz duch, Ŝywy i nieśmiertelny z uwagi na usprawiedliwienie, pozostaje w martwym (śmiertelnym),
czekającym na odkupienie ciele (Rz 8,10); Ŝe Ŝyjemy w okresie pomiędzy
odkupieniem ducha a odkupieniem ciała (Rz 8,23); Ŝe duch nasz wyszedł
juŜ ze sfery sfery zakonu, ale ciało nadal pozostaje w tej sferze (Rz
7,21.23), Ŝe ciało poŜąda przeciw duchowi, a Duch przeciwko ciału, te są
sobie przeciwne, abyśmy nie czynili tego, co chcemy (Gal 5,17). Niektórzy dylemat naszej cielesności opisują wyraŜeniem podwójna natura
człowieka. Takie określenie nie ma jednak uzasadnienia w samym tekście
biblijnym (Rz 7,20; 8,13), a poza tym jest niebezpieczne z kilku względów: (1) Robi wraŜenie, Ŝe ciało i duch mają tyle samo mocy, albo nawet
— w praktyce — ciało ma jej więcej i dlatego jestem skazany na grzech.
(2) Sprawia, Ŝe prawda o naszym wyzwoleniu (Rz 8,2) pozostaje mniej
więcej w sferze teorii. (3) Zaciemnia obraz naszego duchowego Ŝycia
(np.: Czy wciąŜ Ŝyję pod zakonem, czy jeszcze nie?)
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chcę, tylko popełniam zło, którego nie chcę. 20A jeśli czynię to,
czego ja nie chcę, juŜ więcej nie czynię tego ja, ale grzech, który mieszka we mnie.80 21Odkrywam zatem prawo,81 Ŝe gdy chcę
czynić dobrze, narzuca mi się zło; 22bo według człowieka wewnętrznego zachwycam się Prawem BoŜym, 23w swoich członkach jednak dostrzegam inne prawo, które walczy przeciwko
Prawu mojego rozumu, i bierze mnie w niewolę prawa grzechu
obecnego w moich członkach.82 24Nędzny ja człowiek! KtóŜ
mnie wybawi83 z tego ciała śmierci? 25Bogu niech będą dzięki
80

Stwierdzenie: A jeśli czynię to, czego nie chcę, juŜ nie ja to czynię, ale
grzech, który mieszka we mnie nie znaczy, Ŝe jestem zwolniony od odpowiedzialności za to, co czynię, ani Ŝe mam lekcewaŜyć grzech i godzić się
na jego obecność w moim Ŝyciu. Stwierdzenie to naleŜy rozumieć w kontekście dylematu naszej cielesności. WyraŜa ono fakt, Ŝe jako związany z
pozostającym w sferze zakonu ciele — i jako skazany na takie warunki —
nie jestem w stanie wykrzesać z ciała wszystkiego tego, czego bym pragnął jako duchowy człowiek (por. Gal 5,17). Stwierdzenie obnaŜa źródło
grzechu: jest nim cielesna sfera mojego jestestwa. Stwierdzenie to objawia mi, Ŝe grzech nie wynika juŜ z tego, kim jestem i czego pragnę, lecz z
tego, Ŝe jeszcze nie nauczyłem się radzić sobie z nowym Ŝyciem w starym
ciele. Stwierdzenie to informuje mnie, Ŝe ja jako ja nie przynaleŜę juŜ do
cielesnej sfery mojego jestestwa (Rz 8,9), Ŝyję według nowego zamysłu
(Rz 8,6), Ŝe nie jestem juŜ dłuŜnikiem ciała (Rz 8,12). Dalej, stwierdzenie
to wytycza mi zadanie: mam Ŝyć według Ducha — Rz 8,13. I w końcu,
stwierdzenie to jest mi źródłem pewności: Ŝe nie jestem juŜ człowiekiem
pozbawionym szansy na wybawienie (Rz 7,24), ale mającym je w Chrystusie (Rz 7,25) i w zakonie Ducha (Rz 8,2).

81

We fragmencie Rz 7,7-8,13 mowa jest o trzech zakonach. (1) Zakon BoŜy: 7,1-16; (2) Zakon grzechu i śmierci: 7,23-25 (inny zakon); 8,2; (3) Zakon Ducha: 8,2.

82

Zakon BoŜy (przykazanie) stanowi bodziec, który oŜywia zakon grzechu
funkcjonujący w naszych członkach. Zakon grzechu i śmierci podporządkowuje mnie sobie i prowadzi do grzechu — i oto czynię to, czego nie
chcę (ww. 18-19). Tak funkcjonuje zakon BoŜy w Ŝyciu kaŜdego człowieka (w. 25).

83

Droga wyzwolenia jest wiedzie przez Zakon Ducha, który daje Ŝycie w
Chrystusie Jezusie. W Ŝycie w Chrystusie wprowadza nas utoŜsamienie
się z Nim w Jego śmierci. Skutkiem tego jest przebaczenie grzechów
(złych czynów), śmierć dla grzechu (Rz 6,2) i śmierć dla zakonu BoŜego
(Rz 7,4) i moŜliwość Ŝycia według zamysłu Ducha (8,6; Gal 5,22).
Zwróćmy uwagę na praktyczną stronę powyŜszych faktów: (1) Śmierć dla
zakonu BoŜego kładzie kres temu, co stanowi bodziec dla grzechu. Sprawia, Ŝe grzeszne ciało jest nieaktywne (Rz 6,6); (2) Śmierć dla grzechu
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— przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! Tak więc ja sam z
jednej strony słuŜę umysłem Prawu BoŜemu, a z drugiej strony
ciałem — prawu grzechu.

śycie przemienione dziełem odkupienia
— wolne od potępienia
i zniewalających roszczeń cielesności

8

1Teraz

jednak nie ma Ŝadnego potępienia dla tych, którzy
są w Chrystusie Jezusie. 2Bo prawo Ducha [odnoszące się
do] Ŝycia w Chrystusie Jezusie84 uwolniło cię od prawa
grzechu i śmierci.

kładzie w nas kres poŜądaniu świata (Gal 6,14) i rozpoczyna w nas poŜądanie Chrystusa (Flp 3,7nn).
84

Prawo Ducha Ŝycia w Chrystusie Jezusie. WyraŜenie róŜnie przekładane.
Jedni łączą Ŝycie z Duchem rozumując Ŝe chodzi o Ducha Ŝycia. Inni łączą
Ŝycie z Chrystusem rozumując, Ŝe prawo Ducha odnosi się do Ŝycia w
Chrystusie Jezusie. Słuszniejszym jest ten drugi sposób odczytywania
słów apostoła, gdyby bowiem chodziło od Ducha Ŝycia, to byłoby to jedyne określenie tego typu w jego pismach. Prawo Ducha jest zatem prawem
Ŝycia, Ŝycia w Chrystusie Jezusie. Wg Ef 2,1nn funkcjonowaliśmy w obrębie krainy śmierci. Na obszarze tym funkcjonowało Prawo MojŜeszowe
przekonujące nas o naszym zepsuciu. Tymczasem Prawo Ducha jest prawem nowego stworzenia, nowej ludzkości. (2 Kor 5,17). By wejść w obręb tego prawa trzeba się najpierw znaleźć w Chrystusie. Bóg umieszcza w
Chrystusie wszystkich tych, którzy przychodzą do Niego w szczerej pokucie. Prawo Ducha uwalnia od funkcjonującego w naszych członkach prawa grzechu i śmierci (Rz 7,23). Czyni to mocą zmartwychwstania (Rz
8,11; Ef 1,19). Zachodzą w nas zatem dwa procesy: starzenia się, niszczenia (2 Kor 5,1nn) i proces codziennej odnowy, odmładzania się (Kol
3,10). Nasze Ŝycie jest wędrówką do dnia (1 Kor 5,4). Dlaczego tego nie
widzimy? Dz 14,22. Podejmuj Ŝycie według wszystkiego tego, co Chrystusowe.
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śycie przemienione dziełem odkupienia
— wolne od Prawa, a jednak
zadość czyniące jego normie85
3Bo

niemoc Prawa,86 na którą niedomagało z powodu ciała,
[przezwycięŜył] Bóg, gdy przez zesłanie swego Syna w postaci
grzesznego ciała87 oraz [na ofiarę] za grzech, potępił grzech w
ciele,88 4aby słuszna norma Prawa89 spełniła się w nas, którzy
nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha.90 5Ci bo85

Wiersze 3 i 4 stanowią rozwinięcie myśli zawartej w w. 2.

86

Prawo, określone w Rz 7,12 jako święte, sprawiedliwe i dobre; w Rz 7,22
jako BoŜe, w Rz 3,27 jako Prawo uczynków (por. Gal 3,12) nie mogło doprowadzić człowieka do usprawiedliwienia (Gal 2,16.21), nie mogło nikogo przywieść do doskonałości (Hbr 10,1) ani nawet nie było w stanie skutecznie rozprawić się z grzechem (Hbr 10,2). Zresztą nie taki zamysł BoŜy
kryje się za Prawem. Prawo zostało dane nie po to, by leczyć, lecz po to
by (1) normować Ŝycie poprzez swe słuszne roszczenia i (2) obnaŜać zakorzeniony w człowieku grzech — i to czyni ono doskonale.

87

Posłanie Jezusa w postaci grzesznego ciała (gr. en homoiomati sarkos
hamartias) znaczy, Ŝe Syn BoŜy, wraz z wypełnieniem się czasu, narodził
się z kobiety (Gal 4,4), stał się prawdziwym człowiekiem, takim samym
jak wszyscy (1 J 4,2) i jako taki podlegał zakonowi (Gal 4,4).

88

Człowiek z ciała i krwi, Chrystus Jezus, stał się z woli Boga, po pierwsze,
ofiarą za nasz grzech w ten sposób, Ŝe On, nie znający grzechu, został
uczyniony za nas grzechem (2 Kor 5,21). Nasze grzechy na ciele swoim
zaniósł na drzewo krzyŜa (1 Ptr 2,24). Tam został doknięty karą za winę
nas wszystkich (Iz 53,6). Tam wymazał obciąŜający nas dług (Kol 2,14;
Hbr 9,12-14). Tam teŜ ofiara z Jego ciała stała się naszym uświęceniem
(Hbr 10,10). Po drugie, człowiek z ciała i krwi, Chrystus Jezus, stał się z
woli Boga naszym wykupem spod przekleństwa Prawa, ciąŜącego na
grzesznych, stając się za nas przekleństwem (Gal 3,13) — po to, byśmy
dostąpili usynowienia (Gal 4,5-6). W taki to sposób Bóg wykonał wyrok
skazujący na grzechu zakorzenionym w naszym ciele i powodującym skaŜenie całego naszego jestestwa.

89

Słuszna norma Prawa nie musi oznaczać konkretnych jego przykazań —
które nota bene Paweł streszcza się w jednym zdaniu: Będziesz miłował
bliźniego swego jak siebie samego (Rz 13,8; Gal 5,5.14) — ale jakość Ŝycia, którego cieniem jest Prawo, a które moŜe być udziałem tylko odrodzonych.

90

Spełnienie słusznej normy Prawa nie oznacza wypełniania przykazań
Prawa, wtedy bowiem wypadlibyśmy z łaski (Gal 5,3-4), lecz nowe Ŝycie,
tzn.: Ŝycie Chrystusem stanowiącym rdzeń naszego jestestwa (Gal 2,20),
Ŝycie według logiki Chrystusa objawionej nam w Ewangeliach i Listach
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wiem, którzy są według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś,
którzy [są] według Ducha — o tym, co duchowe.91 6Bo zamysł
ciała, to śmierć, a zamysł Ducha — to Ŝycie i pokój. 7Dlatego
zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem Prawu
BoŜemu, bo teŜ nie moŜe. 8Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą.

Być w Duchu

str. 24

cie Ŝyli.93 14Bo wszyscy, których Duch BoŜy prowadzi, są
dziećmi BoŜymi. 15Nie wzięliście przecieŜ ducha niewoli, by
znowu ulegać strachowi, lecz wzięliście ducha synostwa, w
którym wołamy: Abba, Ojcze! 16Ten to Duch świadczy wraz z
naszym duchem, Ŝe jesteśmy dziećmi Boga. 17A jeśli dziećmi,
to i dziedzicami — z jednej strony dziedzicami Boga, a z drugiej współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem [z Nim]
cierpimy, abyśmy takŜe razem [z Nim] zostali uwielbieni.

9Wy

jednak nie jesteście w ciele, lecz w Duchu — jeśli tylko
Duch BoŜy mieszka w was. Jeśli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. 10Jeśli jednak Chrystus jest w was,
to chociaŜ ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest Ŝywy
dzięki usprawiedliwieniu. 11Jeśli zaś Duch Tego, który Jezusa
wzbudził z martwych, mieszka w was, to Ten, który Jezusa
Chrystusa z martwych wzbudził, oŜywi i wasze śmiertelne ciała
przez swego Ducha, który mieszka w was.

Teraźniejsze utrapienia i nadchodząca chwała94
18UwaŜam

bowiem, Ŝe utrapienia czasu teraźniejszego nic nie
znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.95
19Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Boga,96
93

Uśmiercać Duchem sprawy ciała to szukać Ŝycia w pełni Ducha (Ef 5,18):
Niech wielkość twego Boga określi wielkość twoich marzeń. śyj, aby
swoją wiarą zadziwić Boga.

94

Fragment od w. 18 do 30 porusza kilka wątków: (1) Teraźniejsze utrapienia wierzących (kontynuacja wypowiedzi poprzednich wierszy). (2) Przyszła chwała wierzących. (3) Udział stworzenia w chwale odkupionych. (4)
Nadzieja przyszłej chwały i teraźniejsze wstawiennictwo Ducha Świętego
jako źródła pociechy i mocy wierzących.

95

Ci, których Bóg juŜ na początku dziejów zbawienia znał z uwagi na swoją
wszechwiedzę, których przeznaczył, aby posiedli format odpowiadający
obrazowi Jego Syna, których w tym celu powołał i usprawiedliwił (Rz
8,30) — tych ostatecznie zamierza obdarzyć chwałą. Chwałę tę człowiek
utracił na skutek skaŜenia grzechem (Rz 3,23), dostęp do niej otrzymuje z
łaski BoŜej (Rz 3,24) w Chrystusie (J 17,22), pełny w niej udział otrzyma
w dniu zmartwychwstania (1 Kor 15,43) — czyli w dniu przyjścia Chrystusa (Kol 3,4) — kiedy to objawi się pełnia naszego synostwa i zrealizuje
odkupienie naszego ciała (Rz 8,23). Chwałą tą jest chwała nieśmiertelności i wolności właściwej synom Boga (1 Kor 15,42-44; Rz 8,21; Gal 3,2426).

96

Stworzenie oczekuje objawienia się synów BoŜych, tzn. nastania czasu, w
którym pełnia odkupienia przestanie być stanem przyszłym i stąd przedmiotem nadziei odkupionych, a stanie się ich stanem teraźniejszym, swymi dobrami przenikającym całokształt stworzenia. Ta nadchodząca chwała
jest tak wielka, tak dobra i przez to tak poŜądana, Ŝe budzi gorące i bolesne oczekiwanie (tęsknotę, westchnienia, boleść) całego stworzenia. Synowie BoŜy to określenie dzieci BoŜych obdarzonych chwałą samego
Chrystusa jako Syna BoŜego (J 17,22). W gr. słowo dziecko łączy się z
faktem narodzin — jesteśmy dziećmi BoŜymi jako zrodzeni z Niego (J
1,12); słowo syn łączy się z rodzicem — jesteśmy synami Boga (niezaleŜ-

12Tak

więc, bracia, jesteśmy dłuŜnikami nie ciała, aby Ŝyć według ciała. 13Jeśli bowiem według ciała Ŝyjecie, przyjdzie wam
umrzeć;92 ale jeśli Duchem sprawy ciała uśmiercacie — będzie-

apostolskich (1 Kor 2,16), Ŝycie w jedności duchowej z Panem (1 Kor
6,17), Ŝycie oparte na wierze w Jego plan względem nas (Ef 1,17-19), Ŝycie w wierze czynnej w miłości bliźniego (Gal 5,6), Ŝycie poddane działaniu rozlicznej Jego łaski (1 Kor 15,10; 1 Ptr 4,10-11). Spełnienie słusznej
normy Prawa moŜliwe jest tylko w Ŝyciu ludzi narodzonych z Ducha BoŜego.
91

Wiersz 5 stanowi odpowiedź na pytanie: Dlaczego słuszna norma Prawa
spełnia się dopiero w Ŝyciu ludzi przemienionych przez dzieło odkupienia?
śycie według ciała jest Ŝyciem podporządkowanym cielesnym Ŝądzom i
realizującym ich zamierzenia (Mk 7,21; Gal 5,19-21). śycie według Ducha jest Ŝyciem przenikniętym owocami Jego obecności (Gal 5,22-23).

92

Słowa te nie oznaczają, Ŝe prawdziwie odrodzony człowiek moŜe wybrać
Ŝycie według ciała i konsekwentnie w nim trwać; zdaje się, Ŝe Paweł pisze
te słowa ze względu na przewidywane przez niego zróŜnicowanie wśród
adresatów. Przewiduje on mianowicie, Ŝe mogą być wśród nich ludzie,
którzy nie uświadamiają sobie w pełni dzieła odkupienia, albo nawet nieodrodzeni.
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20gdyŜ

stworzenie zostało poddane marności, nie z własnej woli, lecz z woli Tego, który je poddał, w nadziei, 21Ŝe i samo
stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skaŜenia97 [i
wprowadzone] w chwalebną wolność dzieci Boga.98 22Wiemy
bowiem, Ŝe całe stworzenie razem wzdycha i razem boleje99 aŜ
dotąd. 23A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy
pierwociny Ducha,100 wzdychamy w sobie, oczekując synostwa,
odkupienia naszego ciała.101 24W tej bowiem nadziei zbawieni
jesteśmy;102 a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo kto
nie od płci: Rz 9,27) jako przejawiający Jego charakter, reprezentujący
Jego godność, uczestniczący w Jego bogactwie.
97

98

Grzech człowieka ściągnął przekleństwo na całe stworzenie (1 MjŜ 3,1718). Konsekwencją tego przekleństwa jest śmiertelność, słabość, tymczasowość, ból, brak harmonii (w. 22; Mt 6,19-20; 1 Kor 15,42-44; 2 Kor
4,17-18). Przekleństwo to nie było wolą stworzenia, lecz Boga. I z woli
tego samego Boga przekleństwo to nie miało być i nie będzie jego ostatecznym i nieodwracalnym stanem stworzenia.
Tak jak stworzenie musiało dzielić konsekwencje grzechu człowieka, tak
teŜ dzielić będzie błogosławieństwa płynące z pełni odkupienia wierzących (Dz 3,21). Wyrazem udziału w tych błogosławieństwach będzie odnowa wszechświata (2 Ptr 3,13; Obj 21,1;), kres znikomości, słabości,
braku harmonii i tego wszystkiego, co z własnego doświadczenia znamy
jako niedoskonałe i ziemskie (Iz 11,6-9; Obj 21,4).

99

gr. synodino, boleć, ma przenośne znaczenie bólów porodowych. Stworzenie jest jak matka, która pełna nadziei, w bólach rodzi dziecko, które
będzie jej radością (por. J 16,

100

Zaczątek Ducha (gr. aparche tou pneumatos, pierwsze owoce Ducha)
rozumieć naleŜy nie w tym sensie, Ŝe mamy trochę Ducha, a w tym, Ŝe
mamy Ducha na początek, po pierwsze jako dowód naszego teraźniejszego zbawienia (Rz 8,14-16) oraz zadatek (zapewnienie) naszego przyszłego
dziedzictwa (2 Kor 1,22; 5,5; Ef 1,14).

101

102

Naszą ziemską kondycję opisują takie teksty, jak: 2 Kor 4,16n; 5,1.4.6.7.
Wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia naszego ciała: w
stwierdzeniu tym styka się ze sobą „juŜ” i „jeszcze nie”. Jesteśmy juŜ odkupieni. Potwierdza to nasze współukrzyŜowanie z Chrystusem (Rz 6,3-7)
i zrodzenie nas przez Boga z Ducha Świętego (J 1,12; Rz 6,11; 8,9n). Jednocześnie stwierdzić musimy, Ŝe pełnia naszego okupienia jeszcze się nie
dokonała w pełni (Rz 8,10; Gal 5,17) — oczekujemy nastania pełni naszego usynowienia zgodnie z BoŜym zamiarem (Ef 1,5), to znaczy okupienia
naszego ciała przez zmartwychwstanie lub przemienienie (w. 23; 1 Kor
15,51n).
W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, innymi słowy: zbawieni jesteśmy
w nadziei, Ŝe Bóg w całej pełni zrealizuje na nas swój zamiar zbawczy.
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a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo kto ma nadzieję
na to, co [juŜ] widzi? 25A jeśli spodziewamy się tego, czego nie
widzimy, wytrwale [na to] oczekujemy.103 26Podobnie i Duch
wspiera nas w naszej słabości;104 nie wiemy bowiem, o co się
modlić, jak naleŜy, ale sam Duch wstawia się [za nami] w niewysłowionych westchnieniach.105 27Ten zaś, który bada serca,
wie, jaki jest zamysł Ducha, gdyŜ zgodnie [z myślą] BoŜą wstawia się za świętymi. 28Wiemy teŜ, Ŝe wszystko współdziała dla
dobra106 tych, którzy miłują Boga,107 to jest tych, którzy są
powołani zgodnie z planem.108 29Bo tych, których wcześniej
poznał, przeznaczył,109 by posiedli kształt odpowiadający obra103

Świadomość BoŜych zamiarów i nasza nadzieja na ich ostateteczną realizację w przyszłości, powinna nas zapalać do wiernego trwania przy Panu
w teraz, w naznaczonej naszą własną niemocą teraźniejszości.

104

W naszych codziennych zmaganiach wsparciem jest nam, po pierwsze,
nadzieja na chwalebną przyszłość; po drugie, przeniknięta Duchem Świętym teraźniejszość. On uosabia Chrystusa w nas (Rz 8,9) i jakby z naszego
wnętrza wstawia się za nami u Boga.

105

Niewysłowione westchnienia zdają się być czymś więcej niŜ darem mówienia językami. (1) Gdy mówię językami mój duch się modli (Dz 2,4; 1
Kor 14,14), w niewysłowionych westchnieniach Duch BoŜy wstawia się za
mną. (2) Języki w swej istocie (jako zjawisko) i w treści są znakiem dla
człowieka (Mk 16,17; Dz 2,11), niewysłowione westchnienia są modlitwą
skierowaną do Boga. (3) Języki są przetłumaczalne (1 Kor 14,27) — niewysłowione westchnienia są niewysłowione, zrozumiałe jedynie dla Boga.
(4) Języki mogą być pięknym dziękczynieniem (1 Kor 14,17), niewysłowione westchnienia stanowią modlitwę wstawienniczą. (5) Daru języków
nie musi posiadać kaŜdy (1 Kor 12,30), niewysłowione westchnienia Ducha dotyczą wszystkich z Niego zrodzonych.

106

Dla dobra, tzn. ku rozwinięciu w nas Chrystusowego charakteru (w. 29).

107

Jeśli miłujemy Boga, jesteśmy bezpieczni, pomimo przeŜywania trudności, przechodzenia przez próby i niezrozumiałe doświadczenia (1 Kor
10,13; Hbr 12,6n).

108

Ci którzy Boga miłują, są ludźmi według postanowienia Jego powołanymi. Umiłowanie Boga jest znakiem powołania (1 Kor 8,3). Pierwszym
znakiem umiłowania Boga jest to, Ŝe myśl o Nim dostarcza nam poczucia
bezpieczeństwa lub budzi tęsknotę za Jego bliskością.

109

BoŜe przeznaczanie (predestynacja) pozostaje w harmonii z Jego uprzednim poznaniem (wszechwiedzą), które w tym przypadku oznacza, Ŝe Bóg
od początku zna liczbę tych, którzy odpowiedzą pozytywnie na Jego wezwanie, ale nie oznacza, Ŝe swą wszechwiedzą liczbę tę ustala. W czasie
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Pełnia i bezpieczeństwo naszego odkupienia112

BoŜych? Bóg [przecieŜ] usprawiedliwia.115 34KtóŜ będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał,
który jest po prawicy Boga, Ten przecieŜ wstawia się za nami.116 35KtóŜ nas odłączy od miłości Chrystusowej?117 Czy
utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość,
czy niebezpieczeństwo, czy miecz? 36Jak napisano:

więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któŜ przeciwko
32On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale
Go za nas wszystkich wydał, jakŜeby nie miał wraz z Nim dać
nam w darze wszystkiego?114 33KtóŜ będzie oskarŜał wybranych

Z powodu ciebie co dzień nas zabijają,
UwaŜają nas za owce ofiarne.
37Ale w tym wszystkim odnosimy przewaŜające zwycięstwo
przez Tego, który nas umiłował.118

łaski przeznaczanie odnosi się nie do ilości osób — Bóg bowiem wzywa
wszystkich do upamiętania — ale do jakości Ŝycia tych, którzy odpowiedzieli na Jego wezwanie. Innymi słowy: Bóg nie wybiera z góry ustalonej
liczby, Bóg wybiera do z góry postanowionego losu. Swoje wezwanie kieruje On do wszystkich, w suwerenności swej dając im, ludziom niewolnej
woli, moŜliwość wolnego wyboru (Dz 17,30; 1 Tm 2,4; 2 Ptr 3,9). Kto
odpowie pozytywnie na Jego wezwanie, czyni się przez swoją własną decyzję wybranym, kto wezwanie to odrzuci, czyni się przez ten fakt niegodnym tego wezwania (Mt 22,1-14).

przedmiotem naszej nadziei. Wśród tych przywilejów wyliczyć moŜemy:
(a) dziecięctwo BoŜe (J 1,12), (b) wolność od praw skaŜonego grzechem
stworzenia (od zakonu MojŜeszowego — jego zobowiązań i przekleństwa:
Rz 8,21; Gal 3,13; Kol 2,16; od Ŝywiołów świata: Kol 2,20; od grzechu:
Rz 6,22), (c) udział w Ŝyciu BoŜym (J 1,13; 1 Kor 15,45-49; Jk 1,18; 1 Ptr
1,23; 1 J 3,9); (d) udział w chwale (zob. przypis do Rz 8,18). Zostało nam
darowane wszystko, co najcenniejsze w oczach Boga.

zowi Jego Syna, aby On był pierworodnym pośród wielu braci;110 30a których przeznaczył, tych teŜ powołał, a których powołał, tych teŜ usprawiedliwił,111 a których usprawiedliwił, tych
teŜ uwielbił.

31CóŜ

nam?113

110

Nasze przyszłe uwielbienie obejmuje chwałę, jaką ma Syn BoŜy, nasz Pan
Jezus, u Ojca (J 17,22). Drogę do tej chwały otwiera nam dokonane w
zmartwychwstaniu dzieło odkupienia (Mt 28,10).

111

Usprawiedliwić w logice zbawienia oznacza (1) uznać grzeszników za
sprawiedliwych na mocy dzieła krzyŜa, (2) uczynić uznanych za sprawiedliwych sprawiedliwymi mocą narodzenia z Ducha BoŜego,

112

Pełnia naszego odkupienia wyraŜa się tym, Ŝe wymazana została nasza
przeszłość i zabezpieczona nasza przyszłość. Bezpieczeństwo naszego
okupienia wyraŜa się trzema zawartymi w wierszach 33, 34 i 35 pytaniami. Nie ma nas kto oskarŜać, gdyŜ Bóg, który mógłby to uczynić, zajął się
dziełem usprawiedliwienia. Nie ma nas kto potępić, bo Jezus Chrystus nie
jest naszym prokuratorem, lecz adwokatem. Nie ma nas kto odłączyć od
miłości Chrystusowej, bo lęk, ból troska i śmierć zostały pokonane.

113

Jeśli Ten, który mógłby mieć najwięcej argumentów przeciw nam, jest za
nami, to kto moŜe być przeciwko nam? Bóg w Nowym Przymierzu staje
po naszej stronie (por. 1 Kor 11,23-26).

114

Darować, gr. charidzomai, znaczy: przebaczyć, okazać łaskę, dać za
darmo. Darowanie nam wszystkiego odnosi się (1) do wszystkich naszych
długów wobec Boga (zostały one przybite do krzyŜa: Kol 2,14-17), (2) do
wszystkiego, co słuŜy naszemu duchowemu rozwojowi (Rz 5,8-9; Ef 1,3;
Flp 1,6; 2 Ptr 1,3) oraz (3) do wszystkich BoŜych przywilejów przewidzianych dla nas w Chrystusie — juŜ zrealizowanych lub pozostających

115

Dzieło usprawiedliwienia w pełni wyraŜają wiersze 28-30. Zobacz właściwe im wyjaśnienia.

116

Jezus Chrystus wciąŜ pozostaje naszym Orędownikiem (1 J 2,1-2).

117

Wśród czynników mogących próbować odłączyć nas od miłości Chrystusowej apostoł wymienia to, co moŜe tę miłość negować lub podwaŜać jej
pewność, oraz to, co moŜe nas odstraszać od podjęcia Chrystusowego Ŝycia. W przypadku wszelkiego rodzaju przeciwności i nieszczęść pamiętajmy, Ŝe takim właśnie było Ŝycie samego Chrystusa (Flp 2,29-30; 1 Ptr
2,21), a na Chrystusowych drogach moŜemy liczyć na Chrystusowe
wsparcie. Apostoł pyta KtóŜ? nie CóŜ?, bo przeciwności nie spadają na
nas „same”. Są one wynikiem działania wrogich nam i ewangelii sił.

118

Zdanie to znaczy: (1) Nasze Ŝycie jako chrześcijan na ziemi, jest — i
zawsze będzie — walką z wymienionymi w poprzednich wierszach przeciwnościami. Zaliczają się one do strategii szatana (Ef 6,12-20). Ich celem
jest połoŜyć kres wierzącym jako ludziom wiary (1 Ptr 5,8n) — a zatem
zdusić nasze osobiste Ŝycie duchowe; rozbić jedność Kościoła (Ef 4,2732) — a zatem zdusić owocne Ŝycie wspólnoty; i ograniczyć liczbę zbawionych, nie dopuszczając w ten sposób do rozwoju Królestwa (Ef 6,1920) — zatem zdusić wysiłki misyjne. (2) Nasze Ŝycie jako chrześcijan na
ziemi jest Ŝyciem walczących (jakby w zawodach o nagrodę: 1 Kor 9,24 2
Tm 2,5; jakby na wojnie o zwycięstwo: 2 Tm 2,3-4). (3) Nie ma dla nas
rzeczy nie do pokonania (Flp 4,13). (4) Chrystus jest tym, który walczy za
nas (Ef 1,19-23; 3,20; Kol 1,29). Dziedziny naszej walki to: (1) Własne
Ŝycie duchowe — wiara w to, co się dokonało na krzyŜu (Rz 1,17); (2)
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Pewność BoŜej miłości
38GdyŜ

pewien,119

jestem tego
Ŝe ani śmierć, ani Ŝycie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość,
ani moce, 39ani wysokość, ani głębokość, ani Ŝadne inne stworzenie120 nie zdoła nas odłączyć od miłości BoŜej,121 która jest w
Chrystusie Jezusie,122 naszym Panu.123
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Oddanie Pawła względem Izraela
1Prawdę

mówię w Chrystusie, nie kłamię, poświadcza mi
to moje sumienie w Duchu Świętym, 2Ŝe wielki jest mój
smutek, a ból w moim sercu nieustanny. 3Ja sam Ŝyczyłem
sobie124 bowiem być wyklęty od Chrystusa ze względu na
moich braci, moich krewnych według ciała, 4którymi są Izraelici [i] których jest usynowienie i chwała, i przymierza, i ustanowienie Prawa, i słuŜba Bogu, i obietnice;125 5których są ojcowie
i z których pochodzi Chrystus według ciała — który jest ponad
wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki.126 Amen.

9

Izrael w BoŜym planie zbawienia
Ŝycie wspólnotowe — miłość (1 Kor 13; Kol 3,13-14); (3) Ŝycie ewangelizacyjne (Dz 1,8).
119

Słowa ww. 38-39 nabierają jeszcze głębszej wymowy, jeśli weźmiemy
pod uwagę, Ŝe wypowiedziane zostały przez człowieka, o którym Jezus
powiedział: „Ja sam bowiem pokaŜę mu, ile musi wycierpieć dla imienia
mego” (Dz 9,16).

120

Apostoł wymienia to, wobec czego człowiek jest bezradny (prawa śmierci
i prawa Ŝycia: Kzn 8,9; 10,5-7); to, wobec czego jest bezsilny (złe dobre
byty anielskie: Ef 6,12); to, co wykracza poza jego zdolności przewidywania (teraźniejszość i przyszłość) to, co wykracza poza jego zdolności
poznawcze (wysokość i głębokość: Ef 3,17-19), to, co jest dla niego trudne do zniesienia (cierpienie). BoŜa miłość wykracza poza moŜliwości
wszelkiego stworzenia, by bezpiecznie trzymać nas w swoim uścisku.

121

122

123

O miłości kochanków powiedziano Ŝe jest mocna jak śmierć (Pnp 8,6-7).
O ileŜ mocniejsza jest miłość BoŜa powodująca, Ŝe Bóg jest niepowstrzymywalny i niepowstrzymany i Ŝarliwość jest jego cechą (Ez 36,5;
Hbr 12,29; Jk 4,6). On jest miłością (1 J 4,8), z tej miłości nie zawahał się
wydać za nas swego Syna (Rz 8,32). Jego Ŝarliwość przenika jego plan
zbawienia w ogóle, a plan wobec Kościoła w szczególności (J 2,17; 1 Kor
3,16-17).
Stwierdzenie, Ŝe miłość BoŜa jest w Chrystusie Jezusie ma dla nas fundamentalne znaczenie. Mówi nam ono, Ŝe miłość ta została ludkości dana —
jak sam Jezus Chrystus; miłość ta jest dla kaŜdego dostępna — jak Jezus
w betlejemskim Ŝłobie; miłość ta jest stała się nasza wraz z nim jako rdzeniem naszego Ŝycia (Rz 5,5).
Określenie nasz Pan jest w tym kontekście źródłem naszego poczucia
bezpieczeństwa na teraźniejszość i na wieczność i na kaŜdą okoliczność.
On jest Panem, co znaczy ma władzę nad wszystkim (Mt 28,18), i On jest
naszym Panem, co daje nam pewność, Ŝe nasze Ŝycie nie jest i nie będzie
splotem przypadków.

6Nie

jest jednak tak, Ŝe jakoby odpadło Słowo BoŜe. Bo nie
wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem,127 7ani wszyscy dziećmi, dlatego Ŝe z nasienia Abrahama, ale w Izaaku będzie nazwane twoje nasienie. 8To jest: nie ci, którzy są dziećmi
ciała, są dziećmi Boga, lecz dzieci obietnicy liczą się jako nasienie. 9GdyŜ to jest słowo obietnicy: Przyjdę według tego czasu, a Sarze będzie syn.128

10Nie

tylko to, ale i Rebeka miała [dzieci] z łoŜa z jednym, naszym ojcem Izaakiem. 11A gdy ich jeszcze nie urodzono ani nie
zrobiły nic dobrego lub złego — aby mógł trwać nadal BoŜy
plan oparty na wybraniu, 12nie z uczynków, lecz z [woli] tego,
który powołuje — powiedziano jej, Ŝe większy będzie słuŜył

124

Ja sam Ŝyczyłem sobie, Imperfectum idiomatyczne, znaczy: Niemal Ŝyczyłem sobie, byłem gotów Ŝyczyć sobie (Robertson, BW 5).

125

Usynowienie lub adopcja (hê huiothesia) — zob. 8,15. Chwała (hê doxa)
3,23; Jk 2,1. Przymierza (hai diathêkai). Liczba mnoga, poniewaŜ były
one odnawiane (1 MjŜ 6,18; 9,9; 15,18; 17,2.7.9; 2 MjŜ 2,24). Ustanowienie Prawa (hê nomothesia) słowo to pojawia się tylko tutaj w NT, pochodzi od nomos i tithêmi. SłuŜba (Hbr 9,1.6). Ojcowie (Dz 3,13; 7,32).

126

Jedno z najmocniejszych stwierdzeń Boskości Chrystusa.

127

Rz 2,28-29; Gal 3,7-9

128

1 MjŜ 18,10.14 — cytat Pawła za LXX.
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mniejszemu, 13jak napisano: Jakuba ukochałem, a Ezawem
znienawidziłem.129
14Co

zatem powiemy? Czy [mamy] niesprawiedliwość u Boga?
W Ŝadnym razie. 15Bo do MojŜesza mówi: Zmiłuję się, nad kim
się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję. 16A zatem zaleŜy to
nie od tego, który chce, albo od tego, który zabiega, lecz od
Boga, który okazuje miłosierdzie. 17Mówi bowiem Pismo do
faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, abym mógł na tobie
okazać moją moc i aby na całej ziemi rozsławiono moje imię.
18A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, i kogo chce, czyni
nieustępliwym.130 19Powiesz mi więc: Dlaczego więc jeszcze
oskarŜa? Kto bowiem [kiedykolwiek] przeciwstawił się Jego
woli? 20O człowieku! Przeciwnie, to raczej ty kim jesteś, Ŝe się
spierasz z Bogiem? Czy uformowana rzecz powie temu, który ją
ukształtował: Dlaczego mnie taką uczyniłeś?131 21Albo czy
garncarz nie ma władzy nad gliną, aby z tego samego zaczynu
zrobić zarówno naczynie do celów szczytnych, jak i do pospolitych? 22A jeśli Bóg, chcąc ukazać gniew i dać poznać swoją
moc, zniósł z wielką cierpliwością naczynia gniewu przygotowane juŜ na zniszczenie, 23oraz aby dać poznać bogactwo swojej chwały nad naczyniami zmiłowania, które juŜ z góry przygotował do chwały? 24Jako takie teŜ powołał nas nie tylko z śydów, ale i z pogan, 25jak teŜ u Ozeasza mówi:
Nie mój lud nazwę moim ludem
i nie kochaną — umiłowaną;
26 i będzie w miejscu, gdzie zostało im powiedziane:
Wy nie jesteście moim ludem moim,
Ŝe tam zostaną nazwani synami Boga Ŝywego.
27A
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Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski,
resztka będzie zbawiona;
28 Pan bowiem wykona słowo na ziemi
do końca i niezwłocznie.
29I

tak [jeszcze] przepowiedział Izajasz:
Gdyby Pan Zastępów nie pozostawił nam nasienia,
stalibyśmy się jak Sodoma i przypominalibyśmy Gomorę.

30Co

zatem powiemy? To, Ŝe poganie, którzy nie zabiegali o
sprawiedliwość, uchwycili sprawiedliwość — to jest sprawiedliwość z wiary; 31Izrael zaś, zabiegający o Prawo sprawiedliwości, do Prawa nie doszedł. 32Dlaczego? Dlatego, Ŝe nie z
wiary, lecz jakby z uczynków; zawadzili o kamień potknięcia,
33jak napisano:
Oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę skandalu,
a ten, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
1Bracia! Rozkoszą mojego serca i modlitwą do Boga za
nimi [jest ich] zbawienie. 2Zaświadczam im bowiem,
Ŝe mają gorliwość dla Boga, lecz nie opartą na właściwym poznaniu. 3Bo nieświadomi sprawiedliwości BoŜej, w poszukiwaniu ustanowienia sprawiedliwości własnej, nie
podporządkowali się sprawiedliwości BoŜej. 4GdyŜ końcem132
Prawa jest Chrystus,133 dla sprawiedliwości kaŜdego wierzącego.

10

5MojŜesz

bowiem opisuje sprawiedliwość z Prawa, Ŝe człowiek,
który je zachowuje, będzie Ŝył przez nie. 6Sprawiedliwość zaś z
wiary mówi tak: Nie mów w swoim sercu: Kto wstąpi do nieba?

Izajasz woła w związku z Izraelem:

129

Mal 1,2. Język tego stwierdzenia brzmi w naszych uszach bardzo zimno.
Jednak w kontekście takich fragmentów jak Mt 6,24; Łk 14,26; J 12,25
warto zauwaŜyć, Ŝe miłość i nienawiść były postrzegane inaczej w tamtej
kulturze. Nie ma wątpliwości, Ŝe Bóg okazał przychylność Jakubowi a odsunął Ezawa.

130

Dawniej: prowadzi do zatwardziałości. 2 MjŜ 8,15.32; 9,34.

131

Iz 44,8; 45,8-10; Jr 18,6.

132

Koniec, gr. te,loj (telos) znaczy (1) wypełnienie (np. Łk 22,37), ale takŜe
(2) akt zamknięcia lub zakończenia (koniec, zakończenie, ustanie, przeciwieństwo początku); (3) rezultat, cel.

133

Chrystus połoŜył kres sytuacji, w której Prawo traktowane było jako środek do osiągnięcia zbawienia (6,14; 9,31; Ef 2,15; Kol 2,14) podobnie jak
w Łk 16,16. Chrystus jest celem Prawa (Gal 3,24). Chrystus jest wypełnieniem Prawa (Mt 5,17; Rz 13,10; 1 Tm 1,5). W tym fragmencie (Denney) główną myślą Pawła jest to, Ŝe Chrystus zakończył traktowanie Prawa w kategoriach metody na zbawienie w przypadku kaŜdego, kto wierzy
—śyda albo Greka. Chrystus napisał zakończone na Prawie jako środku
łaski (Robertson, BW 5).
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To znaczy, by Chrystusa sprowadzić;134 7albo: Kto zstąpi do
Abyssu?135 To znaczy, by Chrystusa wyprowadzić spośród
umarłych. 8Ale co mówi? Blisko ciebie jest słowo, w twoich
ustach i w twoim sercu — to znaczy, słowo wiary, które głosimy. 9Bo jeśli swoimi ustami wyznasz, Ŝe Jezus jest Panem, i
uwierzysz w swoim sercu, Ŝe Bóg wzbudził Go z martwych,
będziesz zbawiony. 10Sercem bowiem wierzy się dla sprawiedliwości, a ustami wyznaje się dla zbawienia. 11GdyŜ Pismo
mówi: KaŜdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony.136
12Nie ma bowiem róŜnicy między śydem a Grekiem, gdyŜ [jeden i] ten sam jest Pan wszystkich, hojny dla wszystkich, którzy
Go wzywają. 13Bo kaŜdy, kto by wezwał imienia Pana, będzie
zbawiony.
14Lecz

jak mają wezwać Tego, w którego nie uwierzyli? A jak
mają uwierzyć w Tego, którego nie usłyszeli? I jak usłyszeć bez
tego, który głosi? 15A jak głosić, jeŜeli nie zostali posłani? Jak
napisano: Jak piękne są stopy tych, którzy ogłaszają dobrą nowinę o tym, co dobre.137 16Nie wszyscy jednak posłuchali ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, kto uwierzył naszemu powiadomieniu? 17A zatem wiara [jest] z powiadomienia,138 a
powiadomienie przychodzi za sprawą Słowa Chrystusa. 18Ale
mówię: Czy nie usłyszeli? Przeciwnie: Po całej ziemi rozszedł

134Wolny

przekład 5 MjŜ 30,11-14. Mówić w swoim sercu to myśleć (Mt 3,9).

135

Abyss. Łk 8,31 uŜywa tego samego greckiego słowa (a privativum i byssos) bezdenne jak morze (Ps 106,26). W Księdze Objawienia 9,1 jest to
miejsce męki. Paweł ma moŜe mieć na myśli Hades lub Szeol (Dz
2,27.31), świat, w którym Jezus znalazł się po śmierci.

136

Iz 28,16, przytaczany juŜ w 9,33.

137

Iz 52,7 raczej za hebrajskim niŜ LXX.

138

gr. avkoh, (akoe) słuch (1 Kor 12,17), słuchanie (słowo to jest nawet częścią
hebrajskiego idiomu: słuch do słuchania), wiadomość (Rz 10,16). MoŜliwy sposób odczytu tego zdania: (1) Wiara [jest lub rodzi się] ze słuchania
[przez człowieka tego, co jest głoszone], a słuchanie [tego, co jest głoszone, jest moŜliwe] dlatego, Ŝe Chrystus wypowiedział słowo [i w ten sposób] do nas przemówił (genetivus subjectivus). (2) Wiara [jest] ze słuchania, a słuchanie moŜliwe dlatego, Ŝe głosi się słowo o Chrystusie (genetivus objectivus). (3) Wiara zatem jest z powiadomienia, a treścią powiadomienia jest Słowo Chrystusa (lub słowo o Chrystusie).
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się ich głos, a ich słowa do krańców zamieszkałego świata.139
19Ale mówię: Czy Izrael nie zrozumiał? MojŜesz jako pierwszy
mówi: Ja wzbudzę w was zazdrość przez tych, którzy nie są
narodem, pobudzę was do gniewu przez naród, któremu brak
zrozumienia.140 20A Izajasz waŜy się nawet powiedzieć: Dałem
się znaleźć tym, którzy Mnie nie szukali, stałem się widoczny
dla tych, którzy o Mnie nie pytali. 21Do Izraela natomiast mówi:
Cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu nieposłusznego i
opornego.141
1Mówię

zatem: Czy Bóg odtrącił swój lud? W Ŝadnym
razie. PrzecieŜ i ja jestem Izraelitą, z nasienia Abrahama, z plemienia Beniamina. 2Nie odtrącił Bóg swojego
ludu, który juŜ uprzednio poznał. Albo czy nie wiecie,
co Pismo mówi o Eliaszu, jak skarŜy się Bogu na Izraela:
3Panie, Twoich proroków pozabijali, Twoje ołtarze poburzyli,
zostałem tylko ja sam, lecz i mojej duszy szukają. 4Co mu jednak mówi wyrocznia? Zostawiłem sobie siedem tysięcy ludzi,
którzy nie zgięli kolana przed Baalem. 5W taki sposób więc i w
teraźniejszym czasie pozostaje resztka zgodnie z wyborem łaski.
6Jeśli zaś dzięki łasce, to juŜ nie z uczynków, bo inaczej łaska
nie byłaby juŜ łaską. 7CóŜ więc? [OtóŜ] Izrael nie otrzymał tego, czego poszukuje, jednak wybrani otrzymali; pozostali natomiast zostali dotknięci brakiem wraŜliwości, 8jak napisano: Dał
im Bóg ducha odrętwienia, oczy, by nie widzieli, i uszy, by nie
słyszeli — aŜ do dnia dzisiejszego. 9A Dawid mówi: Niechaj
ich stół stanie się im sidłem i pułapką, potrzaskiem142 i odpłatą;143 10niech ich oczy zostaną dotknięte zaćmieniem, aby nie
widzieli, a ich grzbiet zegnij na zawsze. 11Pytam zatem: Czy
potknęli się, aby upaść? W Ŝadnym razie. W ich potknięciu
[jest] raczej zbawienie dla pogan, aby w nich wzbudzić za-

11

139

A ich słowa do ludzi z najdalszych zakątków świata. (Łk 2,1).

140

5 MjŜ 32,21 za LXX; zob. 1 Kor 10,22.

141

Lub: kłótliwego.

142

skandal, gr. ska,ndalon (skandalon) oznacza potrzask, ale takŜe obrazę,
zgorszenie, potknięcie (1 Kor 1,23; Rz 9,33).

143

W Łk 14,12 słowo to uŜyte jest w sensie pozytywnym.
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zdrość.144 12Jeśli zaś ich potknięcie [stało się] bogactwem świata, a ich poraŜka bogactwem pogan, to o ile bardziej ich pełnia?

w swoją własną oliwkę będą wszczepieni ci, którzy odpowiadają jej naturze.

13Wam

25Nie

natomiast, poganom, mówię: Skoro ja juŜ jestem apostołem pogan, szanuję moją posługę; 14moŜe w ten sposób
wzbudzę zazdrość u moich według ciała i zbawię niektórych z
nich. 15Jeśli bowiem ich odrzucenie145 jest pojednaniem świata,
to czym ich przyjęcie, jeśli nie Ŝyciem z martwych? 16Jeśli zaś
zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i
gałęzie.146 17Jeśli natomiast niektóre z gałęzi zostały odłamane,
a ty, będąc dziką oliwką, zostałeś między pozostałe wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia oraz tłuszczu drzewa oliwnego, 18to nie wynoś się nad gałęzie; jeśli zaś się wynosisz, [to
pamiętaj], Ŝe nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie.
19Powiesz jednak: Odłamane zostały gałęzie, abym ja mógł być
wszczepiony. 20Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary,
ty zaś pozostajesz dzięki wierze; nie wzbijaj się w pychę, ale
raczej się bój. 21Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi zgodnych z naturą, moŜe nie oszczędzić i ciebie. 22Zwróć więc uwagę na dobrotliwość i surowość Boga — z jednej strony surowość dla tych, którzy upadli, z drugiej zaś dobrotliwość Boga
względem ciebie, jeśli pozostaniesz w tej dobrotliwości, w przeciwnym bowiem razie i ty będziesz odcięty. 23Oni natomiast,
jeśli nie będą pozostawali w niewierze, zostaną wszczepieni,
gdyŜ Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. 24Bo jeŜeli ty z
natury przynaleŜny do dzikiej oliwki zostałeś odcięty i wbrew
naturze wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ile bardziej

144

Dz 13,45; 28,28.

145

Odrzucenie; chodzi o genetivus objectivus, to znaczy chodzi o ich odrzucenie mesjańskości Jezusa. Ono doprowadziło do zwrócenia się apostołów
do pogan i w konsekwencji doprowadziło do ich wejścia do Królestwa.
Opisem powstania z martwych jest Zach 12,10 oraz 14,4. Odrzucenie nie
moŜe oznaczać odrzucenia śydów, bo 11,1. 11. Inaczej Paweł przeczyłby
sam sobie. Poza tym wiersze: 1 MjŜ 17,3-8; 26,2-5; 28,3-4; 2 MjŜ 34,27; 2
Sm 7,12-16; Jr 31,20; 31,31-37, proroctwo Ozeasza. Z rozdziałów 9-11
wynika miłosierdzie dla śydów: 11,25-29. Na podstawie tego fragmentu
niektórzy wnoszą, Ŝe według Pawła nawrócenie śydów zbiegnie się ze
powszechnym zmartwychwstaniem. Jednak nie moŜna wykluczyć, Ŝe Paweł uŜywa tutaj języka przenośni.

146

Metafora zaczerpnięta z 4 MjŜ 14,19

chcę bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi tej tajemnicy147 — Ŝebyście nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie
— Ŝe niewraŜliwość148 przyszła na część Izraela aŜ do [czasu],
gdy wejdzie pełnia pogan,149 26i w ten sposób będzie zbawiony
cały Izrael,150 jak napisano: Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel,
odwróci bezboŜności od Jakuba. 27I to będzie moje z nimi
przymierze, gdy zmaŜę ich grzechy. 28Z jednej strony, co do
ewangelii, są oni — ze względu na was — nieprzyjaciółmi, z
drugiej zaś, co do wybrania, są umiłowanymi, ze względu na
Ojców.151 29Dlatego Ŝe dary łaski i powołanie ze strony Boga są
nieodwołalne.152 30Bo jak i wy niegdyś byliście nieposłuszni
Bogu, a teraz — z powodu ich nieposłuszeństwa — dostąpili-

147

Nie chodzi o tajemnicę właściwą misteriom religijnym, lecz o objawiony
przez Boga, a nie znany wcześniej plan (1 Kor 2,1.7; 4,1) obejmujący
równieŜ pogan (Rz 16,25; Kol 1,26n; Ef 3,3n) i dalece przewyŜszający
mądrość ludzką (Kol 2,2; 4,13; Ef 3,9; 5,32; 6,19; Mt 13,11; Mk 4,11).
Paweł omówił kaŜdy szczegół trudnego problemu związanego z odrzuceniem Chrystusa przez śydów, wykazał Ŝe Bóg obrócił to w błogosławieństwo dla pogan bez pozbawiania nadziei i śydów. We wczesnej łacinie
kościelnej mustêrion tłumaczono jako sacramentum, słowo, które w łacinie klasycznej oznaczało przysięgę wojskową. A zatem wyjaśnianie słowa
sakrament z powołaniem się na jego etymologię w łacinie, jest błędem,
poniewaŜ słowo to odwołuje się do greckiego mustêrion (Vincent).

148

NiewraŜliwość lub: nieczułość, upór, zawziętość, nieustępliwość; dawniej
zatwardziałość, gr. pôrôsis (11:7).Pojawia się u Hipokratesa jako termin
medyczny (Mk 3,5; Ef 4,18). Oznacza otępienie umysłowe, opóźnienie
bystrości intelektualnej. apo meros: 2 Kor 1,14; 2,5; Rz 15,24; ana meros,
see 1 Kor 14,27; ek merous, 1 Kor 12,27; 13,9; kata meros, zob Hbr 9,5;
meros ti (adverbial accusative) 1 Kor 11,18.

149

AŜ wejdzie pełnia pogan (achri hou to plêrôma tôn ethnôn eiselthêi).
Znaczenie wyraŜenia jest czasowe (Mt 7,13.21). Pełnia pogan (to plêrôma tôn ethnôn) zob. w. 12.

150

Cały Izrael: bliski kontekst przemawia za rozumieniem tego wyraŜenia
jako przeciwieństwa do część Izraela (w. 12). MoŜe teŜ jednak chodzić o
cały Izrael w sensie narodowym i duchowym (9,6)

151

9,4; 11,16.

152

Dary łaski bowiem i powołanie ze strony Boga nie są czymś, czego by On
potem Ŝałował (BW 5).
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ście miłosierdzia, 31tak i oni teraz — gdy wy dostępujecie miłosierdzia — są nieposłuszni, aby z kolei i oni mogli dostąpić
miłosierdzia. 32Bóg bowiem zniewolił wszystkich do nieposłuszeństwa, aby móc wszystkim okazać miłosierdzie.
33O,

głębio bogactwa, mądrości i poznania Boga! Jak niepojęte
są Jego wyroki i nie wyśledzone Jego drogi!153 34Bo kto poznał
zamysł Pana? Albo kto był Jego doradcą? 35Albo kto pierwszy
dał Jemu — i będzie mu odpłacone?154 36GdyŜ z Niego i przez
niego i dla Niego [jest] wszystko; Jemu chwała na wieki. Amen.
1Zachęcam

was zatem, bracia, odwołując się do litości
Boga, abyście oddali155 swoje ciała [Panu do uŜytku]
jako ofiarę Ŝywą,156 świętą i przyjemną dla Boga — na
słuŜbę wypływającą z głębi waszej duchowości.157 2I
przestańcie się podporządkowywać wzorcom tego wieku,158 lecz
dajcie się przeobrazić159 przez odnowę waszego umysłu160 po to,

12
153

Choć oczywiście nie wszystko jeśli chodzi o Boga jest niepojęte (Rz
1,20n).

154

Job 41,11, tłumaczenie Pawła.

155

Rz 6,13; termin techniczny na określenie składania ofiary (Józef Flawiusz,
Dzieje IV, 6, 4, za Robertson BW 5); w Łk 2,22 pojawia się w kontekście
ofiarownia Jezusa; w Rz 6,13 w kontekście składania siebie na ofiarę Bogu przez chrześcijanina; w Ef 5,27 w kontekście Boga przedstawiającego
kościół; w Kol 1,28 w kontekście Jezusa przedstawiającego Kościół.

156

W 3 MjŜ 6,8.11.13 mowa o składaniu martwych zwierząt.

157

Wiersz bardzo głęboki w swojej wymowie, ze względu na swoją zwartość
w języku greckim oraz ze względu na szeroki zakres znaczeniowy jego
kluczowych słów. Słowo logiko,
logiko,j (logikos), rozumny lub duchowy zdaje
się być stosowane w NT w obu znaczeniach (Rz 12,1 raczej w sensie rozumny; w 1 Ptr 2,2 raczej w sensie duchowy) Słowo oddaje działanie będące wyrazem wewnętrznej zarówno myśli jak i duchowości. Słowo latrei,a (latreia) oznacza słuŜbę, ale takŜe oddawanie oraz posługi na rzecz
Boga (Hbr 9,6). Stosownie do tej głębi wiersz moŜna tłumaczyć: wynikającą z waszych przekonań.

158

Przestańcie się podporządkowywać (mê sunschêmatizesthe). Presentis
passivi imperative z mê, przestańcie się podporządkowywać lub skończcie
ze zwyczajem podporządkowywania się wzorcom tego czasu (1Kor 7,31;
Flp 2,7n). W NT tylko tu i w 1 Ptr 1,14. Przestańcie się podporządkowywać wzorcom tego wieku (lub tego czasu, tej doby; gr. tôi aiôni toutôi). Associative instrumental, innymi słowy: Nie bierzcie tego świata jako
wzorca (Robertson BW 5).
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byście umieli sprawdzić,161 co jest wolą BoŜą, co jest dobre,
przyjemne i doskonałe.162
3Mówię

bowiem kaŜdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by
nie myślał o sobie wyŜej, niŜ naleŜy myśleć, lecz by myślał
rozsądnie,163 kaŜdy tak jak mu Bóg odmierzył co do miary wiary.164 4Bo jak w jednym ciele mamy wiele członków, lecz nie
wszystkie członki mają to samo zadanie,165 5tak teŜ nas wielu
stanowi jedno ciało w Chrystusie, [kaŜdy] zaś z osobna jesteśmy
jedni drugich członkami. 6Mamy zaś stosownie do udzielonej
nam łaski róŜne dary łaski: czy to proroctwo, według proporcji
wiary, 7czy to słuŜbę — w słuŜbie, czy gdy ktoś naucza — w
nauczaniu, 8czy gdy ktoś zachęca — w zachęcaniu. Kto rozdaje
— z hojnością; kto przewodzi — z zapałem; kto okazuje miłosierdzie — to ochoczo.
9Miłość

niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, lgnijcie
do dobra. 10W braterskiej miłości kochajcie się jak rodzice i
dzieci,166 wyprzedzajcie siebie nawzajem w okazywaniu szacunku, 11w zapale bądźcie niestrudzeni, w duchu płomienni, w
Panu — usługujący, 12w nadziei radośni, w ucisku wytrwali, w
modlitwie oddani. 13Miejcie udział w potrzebach świętych,
pilnujcie gościnności. 14Dobrze Ŝyczcie tym, którzy was prześladują, dobrze Ŝyczcie, a nie przeklinajcie. 15Weselcie się z
weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. 16Bądźcie względem

159Dajcie

się przeobrazić (metamorphousthe). Presentis passivum imperativus od metamorphoô, Mt 17,2 (Mk 9,2); 2 Kor 3,18. RóŜnicę między
schêma (wzorzec) a morphê (forma) zob. Flp 27.

160

Odnowa umysłu: Nowe narodzenie, nowy umysł, nowy człowiek.

161

Abyście umieli sprawdzić (eis to dokimazein). Infinitivus celu: sprawdzić,
przetestować, co jest BoŜą wolą, to znaczy co jest dobre, przyjemne i doskonałe.

162

Lub: dojrzałe.

163

Mk 5,15; 2 Kor 5,13.

164

Miara wiary (metron pisteôs). KaŜdy ma od Boga jakiś dar (1 Kor 3,5;
4,7).

165

Dz 19,18; Rz 8,13.

166

W miłości braterskiej bądźcie sobie przyjaciółmi.
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siebie jednej myśli;167 nie myślcie o tym, co wyniosłe,168 dostosowujcie się raczej do pokornych. Nie uwaŜajcie sami siebie za
mądrych, [nie miejcie takiego zwyczaju]. 17Nikomu złem za zło
nie odpłacajcie, starajcie się o to, co jest dobre wobec wszystkich ludzi. 18Jeśli to moŜliwe z waszej strony, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi. 19Umiłowani! Nie mścijcie się sami,
ale dajcie miejsce gniewowi [BoŜemu], gdyŜ napisano: Pomsta
naleŜy do Mnie, Ja odpłacę, mówi Pan. 20Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go; jeśli spragniony, napój go; bo
to czyniąc, zgarniesz na jego głowę ogniste węgle.169 21Nie daj
się zwycięŜyć złu, ale zło zwycięŜaj dobrem.

Chrześcijanin a władza świecka
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8Nikomu

nic winni nie bądźcie prócz wzajemnej miłości; bo kto
kocha drugiego [człowieka], spełnił [to, czego wymaga] Prawo.
9GdyŜ Nie będziesz cudzołoŜył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz poŜądał172 i jeśli jest jakieś inne przykazanie, w tym słowie się streszczają, to znaczy: Kochaj swego
bliźniego jak samego siebie. 10Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, a zatem miłość jest pełnią Prawa.173

Wezwanie do świętego Ŝycia
w obliczu zbliŜającego się dnia zbawienia
11Bądźcie

takŜe174 świadomi czasu,175 Ŝe [nadeszła] juŜ dla was
abyście zbudzili się 177 ze snu, poniewaŜ teraz zbawienie jest bliŜej178 nas,179 niŜ wtedy, gdy uwierzyliśmy. 12Noc
godzina,176

1KaŜda

dusza170 niech będzie poddana sprawującym
rządy władzom;171 bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. 2Dlatego
kto się opiera władzy, przeciwstawia się BoŜemu rozporządzeniu; ci natomiast, którzy się przeciwstawili, sami na
siebie ściągną wyrok. 3Rządzący bowiem nie są postrachem dla
dobrego czynu, ale dla złego. Czy chcesz się nie bać władzy?
Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę, 4poniewaŜ jest
na słuŜbie u Boga, dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz źle,
bój się, bo nie na darmo nosi miecz, jest przecieŜ posługującym
Boga, karzącym w gniewie tego, który popełnia zło. 5Stąd naleŜy się jej podporządkowywać, nie tylko ze względu na gniew,
ale takŜe ze względu na sumienie. 6Dlatego teŜ podatki płacicie,
bo są urzędnikami BoŜymi po to właśnie, aby tego pilnowali.
7Oddawajcie kaŜdemu to, co mu się naleŜy; komu podatek —
podatek; komu cło — cło; komu powaŜanie — powaŜanie; komu cześć — cześć.
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167

śyjcie w harmonii ze sobą.

168

Lub: nie bądźcie wyniośli, nie zaprzątajcie sobie myśli tym, co wyniosłe,
nie ulegajcie temu, co wyniosłe; niech nie powoduje wami to, co wyniosłe.

169

Prz 25,21.

170

Hebraizm; chodzi o kaŜdego człowieka

171

Trzeba brać pod uwagę, Ŝe Paweł podaje nam ogólne zasady. W tym
czasie władzę w Rzymie sprawował Neron.

172

Porządek przykazań podobny jak w Łk 18,20; Jk 2,11.

173

Lub: wypełnieniem Prawa, gr. plh,rwma (pleroma).

174

Albo nominativus absolutus albo acusativus ogólnego odniesienia, dość
powszechny idiom „I to takŜe” (1 Kor 6,6.8)

175

Chodzi o czas mobilizacji do Ŝycia na wzór Chrystusa (mówią o tym
dalsze wiersze), do troski o wspólnotę Kościoła (mówią o tym dalsze rozdziały).

176

Godzina oznacza najwyŜszy czas.

177

Sen: duchowe otępienie prowadzące do: umiłowania świata (Rz 12,1-2; 1 J
2,15-17), rozluźnienia dyscypliny chrześcijańskiego Ŝycia (13,12b-14) i
do egocentryzmu (Rz 13,14-14,3.7-8.20; 15,1-4). Przebudzenie to (1)
uświadomienie sobie, Ŝe z kaŜdym dniem zbliŜamy się do przyjścia Pana
(w. 11b), (2) Ŝe jesteśmy powołani do walki ze złymi mocami panującymi
nad światem i zniewalającymi ludzi do pełnienia swojej woli (2 Tm 2,2425; 1 J 4,4; 5,4-5; 5,19-20) — oraz powstanie do pełnienia wyznaczonych
nam przez Boga trzech głównych zadań: troski o własne Ŝycie duchowe
(np. w. 12-14; 1 Kor 9,24-27), troski o Kościół (Rz 14,1nn; 15,1nn; 1 Kor
12,1-11), troski o ewangelizację świata (Ef 6,10-20).

178

Pierwszy Kościół Ŝył w atmosferze zbliŜającego się dnia Pana. Wynikało
to (1) ze słów samego Jezusa, który nie wskazał konkretnej daty swego
powrotu (np. Mt 24,33; Dz 1,7-8), (2) z przeświadczenia apostołów i
uczniów Mistrza (np. 1 Kor 7,29; Flp 4,5; Jk 5,8-9; 1 Ptr 4,7; 1 J 2,18), (3)
z obserwacji zachodzących w świecie wydarzeń, czyli tzw. znaków czasu,
do których śledzenia sam Pan zachęcał (1 Ts 5,1-3; 2 Ts 2,1-13; 1 Tm 4,15; 3,1-5). Znaki czasu moŜna by podzielić na pięć kategorii: (1) znaki
związane z rozwojem wypadków w Izraelu (głównie narastanie wrogości
świata wobec niego), (2) znaki w przyrodzie (klęski Ŝywiołowe na szeroką
skalę; np.: Dz 11,28), (3) znaki związane z rozwojem wypadków politycz-

Pismo Święte

str. 41

przeminęła, zaś dzień się przybliŜył.180 Odrzućmy zatem uczynki ciemności, przywdziejmy natomiast w zbroję światła.181
13Postępujmy godnie, jak za dnia, nie w hucznych zabawach i
libacjach, nie w rozpustnych i rozwiązłych wybrykach, nie w
kłótni i zazdrości; 14przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa
i o ciało, co do Ŝądz, nie czyńcie zabiegów.182

Stosunek do słabych w wierze

14

1Osobę,

której wiara jest wciąŜ słaba, przygarniajcie do
siebie nie dla sporów o poglądy.183 2Ten wierzy, Ŝe
moŜna jeść wszystko, natomiast osoba słaba jada jarzyny. 3Ten, który jada, niech nie odrzuca tego, który nie

nych (pokój i bezpieczeństwo oraz skupienie władzy w jednym ręku — 1
Ts 5,1-3; 2 Ts 2,3), (4) znaki w Ŝyciu moralnym społeczeństw (rozprzęŜenie moralne — 1 Tm 3,1-5), (5) znaki w Ŝyciu religijnym społeczeństw
(głównie dąŜeń do osiągnięcia boskości z pominięciem ofiary Jezusa —
Kol 2,18-23; 1 Tm 4,1-4), (6) znaki w misji (docieranie ewangelii do najdalszych zakątków świata — Mt 24,14). Oczekiwanie pierwszych chrześcijan nie wynikało z pomyłki lub przesadnego entuzjazmu, lecz z faktu,
Ŝe w pierwszym wieku wszystkie wypadki układały się w całość wskazującą na rychły, nie późniejszy niŜ kilkudziesiąt lat, powrót Mistrza. Sytuacja taka jak w wieku pierszym powtarza się w wieku dwudziestym
pierwszym. Dlatego obecny czas powinien być czasem naszej wzmorzonej
czujności.
179

Lub: Teraz nasze zbawienie jest bliŜej.

180

Słowa: „noc przeminęła” niektórzy tłumaczą w sensie: „noc się posunęła,
zbliŜyła się do zakończenia”. Noc to najprawdopodobniej mroki zła i
wszelkiego rodzaju grzechu okrywającego świat. Dzień to dopełnienie się
naszego zbawienia. Jako odrodzeni z wody i z Ducha powinniśmy juŜ teraz wnosić w moralną ciemność obecnego świata światło miłości i dobrego postępowania charakterystyczne dla samego Pana Jezusa i dla całego
świata wraz z Nim nadchodzącego (Mt 5,13-16).

181

1 Ts 5,8; 2 Kor 6,7; Rz 6,13; Ef 6,13nn.

182

Przywdziać Pana Jezusa to nie tylko narodzić się z wody i z Ducha (J 3,35), ale takŜe podjąć Ŝycie w Jego stylu (J 8,31). Zmiana w tym, co robimy,
zawsze jest następstwem zmiany w tym, jacy jesteśmy (por. Gal 2,20).

183Osoba,

której wiara jest wciąŜ słaba (ton asthenounta). See on 1 Kor 8,712; 9,22; Rz 4,19. Stan naszej wiary nie jest czymś raz danym i niezmiennym. Jeśli nasza wiara jest słaba, nie znaczy to, Ŝe taka musi pozostać.
Przygarniajcie do siebie (proslambanesthe). Imperativus presentis medi.
Spór (diakrisis) zob. 1 Kor 12,10; Hbr 5,14. Pogląd (dialogismos) zob. Łk
2,35; 24,38; Flp 2,14.
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jada; ten natomiast, który nie jada, niech nie osądza tego, który
jada, gdyŜ Bóg go do siebie przygarnął. 4Kim ty jesteś, który
osądzasz cudzego sługę domu? Przed własnym panem stoi lub
upada; będzie jednak postawiony, gdyŜ Pan ma moc go postawić. 5Ten bowiem z jednej strony sądzi, Ŝe [jest] dzień ponad
dniem, tamten z kolei sądzi, Ŝe kaŜdy dzień [jest równy]; kaŜdy
niech się spełnia w ramach własnego przekonania. 6Kto myśli o
dniu, myśli dla Pana; kto jada, jada dla Pana, gdyŜ dziękuje
Bogu; a kto nie jada, nie jada dla Pana — i dziękuje Bogu. 7Nikt
z nas bowiem dla samego siebie nie Ŝyje i nikt dla samego siebie nie umiera; 8bo jeśli Ŝyjemy, dla Pana Ŝyjemy, i jeśli umieramy, dla Pana umieramy; czy więc Ŝyjemy, czy umieramy,
jesteśmy Pańscy. 9Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do
Ŝycia,184 aby i nad umarłymi i nad Ŝywymi zapanować. 10Ty
natomiast dlaczego osądzasz swego brata? Albo i ty, dlaczego
odrzucasz swojego brata? Wszyscy przecieŜ staniemy przed
sędziowską ławą185 Boga. 11GdyŜ napisano: Jak Ŝyję — mówi
Pan — Ŝe ugnie się przede Mną wszelkie kolano i wszelki język
wyzna Boga.186 12A zatem kaŜdy z nas o sobie samym zda
sprawę Bogu. 13Nie osądzajmy więc juŜ siebie nawzajem, ale
raczej rozsądźmy, by nie dawać bratu [powodu do] potknięcia
lub do skandalu. 14Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie,187 Ŝe nic samo przez się nie jest nieczyste — coś jest nieczyste tylko dla tego, kto zalicza je jako nieczyste.188 15Bo jeśli z
powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, to juŜ nie postępujesz według miłości; nie rujnuj przez swój pokarm tego, za któ184

Aoryst ingresywny, zaznaczający początek i trwanie czynności.

185

Ława, gr. bh/ma (bema) oznacza krok (ok. 75 cm), ławę sędziowską, podwyŜszenie, trybunę, trybunał, sąd (Dz 27,24; 2 Kor 5,10).

186

Jak Ŝyję, gr. zw/ evgw, (Ŝyję Ja). LXX ma w tym miejscu (Iz 45,23) kat'
emautou omnnuô, (Przysięgam na siebie). Wyzna Boga (exomologêsetai
tôi theôi). Futurum medi exomologeô, wyznać otwarcie; z accusativem jak
w Mt 3,6. W połączeniu z dativem wyraŜa myśli o uwielbiniu, oddaniu
chwały (Mt 11:25).

187

Paweł opowiada się po stronie osób mocnych w wierze — jak w 1 Kor
8,4n

188

Lub: za wyjątkiem tego, który zalicza coś do rzeczy nieczystych — dla
takiego [jest to] nieczyste. lub: rzecz jest nieczysta tylko dla tego, kto
traktuje ją jako nieczystą.
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rego umarł Chrystus. 16Niech więc wasze dobro nie będzie obraŜane. 17GdyŜ Królestwo BoŜe to nie jest pokarm i napój, lecz
sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.189 18Bo kto
w tym słuŜy Chrystusowi,190 miły jest Bogu i przyjemny ludziom.191 19DąŜmy zatem do tego, co [słuŜy] pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. 20Z powodu pokarmu nie burz dzieła
BoŜego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale jest złe dla człowieka, który przez jedzenie powoduje potknięcie. 21Dobrze jest
nie jeść mięsa ani nie pić wina i nie robić nic, przez co twój brat
mógłby się potknąć. 22Wiarę, którą masz, miej dla samego siebie — przed obliczem Boga. Szczęśliwy ten, kto samego siebie
nie osądza w tym, czego próbuje. 23Kto zaś osądza siebie,192
jeśli je, juŜ został potępiony, gdyŜ [to, co robi], nie [wypływa] z
wiary. Wszystko natomiast, co nie z wiary, jest grzechem.
1Natomiast

my, mocni,193 powinniśmy nosić194 słabości
niemocnych,195 a nie dogadzać sobie samym. 2KaŜdy z
nas niech bliźniemu sprawia przyjemność — dla dobra,
ze względu na zbudowanie. 3GdyŜ i Chrystus dogadzał
nie sobie samemu, ale, jak napisano: Zniewagi zniewaŜających
ciebie spadły na Mnie.196 4Cokolwiek bowiem uprzednio napisano, napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez wytrwałość i przez pociechę Pism mieli nadzieję. 5A Bóg wytrwałości i
pociechy, niech wam sprawi, abyście byli jednej myśli względem siebie na wzór Jezusa Chrystusa,197 6abyście jednomyślnie,

15

189

1 Kor 4,21.

190

Boga obraŜają wszelkie świadczenia ze strony człowieka — na tej samej
zasadzie, jak gospodynię obraziłoby przybycie na przygotowany przez nią
obiad z własnym prowiantem.

191

Ludzie częściej odtrącają religijny fanatyzm i religijne skrupulanctwo niŜ
prawdziwą szczerą inność.

192

193

Lub: Kto wątpi, gdy je... Komu brak pewności, gdy je... Jk 1,6n; por. Mk
11,23; Rz 4,20.
Paweł identyfikuje się z mocnymi w znaczeniu wyraŜonym w 2 Kor 12,10;
13,9, nie zaś w sensie 1 Kor 1,26.
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jednymi ustami chwalili Boga i Ojca naszego Pana, Jezusa
Chrystusa. 7Dlatego przygarniajcie jedni drugich, jak i Chrystus
przygarnął was dla chwały Boga. 8Mówię bowiem, Ŝe Chrystus
stał się sługą obrzezania ze względu na prawdę BoŜą, aby potwierdzić obietnice [dane] ojcom, 9i aby poganie ze względu na
miłosierdzie oddali chwałę Bogu, jak napisano: Dlatego będę
Cię wyznawał wśród pogan i śpiewał Twojemu imieniu.198 10I
znowu mówi: Cieszcie się, poganie, wraz z Jego ludem.199 11I
znów: Uwielbiajcie Pana, wszyscy poganie, i niech Go wysławiają wszystkie ludy!200 12I znów Izajasz mówi: Nastanie korzeń Jessego, który teŜ jest ustanowiony, by rządzić poganami;
w Nim poganie będą pokładać nadzieję.201 13A Bóg nadziei
niech was wypełni wszelką radością i pokojem w ufaniu po to,
byście obfitowali w nadziei, w mocy Ducha Świętego.
14Ja

sam natomiast, bracia moi, jestem przekonany co do was,
Ŝe i wy pełni jesteście dobroci, napełnieni wszelkim poznaniem,
zdolni jedni drugich pouczać. 15Dość odwaŜnie jednak napisałem wam tu i ówdzie, jako ten, który wam przypomina, [a to] ze
względu na łaskę daną mi przez Boga, 16abym był dla pogan
sługą202 Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą słuŜbę zwiastowania ewangelii BoŜej, aby poganie stali się przyjemną ofiarą,
uświęconą w Duchu Świętym.203 17Mam zatem chlubę w Chrystusie Jezusie w tym, co odnosi się do Boga. 18Nie odwaŜę się
bowiem czegokolwiek powiedzieć o rzeczach, których Chrystus
nie dokonał przeze mnie dla posłuszeństwa pogan, czy to słowem czy czynem,204 19w mocy znaków i cudów, w mocy Ducha
Świętego, tak Ŝe od Jerozolimy i okolic205 aŜ po Ilirię206 dopeł-

198

Ps 18,50; 1 Kor 14,15.

199

5 MjŜ 32,43 (za LXX).

200

Ps 117,1.

201

Iz 11,1; Obj 5,5; 23,16.

202

sługa, gr. leitourgo,j (leiturgos).

194

Gal 6,2. Tak postępuje Paweł — 1 Kor 10,33.

203

195

Oddzieloną do tego, co Boskie, za sprawą Ducha Świętego.

Dz 14,8.

204

196

Łk 24,19; Dz 1,1; 7,22; 2 Kor 10,11.

Ps 69,9.

205

197

2 Kor 11,17; Kol 2,8; Ef 5,24.

Prawdopodobnie chodzi o podróŜ w czasie gdy Paweł wyruszył z Macedoniii i czekał na skutki 2 Listu do Koryntian przed swoją podróŜą do Ko-
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niłem ewangelii Chrystusa.207 20W ten to sposób poczytuję sobie za punkt honoru głosić ewangelię nie tam, gdzie juŜ wspominano imię Chrystusa, abym nie budował na cudzym fundamencie, 21lecz jak napisano: Zobaczą Go ci, którym o Nim nie
głoszono, i zrozumieją Go ci, którzy o Nim nie usłyszeli.208

Apostoł o swoich zamiarach
22Dlatego teŜ wielokrotnie miałem przeszkody w przyjściu do
was;209 23teraz jednak, nie mając juŜ miejsca w tych stronach, a

jednocześnie od wielu lat Ŝywiąc pragnienie przyjścia do was,
nadzieję, Ŝe po drodze, gdy będę szedł do Hiszpanii,
odwiedzę was i Ŝe przez was zostanę tam wysłany,210 gdy się
przedtem wami trochę nacieszę.

24mam

ryntu. Jeśli tak to zob. 2 Kor 13; Dz 20,1-3. Gdy Paweł przybył problem z
judaizującymi był juŜ załatwiony.
206

Illiria to najprawdopodobniej nazwa regionu zachodniej Macedonii (Dalmacji). Strabo mówi, Ŝe tędy przebiegał Szlak Egnacjański. Arabia i Ilira
były zatem w tym czasie najdalszymi punktami słuŜby Pawła.

207

W mocy znaków i cudów (en dunamei sêmeiôn kai teratôn) lub: przez
moc znaków i cudów. Wszystkie te słowa występują w Hbr 2,4, tylko tutaj
jednak dunamis łączy się ze znakami i cudami. Warto zwrócić uwagę na te
czynniki w słuŜbie samego Pawła 2 Kor 12,12 i w 2 Tm 2,9 w odniesieniu
do człowieka grzechu. Zob. 1 Tm 1,5; 1 Kor 2,4 jeśli chodzi o moc Ducha
Świętego w zwiastowaniu Pawła.

208

209

210

Iz 52,15. Niektórzy uwaŜają, Ŝe Paweł postrzegał swoją słuŜbę jako wypełnienie proroctwa Izajasza (Robertson, BW 5).
W przybyciu do Rzymu przeszkadzało Pawłowi pragnienie rozgłoszenia
ewangelii na wschodnich obszarach basenu Morza Śródziemnego, tam,
gdzie przedtem jej prawda była nieznana (zob. w. 20). „Lepiej się zuŜyć w
słuŜbie dla Pana niŜ zardzewieć przy innych zadaniach”. Fragment ten pisze człowiek z pasją, człowiek nie skazany na to, co robi, lecz czujący się
w tym, jak w swoim Ŝywiole. W jego Ŝyciu wiele się dzieje i mówi o odpoczynku (w. 32), ale nie ma dość. Więcej, fragment ten pisze człowiek,
który juŜ rozpoczął pracę nad kolejnym punktem „programu” — Hiszpania. Ma on plany, do czegoś dąŜy, podejmuje zadania. Nie jest to jednak
człowiek zabiegany, lecz owocujący; człowieka, który płynie, bo złapał w
Ŝagle wiatr. W słowach Pawła zawiera się jego widzenie: (1) pracy misyjnej; (2) zaangaŜowania w Kościele.
Misja jest dziełem zbiorowym: (a) dziełem zbiorowej modlitwy (w. 30) i
(b) dziełem zbiorowego wsparcia (w. 24). Praca ewangelizacyjna musi
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25Teraz zaś
26Macedonia

idę do Jerozolimy, aby usłuŜyć świętym.211
bowiem i Achaja uznały za słuszne zebrać pewną
składkę na ubogich spośród świętych212 w Jerozolimie.
27Uznały za słuszne natomiast, bo rzeczywiście są ich dłuŜnikami, gdyŜ skoro poganie dostąpili udziału w ich [dobrach]
duchowych, powinni usłuŜyć im cielesnymi. 28Po załatwieniu
tej sprawy i po przypieczętowaniu im tego owocu, wybiorę się
przez wasze [strony] do Hiszpanii. 29A wiem, Ŝe idąc do was,
przyjdę w pełni Chrystusowego błogosławieństwa.213 30Proszę
was zaś, bracia, przez wzgląd na naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz przez wzgląd na miłość Ducha, abyście dołączyli i wraz
ze mną walczyli w modlitwach214 za mnie do Boga, 31abym
został uratowany od nieposłusznych wierze215 w Judei i aby
moja posługa na rzecz Jerozolimy została przez świętych dobrze
przyjęta, 32tak bym za wolą BoŜą w radości do was przyszedł i
mógł u was odświeŜyć.216 33A Bóg pokoju niech będzie z wami
wszystkimi. Amen.

mieć swoją zborową bazę (w. 24), która winna być dla misjonarza domem
(w. 24).
211

Participium presentis activi w odniesieniu do celu, podobnie jak eulogounta w Dz 3,26. Posługa, o której Paweł mówi to składka, jedna z głównych
trosk Pawła od ponad roku (zob. 2 Kor 8; 9). Zob. 2 Kor 8,4.

212

Nie wszyscy byli ubodzy, zob. Dz 4,32-5,11; 6,1-6; 11,29f.; chociaŜ z Gal
2,10 wynika, Ŝe było takich wielu.

213

Błogosławieństwo, gr. euvlogi,a (eulogia), pełnia łask oraz duchowych dóbr
i darów. Tutaj: Przyjdę w pełni szczególnej łaski udzielonej mi przez
Chrystusa dla otwierania udziału w niej przed innymi (Louw-Nida).

214

Walczyć w modlitwie to (1) „adoptować” (wziąć za swoje) to, o co chcemy
się modlić, mieć to zawsze w pamięci; (2) nazywać w modlitwie to, czego
zaistnienia się pragnie (np. Ef 1,17nn), (3) oczekiwać, Ŝe Bóg tego „dopnie” posługując się nami bądź innymi ludźmi (Kol 4,12 o modlitwach za
Epafrasa. O walce Chrystusa na krzyŜu Mt 26,42; Łk 22,44).

215

Nieposłuszni wierze, gr. avpeiqe,w (1) w odniesieniu do Boga: być nieposłusznym, (Rz 11,30); (2) w odniesieniu do poselstwa ewangelii nie wierzyć, odrzucać wiarę, być niewierzącym (Dz 14,2).

216

Lub: odpocząć.
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Pozdrowienia
1Polecam217

wam zaś Febę,218 naszą siostrę, która jest
diakonisą219 zboru w Kenchreach,220 2abyście ją przygarnęli w Panu, w sposób godny świętych,221 i wspomogli ją w kaŜdej sprawie, w której by tego od was
potrzebowała, bo i ona stała się pomocnicą wielu — równieŜ
mnie samemu. 3Pozdrówcie222 Pryskę i Akwilę,223 moich współpracowników w Chrystusie Jezusie — 4którzy za moją duszę
własnego karku nadstawili, którym nie tylko ja dziękuję, ale i
wszystkie pogańskie zbory — 5a takŜe zbór w ich domu.224
Pozdrówcie mojego ukochanego Epeneta,225 który jest pierwo-

16

217

Ogólnie przyjęty sposób polecania, 2 Kor 3,1; Rz 3,5.

218

Nic więcej nie wiemy o Febie; jej imię znaczy Promienna (Roberson,
BW5).

219

Diakonisa. Kwestią w pewnej mierze otwartą pozostaje pytanie, czy termin ten ma znaczenie ogólne czy techniczne, jak w Flp 1,1; 1 Tm 3,8-13.
Za technicznym znaczeniem terminu przemawia dodatek „tês ekklêsias”
(zboru). Ponadto w trakcie rozwaŜania zawartego w 1 Tm 3,8-13 Paweł
mówi o gunaikas (kobietach w. 11) mając na myśli albo kobiety diakonise
albo Ŝony diakonów (mniej prawdopodobne, ale takŜe moŜliwe). Konstytucje Apostolskie zawierają wiele aluzji do diakonis. Ich potrzebę uzasadniało ścisłe rozdzielenie płci; potrzebne były zatem odwiedzające kobiety.
Czy diakonise te były zorganizowane podobnie jak diakoni — nie wiemy;
być moŜe teŜ były one wdowami, na co moŜe wskazywać 1Tm 5,9n.

220

Kenchry, wschodni port Koryntu.

221

Termin święty uŜywany był w odniesieniu do naśladowców Chrystusa.

222

Lub: przekaŜcie najlepsze Ŝyczenia

223

Pryscylla i Akwila, ich imiona zawsze pojawiają się w tej kolejności (Dz
18,18.26; 2 Tm 4,19, oraz tutaj) oprócz Dz 18,2; 1 Kor 16,19. Sugeruje to,
Ŝe Pryscylla była bardziej aktywna. Priscilla to zdrobnienie od Pryska.
Być moŜe była ona Rzymianką wysokiego rodu. Jej mąŜ był śydem z
Pontu i z zawodu wytwórcą namiotów. Za Klaudiusza zostali wygnani z
Rzymu, przybyli do Koryntu, następnie do Efezu, znów do Rzymu i znów
do Efezu. Byli współpracownikami Pawła zarówno w pracy duszpasterskiej jaki i w zawodowej — w Koryncie i w Efezie.

224

225

Pierwsi chrześcijanie nie dysponowali budynkami: Dz 12,2; 1 Kor 16,19;
Flm 1,2; Kol 4,15. Chrześcijanie w Rzymie mogli mieć takich budynków
kilka.
Epenet. Nic nie wiadomo na jego temat, poza tym, Ŝe był — mówiąc w
kategoriach hebrajskich — pierwociną Azji, czyli jednym z pierwszych
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ciną Azji dla Chrystusa. 6Pozdrówcie Marię, która się wiele dla
was natrudziła. 7Pozdrówcie Andronika i Junię, moich rodaków
i moich współwięźniów, którzy są znani i cenieni pośród apostołów, którzy teŜ juŜ przede mną narodzili się w Chrystusie.
8Pozdrówcie Ampliata, mojego ukochanego w Panu.
9Pozdrówcie Urbana, naszego współpracownika w Chrystusie, i
Stachysa, mojego ukochanego. 10Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z [domu]
Arystobula.226 11Pozdrówcie Herodiona, mojego rodaka. Pozdrówcie tych z [domu] Narcyza,227 którzy są w Panu.
12Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę,228 które trudzą się w Panu.
Pozdrówcie ukochaną Persydę,229 która wiele natrudziła się w
Panu. 13Pozdrówcie Rufa,230 powołanego w Panu, oraz matkę
jego i moją.231 14Pozdrówcie Asynkryta,232 Flegonta,233 Hermesa,234 Patroba,235 Hermasa236 oraz braci, którzy są z nimi.237

wierzących nawróconych w tamtejszym okręgu. Por 2:9; 1Co 16:15 (about Stephanus and Achaia).
226

Młodszy Arystobulus był wnukiem Heroda Wielkiego. Lightfood sugeruje, Ŝe niektórzy z jego domu byli chrześcijanami (BW 5).

227

Sławny wyzwoleniec o tym imieniu został stracony przez Agrypę. MoŜe
chodzi o wierzących z jego domu? (BW5).

228

Prawdopodobnie siostry i być moŜe bliźniaczki. Oba imiona pochodzą z
tego samego rdzenia, od czasownika truphaô, Ŝyć dostatnio (Jk 5,5).

229

Takie imię nosiła wyzwolona niewolnica (BW 5).

230

Bardzo powszechne imię niewolnika. Być moŜe ta sama osoba, o której
mowa w Mk 15,21. Rufus znaczy czerwony. Paweł określa go jako powołanego (ton eklekton), nie wybranego.

231

Nie chodzi o matkę Pawła. Apostoł w ten sposób wyraŜa uznanie dla jej
matczynej opieki (Robertson BW 5).

232

Asynkryt (Asunkritos). Z inskrypcji znamy takie właśnie imię wyzwoleńca Augusta.

233

Flegont (Phlegontos). Imię to pojawia się dopiero u historyka w II w. po
Chr.

234

Hermes (Hermês). Bardzo powszechne imię niewolnika.

235

Patrobas (Patrobas). Imię wyzwoleńca Nerona, skrócone Patrobius.

236

Hermas (Hermâs). Nie chodzi o autora Pasterza Hermasa. Było to dość
częste imię niewolnika, skrót od Hermagoras, Hermogenes, etc.
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15Pozdrówcie

Filologa238 i Julię,239 Nereusza240 i jego siostrę,
i wszystkich świętych, którzy są z nimi.242
16Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają
was wszystkie kościoły Chrystusa.
Olimpasa241
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was w Panu ja, Tercjusz,249 który ten list pisałem. 23Pozdrawia
was Gajus, gospodarz mój i całego zboru.250 Pozdrawia was
Erast, skarbnik miejski,251 oraz brat Kwartus.252

Hymn pochwalny
Wezwanie do czujności w sprawach wiary
17A

proszę was, bracia, abyście uwaŜali na tych, którzy robią
podziały i skandale przeciw nauce, której wy nauczyliście się —
unikajcie ich. 18Tacy bowiem nie słuŜą naszemu Panu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi,243 i za pomocą gładkich oszustw
oraz pochlebstw zwodzą serca prostodusznych.244 19Bo wasze
posłuszeństwo znane jest wszystkim; cieszę się więc z was i
chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a takŜe czyści wobec zła. 20Bóg pokoju natomiast szybko zetrze szatana pod waszymi stopami. Łaska naszego Pana, Jezusa, niech będzie z wami.
21Pozdrawia

cjusz,246

was mój współpracownik Tymoteusz,245 LuJazon247 oraz Sozypater,248 moi rodacy. 22Pozdrawiam

237

Bracia, którzy są z nimi (tous sun autois adelphous). Być moŜe chodzi o
mały Kościół w ich domu.

238

Filolog (Philologos), inne powszechne imię niewolnika.

239

Julia (Ioulian). Najczęstsze imię dla niewolnicy naleŜącej do cesarskiego
domu, w tym wypadku Juliusza Cezara. Być moŜe Filolog i Julia byli męŜem i Ŝoną.

240

Nereusz (Nêreus). Imię odnalezione w inskrypcjach z cesarskiego domu.
Brak imienia jego siostry.

241

Olimpas (Olumpâs). Być moŜe skrót od Olimpiodorus.

242

Wszyscy święci z nimi (tous sun autois pantas hagious). Być moŜe kolejny kościół w domu.

243

Flp 3,19.

244

Lub: niewinnych, naiwnie ufnych, łatwowiernych.

245

Tymoteusz był wraz z Pawłem w Macedonii zanim przybył do Koryntu (2
Kor 1,1),

246

Lucjusz — Dz 13,1.

247
248

Jason — Gościł Pawła w Tesanikach, Dz 17,5-9.
Sozypater, prawdopodobnie syn Pyrrusa z Berei — zob. Dz 20,4.

25A

Temu, który ma moc utwierdzić was według mojej ewangelii253 i poselstwa o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, przez wieczne czasy milczeniem okrytej,254 26ale teraz
ukazanej przez pisma prorockie zgodnie z rozkazem wiecznego
Boga [oraz] dla posłuszeństwa wiary255 obwieszczonej wobec
wszystkich narodów,256 27jedynie mądremu Bogu,257 przez Jezusa Chrystusa — Jemu chwała na wieki. Amen.

249

Tercjusz wspomniany jest tylko w tym fragmencie Nowego Testamentu.
Zob. 2 Ts 3,17; 1 Kor 16,21; Kol 4,18.

250

Gajusz to prawdopodobnie Gajusz Tytus Justus, w którego domu mieszkał
Paweł w czasie pobytu w Koryncie (Dz 18,7; 19,29; 20,4; 1 Kor 1,14).

251

W czasie prac wykopaliskowych na jednym z placów w Koryncie odnaleziono kamień z napisem po łacinie: „Erast, komisarz do spraw robót publicznych, poniósł koszty wybrukowania tego placu”. Być moŜe odnosi
się to do Erasta, skarbnika miejskiego, ale moŜe to być równieŜ osoba, o
której czytamy w Dz 19,22; 2 Tm 4,20. Trudno jednak o pewność, dlatego, Ŝe imię Erast było jednym z popularniejszych.

252

Kwartus znaczy czwarty syn. Biblia mówi o nim tylko w tym wierszu.
Obok innych wymienionych tylko raz w Piśmie Świętym jest on dla nas
symbolem prawdy, Ŝe Bóg nie zapomina o nikim, kto się angaŜuje w dzieło Królestwa BoŜego.
Niektóre manuskrypty dodają wiersz 24: Łaska naszego Pana, Jezusa
Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Amen.

253

Moja ewangelia to poselstwo, które Paweł otrzymał przez objawienie
(2,16; Gal 1,12; 2 Tm 2,8) i które na uŜytek zwiastowania odpowiednio
ułoŜył: treścią tej ewangelii jest Chrystus; podstawą ewangelii jest fakt;
rezultatem ewangelii jest zbawienie; istotą ewangelii jest łaska (1 Kor
15,1-10).

254

Mówiąc o tajemnicy apostoł ma na myśli niezgłębione, niezbadane i
cudowne tajniki ewangelii (Rz 11,25-36; 1 Kor 2,6-10; Kol 1,25-27).

255

Zob. Rz 1,5.

256

Rz 1,2; Mt 28-19.

257

Greckie słowo mądry (sofos) to nie tylko uczony, wykształcony (jak mówiono o filozofach, oratorach, Ŝydowskich teologach i chrześcijańskich
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Pierwszy List Pawła do Koryntian
Pozdrowienie
apostoł Chrystusa Jezusa powołany z woli BoŜej,
oraz Sostenes, brat, 2kościołowi Boga, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia naszego
Pana Jezusa Chrystusa — ich i naszego — na kaŜdym miejscu:
3Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa
Chrystusa.

1

1Paweł,

Wdzięczność za BoŜe działanie w kościele w Koryncie
4Dziękuję Bogu za was zawsze, za łaskę BoŜą, daną wam w
Chrystusie Jezusie, 5Ŝe we wszystkim zostaliście wzbogaceni w
Nim — we wszelkim słowie i we wszelkim poznaniu,
6stosownie do tego, jak świadectwo Chrystusa zostało w was
utwierdzone, 7tak Ŝe wam nie brakuje w Ŝadnym darze łaski,
[wam], którzy oczekujecie objawienia się naszego Pana Jezusa
Chrystusa, 8który teŜ utwierdzi was aŜ do końca, nienagannych
w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.1 9Wierny jest Bóg,2
przez którego zostaliście powołani3 do wspólnoty4 Jego Syna
Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
Wezwanie do połoŜenia kresu kłótniom
was zaś, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa
Chrystusa, abyście wszyscy mówili jedno5 i aby nie było mię10Wzywam

nauczycielach), ale takŜe rzeczoznawca, ekspert, architekt najlepszych
planów i znawca najlepszych sposobów ich realizacji.

1

Lub: abyście byli poza oskarŜeniem w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.

2

Bóg jest wierny (pistos ho theos). To podstawa ufności Pawła (1Ts 5,24;
1Kor 10,13; Rz 8,36; Flp 1,16).

3

Bóg jest zarówno podmiotem powołującym (Rz 11,36), jak równieŜ
przyczyną tego powołania (Hbr 2,10.

4

Wspólnota, gr. koinwni,a (koinonia), określa partnerstwo, uczestnictwo: 2
Kor 13,13n.; Flp 2,1; 3,10. Dalej oznacza społeczność i bliskość jak w
Dz 2,42; Gal 2:9; 2 Kor 6,14; 1 J 1,3.7. Oznacza równieŜ wkład , jak w 2
Kor 8,4; 9,13; Flp 1,5.

5

Wszyscy mówili jedno, idiom z greckiego Ŝycia politycznego: mówić
jednym głosem, pozostawać w jednomyślności. Idiom ten, właściwy dla
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dzy wami rozłamów, lecz abyście byli w pełni nastawieni6 na tę
samą myśl i na to samo zdanie. 11Doniesiono mi bowiem o was,
bracia moi, przez tych od Chloe,7 Ŝe są między wami kłótnie.8
12Mówię to natomiast dlatego, Ŝe kaŜdy z was mówi: Ja jestem
Pawła, a ja Apollosa,9 ja Kefasa,10 a ja Chrystusa. 13Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyŜowany
albo czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? 14Dziękuję Bogu,
Ŝe nikogo z was nie ochrzciłem poza Kryspusem11 i Gajusem,12
15aby ktoś nie powiedział, Ŝe w moje imię zostaliście ochrzczeni. 16Ochrzciłem teŜ i dom Stefana; poza tym nie wiem, czy
kogoś innego ochrzciłem. 17Chrystus bowiem nie posłał mnie
chrzcić, ale głosić ewangelię, nie w mądrości słowa, aby krzyŜ
Chrystusa nie został pozbawiony mocy.13

greki klasycznej informuje nas pośrednio, Ŝe Paweł był zaznajomiony z
literaturą klasyczną (Robertson, BW 5).
6

Nastawieni, gr. kathrtisme,noi (kataridzomai), słowo, które w Mt 4,21
(Mk 1,19) odnosi się do naprawiania sieci, a w sensie moralnym pojawia
się w 1 Ts 3,10. Galen stosował to słowo na określenie nastawiania stawów przez chirurga, a Herodot na łączenie części (Robertson BW 5).

7

Imię Chloe znaczy świeŜa zieleń. Określenie to było jednym z przymiotów Demeter, bogini rolnictwa. Na tej podstawie Lighfoot wnosi, Ŝe była
ona jedną z wyzwolonych kobiet, podobnie jak Febe (Rz 16,1), Hermes
(Rz 16,14), Nereusz (Rz 16,15).

8

Podziały w Koryncie powstawały na tle kaznodziejów (1,12-4,21), niemoralności (5,1-13), procesów między chrześcijanami (6,1-11), małŜeństwa (7,1-40), mięsa ofiarowanego boŜkom pogańskim (1 Kor 8-10), zachowania kobiet w kościele (11,1-16), Wieczerzy Pańskiej (11,17-34),
darów duchowych (1 Kor 12-14), zmartwychwstania (1 Kor 15). Kłótnie
wymienione są jako uczynki ciała (Gal 5,19), rzeczy złe (2 Kor 12,20;
Rz 1,19; 1 Tm 6,4).

9

Dz 18,24. Zob. 1 Kor 16,12.

10

Zob. Dz 15,7-11; Gal 2,7-10; Gal 2,11-14.

11

Kryspus przed swoim nawróceniem był przełoŜonym synagogi w Koryncie (Dz 18,18)

12

Gajus był prawdopodobnie gospodarzem kościoła w Koryncie (Rz
16,23).

13

Pozbawiony mocy lub skuteczności, treści, nie stał się pusty, bez znaczenia, niewaŜny.
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WaŜność Słowa o krzyŜu
Słowo o krzyŜu jest głupstwem dla tych, którzy giną,
dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą BoŜą.
19Napisano bowiem:
18GdyŜ

Zniszczę mądrość mądrych
i udaremnię rozwiązania rozumnych.14
20Gdzie

jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku?15
Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? 21Bo
skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w jego BoŜej
mądrości, spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupotę
głoszonego poselstwa. 22Podczas gdy śydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, 23my głosimy Chrystusa ukrzyŜowanego, dla śydów wprawdzie skandal,16 a dla pogan głupstwo,17 24natomiast dla powołanych — i śydów, i Greków —
zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą BoŜą i mądrością BoŜą.
25gdyŜ to, co głupie u Boga, jest mądrzejsze od ludzi, i to, co
słabe u Boga jest mocniejsze od ludzi.

14

Lub: Pozbawię znaczenia mądrość mądrych i rozwiązania rozumnych
uniewaŜnię. Zob. Iz 29,14

15

Mądry odnosi się do greckich filozofów; uczony — do uczonych Ŝydowskich; badacz tego wieku — do dyskutantów i sceptyków w ogóle (Roberson BW 5).

16

skandal, gr. ska,ndalon, (skandalon), (1) w sensie ścisłym języczek przy
pułapce lub — na zasadzie synekdochy — wnyk, potrzask, pułapka; (2)
przenośnie pułapka, tj. to, co sprawia, Ŝe dana osoba łapie się na grzech,
upada (Rz 11,9); (3) metaforycznie (a) jako pokusa, przynęta do grzechu
lub odstępstwa pokusa, zgorszenie, uprzedzenie (Mt 18,7); (b) to, co jest
źródłem takiej pokusy, przynęty, zgorszenia (1 Kor 1,23) znaczy równieŜ powód do upadku, zraŜenia się, uprzedzenia się, odejścia od pierwotnego zamiaru. Zoldiathes (okazja do odstępstwa).

17

Dz 17,32
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Słowo o krzyŜu i codzienność kościoła

26Bo

przyjrzyjcie się waszemu powołaniu,18 bracia,19 Ŝe niewielu [wśród] was mądrych według ciała, niewielu wpływowych,
niewielu szlachetnie urodzonych, 27ale to, co u świata głupiego,
wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego,
wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, 28i to, co u świata
niskiego rodu, co wzgardzone, wybrał Bóg — to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, uniewaŜnić, 29tak aby Ŝadne ciało
nie chlubiło się wobec Boga. 30Dzięki Niemu zaś wy jesteście w
Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga,
zarówno sprawiedliwością oraz poświęceniem, jak i odkupieniem, 31aby — jak napisano — Kto się chlubi, chlubił się w
Panu.20
1RównieŜ

ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wzniosłością Słowa lub mądrości, ogłaszając wam
tajemnicę21 BoŜą. 2Postanowiłem bowiem nic nie znać
pośród was, poza Jezusem Chrystusem — i to tym ukrzyŜowanym. 3Stanąłem teŜ przed wami w słabości i w strachu, i z
wielkim drŜeniem, 4a moje Słowo i moje poselstwo nie były w
przekonywających słowach mądrości, lecz w przejawie Ducha i
mocy, 5aby wasza wiara nie była w mądrości ludzkiej, ale w
mocy BoŜej. 6Mądrość zaś opowiadamy wśród doskonałych,22
jednak nie mądrość tego wieku ani władców23 tego wieku, tra-

2

18

19
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cących na znaczeniu; 7ale opowiadamy BoŜą mądrość w ukrytej
tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej
chwały, 8której Ŝaden z władców tego wieku nie poznał, bo
gdyby poznali, nie ukrzyŜowaliby Pana chwały. 9Ale jak jest
napisane:
Czego oko nie zobaczyło i ucho nie usłyszało,
i na ludzkie serce nie wstąpiło,
to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają.24
10Nam

zaś objawił to Bóg przez Ducha; gdyŜ Duch bada
wszystko — równieŜ głębokie sprawy Boga. 11Bo kto z ludzi
zna sprawy ludzkie, jeśli nie duch człowieka, który jest w nim?
Tak teŜ spraw Boga nikt nie poznał, tylko Duch BoŜy. 12My zaś
posiedliśmy nie ducha świata, ale Ducha, który jest z Boga,
abyśmy poznali to wszystko, czym nas Bóg obdarował z łaski.
13O tym i mówimy nie w słowach nauczanych przez mądrość
ludzką, lecz w nauczanych przez Ducha — to, co duchowe25
łącząc z tym, co duchowe.26 14Jednak człowiek zmysłowy nie
przyjmuje tych rzeczy, które naleŜą do Ducha BoŜego, są bowiem dla niego głupstwem i nie jest w stanie ich poznać, gdyŜ
[muszą być] duchowo rozsądzane. 15[Człowiek] duchowy jednak rozsądza wszystko, sam zaś nie jest przez nikogo rozsądza-

Powołanie u Pawła zwykle odnosi się do działania BoŜego mającego na
celu przyciągnięcie ludzi do wiary w Chrystusa. W tym przypadku łączy
teŜ w sobie stan, w którym dosięgło wierzących powołanie BoŜe (NET
557).

24

Nie wiadomo, skąd Paweł zaczerpnął ten cytat. Klemens Rzymski odnajduje go w LXX, w Iz 64,4. Być moŜe Paweł w dowolny sposób łączy
Iz 64,4; 65,17; 52,15, podobnie jak w Rz 3,10-18.

Ta grecka formuła grzecznościowa, bracia, odnosi się równieŜ do kobiet
(NET 557).

25

Z punktu widzenia gramatyki wyraŜenie to moŜe mieć rodzaj męski lub
nijaki. Jeśli męski, wówczas słowa te znaczyłyby: tych, którzy są duchowi łącząc z tym co duchowe (lub wyjaśniając im to, co duchowe) —
zob. w. 14. Jeśli nijaki to ja w naszym tekście, co teŜ ma sens — zob. w.
13.

26

łączyć, gr. sugkri,nw (synkrino), pierwotnie znaczyło dopasowywać. W
LXX uŜywane na określenie wyjaśniania snów (1 MjŜ 40,8.22; 41,12)
być moŜe na zasadzie porównywania. W późniejszej grece znaczyło porównywać, jak w 2 Kor 10,12. W papirusach Moulton and Milligan (Vocabulary) dają mu znacznie decydować (po porównaniu). U nas łączyć
(podobnie jak Lightfoot and Ellicott).

20

Jr 9,24.

21

Rz 16,25; 1 Kor 2,7; Kol 1,26; 2,2. Niektóre manuskrytpy, jak a2 B D F
G 33 1739 1881 Byz, mają świadectwo, gr. marturion (martyrion); u nas
tajemnica, gr. musterion (mysterion), za P46vid a* A C 88.

22

Doskonałych lub dojrzałych. Paweł odróŜnia w swoich słowach nauczanie dla niemowląt (3:1) od nauczania dla dojrzałych (1 Kor 14,20; Flp
3,15; Ef 4,13; Hbr 5,14).

23

Lub: zwierzchności tego wieku.
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ny.27 16Kto bowiem poznał myśl Pana, tak by Go pouczać?28
My natomiast mamy myśl Chrystusa.
Oznaki cielesności:
Brak zrozumienia roli usługujących
Podziały w kościele
1Ja teŜ, bracia, nie byłem w stanie mówić do was jako do
duchowych, lecz jako do cielesnych,29 jako do niemowląt
w Chrystusie. 2Mlekiem30 was napoiłem, nie stałym pokarmem, wciąŜ bowiem nie mogliście [go przyjąć], ale i
teraz jeszcze nie moŜecie, 3gdyŜ wciąŜ jesteście cieleśni. Bo
skoro między wami zazdrość i kłótnia, to czy nie jesteście cieleśni i czy nie postępujecie po ludzku? 4Gdy bowiem jeden mówi:
Ja właściwie jestem Pawła, a inny: A ja Apollosa, to czy nie
jesteście ludźmi? 5Kim więc jest Apollos? Kim zaś jest Paweł?
Usługującymi, dzięki którym uwierzyliście, tak teŜ jak kaŜdemu
dał Pan. 6Ja zasadziłem, Apollos podlał — ale wzrost dawał
Bóg. 7Tak Ŝe ani ten, który sadzi, jest czymś, ani ten, który podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. 8Ten zaś, który sadzi, oraz
ten, który podlewa, są jedno; kaŜdy według swojego trudu
otrzyma własną zapłatę. 9Bo [my] jesteśmy BoŜymi współpracownikami;31 [a wy] jesteście BoŜą rolą, BoŜą budowlą.

3

Nasza rola w budowaniu na fundamencie,
którym jest Chrystus
10Według danej mi łaski BoŜej, jako mądry mistrz budowlany
załoŜyłem fundament, a inny na nim buduje. KaŜdy zaś niech
uwaŜa, jak na nim buduje. 11Innego bowiem fundamentu nikt
nie jest w stanie załoŜyć obok tego, który jest załoŜony, a którym jest Jezus Chrystus. 12A czy ktoś na tym fundamencie bu27

Nie w sensie, Ŝe jest poza wszelką krytyką, ale Ŝe nikt nawet się do tego
nie zabiera (NET 558).

28

Iz 40,30.

29

Podporządkowanych władzy ciała.

30

Mleko odnosi się do podstawowych prawd duchowego Ŝycia.

31

Paweł i Apollos są współpracownikami ze sobą, a nie z Bogiem; jednak
jako współpracownicy do Boga naleŜą (Wallace, Exegetical Syntax, 130,
za NET 559).
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duje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, 13dzieło kaŜdego stanie się widoczne; pokaŜe to bowiem
ten Dzień,32 jako Ŝe w ogniu zostanie [to] objawione i jakie jest
dzieło kaŜdego — ogień to wypróbuje.33 14Jeśli czyjeś dzieło,
wzniesione na tym fundamencie, przetrwa, ten otrzyma zapłatę;
15jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, sam zaś będzie
zbawiony, tak jednak, jak przez ogień.
Kościół w swej naturze
i wynikająca z tego przestroga
16Czy

nie wiecie, Ŝe jesteście przybytkiem Boga34 i Duch BoŜy
mieszka w was? 17Jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego
zniszczy Bóg, gdyŜ przybytek Boga jest święty i wy właśnie
nim jesteście.
18Niech

nikt samego siebie nie oszukuje; jeśli ktoś z was uwaŜa,
Ŝe jest mądry w obecnym wieku, niech się stanie głupim, aby
stać się mądrym. 19GdyŜ mądrość tego świata jest głupstwem u
Boga. Napisane jest bowiem: On jest tym, który chwyta mądrych
w ich przebiegłość;35 20i znowu: Pan zna rozwaŜania mądrych,
Ŝe są jałowe.36 21A zatem niech się nikt nie chlubi ludźmi;
wszystko bowiem jest wasze, 22czy to Paweł, czy Apollos, czy
Kefas, czy to świat, czy Ŝycie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe — wszystko wasze, 23wy zaś Chrystusa, a
Chrystus —Boga.

32

1,8; 5,5; 2 Kor 5,9-10; 1 Ts 5,4; Rz 13,12; Hbr 10, 25.

33

2 Ts 1,8; 2,8 por. z Dn 7,9; Mal 4,1 oraz Mt 3,12; Łk 3,16n.

34

W tym przypadku określenie przybytek Boga odnosi się do wszystkich
wierzących razem wziętych.

35

przebiegłość lub przemyślność. Job 5,13.

36

Ps 94,11.
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1Tak

niech człowiek nas zaszeregowuje: jako podwładnych
Chrystusa i odpowiedzialnych37 za [ogłaszanie] tajemnic
Boga. 2Od tych, na których spoczywa odpowiedzialność,
wymaga się tu ponadto, aby ktoś taki okazał się wierny.
3Dla mnie zaś najmniejsza to rzecz, czy przez was będę rozliczony czy przez jakiś ludzki dzień [sądny], owszem,38 i sam
siebie nie rozliczam. 4Nic sobie bowiem nie wyrzucam, lecz nie
jestem przez to usprawiedliwiony; tym zaś, który mnie rozlicza,
jest Pan. 5Dlatego o niczym nie sądźcie przed czasem, dopóki
nie przyjdzie Pan, który wyświetli to, co ukryte w ciemności, i
ukaŜe motywy serc; a wtedy kaŜdy otrzyma pochwałę od Boga.

4

6To

zaś, bracia, odniosłem do siebie samego i do Apollosa przez
wzgląd na was, abyście na nas nauczyli się nie wykraczać ponad
to, co napisano, aby jeden ponad drugiego nie wynosił się przeciw innemu. 7Bo kto ciebie wyróŜnia? Co zaś39 masz, czego nie
otrzymałeś? A jeśli otrzymałeś, dlaczego chlubisz się tak, jakbyś nie otrzymał? 8JuŜ jesteście zaspokojeni, juŜ wzbogaciliście
się, bez nas staliście się królami. I oby zaczęło się wasze królowanie, abyśmy i my zapanowali wraz z wami. 9Myślę bowiem,
Ŝe Bóg nas, apostołów, mianował jako ostatnich, jakby na
śmierć skazanych, jako Ŝe staliśmy się widowiskiem dla świata i
aniołów, i ludzi. 10My głupi dla Chrystusa, wy zaś rozumni w
Chrystusie; my słabi, wy mocni; wy szanowani, a my pogardzani. 11AŜ do obecnej godziny jesteśmy głodni i spragnieni, i
nadzy, i bici pięściami, i na tułaczce, 12i trudzimy się pracując
własnymi rękami; szkalowani dobrze Ŝyczymy; prześladowani
znosimy, 13zniesławiani zapraszamy;40 staliśmy się jak śmieci
tego świata, nieczystości wszystkich aŜ dotąd.41

37

zarządzający, gr. oivkono,moj (oikonomos), (1) dosłownie; (a) osoba odpowiedzialna za dom lub posiadłość zarządca, menedźer (Łk 12,42); (b)
urzędnik odpowiedzialny za mienie i dobra publiczne skarbnik, nadzorca
(Rz 16,23); (2) przenośnie: osoba, której Bóg powierzył duchową odpowiedzialność za coś (1 Kor 4,1; Friberg, za BW 5).

38

Lub: właściwie.

39

Lub: właściwie, jako partykuła uwydatniająca.

40

Lub: zachęcamy.

41

Lub: aŜ dotąd jak to, co przez wszystkich wymiatane.
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14Piszę

to nie po to, aby was zawstydzać, ale po to, aby was
upomnieć jako moje ukochane dzieci. 15Bo choćbyście mieli
tysiące wychowawców w Chrystusie, jednak niewielu macie
ojców; ja was bowiem zrodziłem przez ewangelię w Chrystusie
Jezusie. 16Zapraszam was zatem, bądźcie moimi naśladowcami.
17Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim ukochanym i wiernym dzieckiem w Panu i który przypomni wam
moje drogi w Chrystusie, zgodnie z tym, jak nauczam wszędzie,
w kaŜdym kościele.42 18PoniewaŜ zaś nie przychodzę do was,
niektórzy popadli w zarozumiałość; 19ja jednak szybko przyjdę
do was, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem zarozumiałych, lecz z ich mocą; 20gdyŜ Królestwo BoŜe jest nie w
słowie, ale w mocy. 21Czego chcecie? Czy mam przyjść do was
z rózgą, czy teŜ z miłością i w duchu łagodności?
Nagana za tolerowanie nierządu
się powszechnie o nierządzie między wami i to
takim nierządzie, jakiego nie ma nawet między poganami,
jako Ŝe ktoś ma Ŝonę ojca.43 2A wy staliście się zarozumiali, zamiast się raczej zasmucić, aby usunąć spośród was
tego, który się tego czynu dopuścił. 3Ja bowiem, nieobecny
ciałem, lecz obecny duchem, juŜ osądziłem — tak jak bym był
obecny — tego, który to popełnił: 4Gdy się zgromadzicie w
imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz mój duch z mocą
Pana naszego, Jezusa, 5przekaŜcie takiego szatanowi na zgubę44 ciała,45 aby duch był uratowany w dniu Pana. 6Niezdrowa

5

1Słyszy

42

1 Kor 14,33.

43

3 MjŜ 18,8; 22,11; 5 MjŜ 22,30. Mieć za Ŝonę oznacza utrzymywać
stosunki równieŜ seksualne (BAGD 332 s. v. 2.b.a). Nie wiadomo, czy w
tym przypadku chodziło o wspólne mieszkanie, czy o związek małŜeński.

44

zguba, gr. o;leqroj (oletros) równieŜ: zagłada, zniszczenie, ruina, śmierć

45

ciała, gr. sa,rx (sarks). Podobny idiom w 1 Tm 1,20 w odniesieniu do
Hymeneusza i Aleksandra. Jeden z najtrudniejszych tekstów Nowego
Testamentu. Niektórzy uwaŜają wyłączenie z kościoła, które z kolei miałoby prowadzić do fizycznej śmierci wyłączonej osoby z ostatecznym
skutkiem zbawienia. Inni uwaŜają, Ŝe chodzi o cięŜką chorobę, która
miałaby prowadzić do opamiętania. Jeszcze inni twierdzą, Ŝe „na zgubę
ciała” znaczy: „w ramach waszego potępienia tego, co cielesne, a miało
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jest wasza chluba. Czy nie wiecie, Ŝe odrobina zakwasu całe
ciasto zakwasza? 7Usuńcie stary kwas, abyście byli nowym
ciastem, jako Ŝe jesteście przaśni; bo teŜ Chrystus — nasza Pascha — został złoŜony w ofierze. 8Tak więc świętujmy nie w
starym zakwasie ani w zakwasie złości i występku, lecz w przaśnikach czystości i prawdy.
9Napisałem

wam w liście,46 abyście nie przestawali z ludźmi
nierządnymi, 10lecz wcale nie [miałem na myśli] nierządnych
tego świata lub chciwców, zdzierców, czy teŜ bałwochwalców,
bo wówczas musielibyście wyjść z tego świata. 11Teraz zaś
napisałem wam, abyście nie przestawali, jeśli ktoś mieni się
bratem, a jest człowiekiem nierządnym, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą, Ŝebyście z takim
nawet wspólnie nie jadali. 12Co mi bowiem sądzić tych z zewnątrz? Czy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? 13Tych z
zewnątrz Bóg osądzi. Usuńcie złego spośród was samych.47

Potępienie dla procesów chrześcijan przed sądami świeckimi
1Czy śmie ktoś z was, mając sprawę do drugiego, być sądzony przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?
2Czy nie wiecie, Ŝe święci będą sądzić świat? A jeśli świat
ma być przez was sądzony, czy nie jesteście godni sądów w
[sprawach] najmniejszych? 3Czy nie wiecie, Ŝe będziemy sądzić
aniołów? A co dopiero sprawy Ŝyciowe? 4Jeśli więc macie do
rozstrzygnięcia [zwykłe] sprawy Ŝyciowe, to [ludzi] bez znaczenia w kościele — tych [jako sędziów] sadzacie? 5Dla zawstydzenia was to mówię. Zatem nie ma wśród was ani jednego
mądrego, kto byłby w stanie rozstrzygnąć między jednym a
drugim jego bratem? 6Tymczasem brat przeciw bratu występuje
z oskarŜeniem i to przed niewierzącymi! 7W ogóle juŜ to jest
waszą poraŜką, Ŝe macie między sobą procesy. Dlaczego raczej
nie znosicie niesprawiedliwości? Dlaczego raczej nie ponosicie
szkody? 8Tymczasem wy popełniacie niesprawiedliwość i wy-

6
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rządzacie szkodę, i to braciom. 9Albo czy nie wiecie, Ŝe niesprawiedliwi Królestwa BoŜego nie odziedziczą? Nie łudźcie
się! Ani ludzie nierządni, ani bałwochwalcy ani cudzołoŜnicy,
ani zniewieściali,48 ani homoseksualiści,49 10ani złodzieje, ani
chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa BoŜego nie odziedziczą. 11A takimi niektórzy z was byli; ale obmyliście się, ale zostaliście poświęceni, ale zostaliście uczynieni
sprawiedliwymi w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu
naszego Boga.
Wszystko mi wolno, ale...
12Wszystko

mi wolno,50 ale nie wszystko poŜyteczne. Wszystko
mi wolno, ale ja niczemu nie dam sobą zawładnąć. 13Pokarm
dla brzucha, a brzuch dla pokarmów; ale Bóg połoŜy kres jednemu i drugim. Ciało zaś jest nie dla nierządu, lecz dla Pana, a
Pan dla ciała. 14Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas przez swoją moc
wskrzesi. 15Czy nie wiecie, Ŝe wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc mam wziąć członki Chrystusa i uczynić je
członkami nierządnicy? W Ŝadnym razie! 16Albo czy nie wiecie, Ŝe kto jest złączony z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem?
Będą bowiem — mówi — ci dwoje jednym ciałem.51 17Kto zaś
jest złączony z Panem, jest [z Nim] jednym duchem.52
18Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzeszny akt,
jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; kto jednak
dopuszcza się nierządu, grzeszy względem własnego ciała.
19Albo czy nie wiecie, Ŝe wasze ciało jest przybytkiem Ducha
48

zniewieściali, gr. malakoi. (malakoi), oznacza ludzi ustępliwych, miękkich, zniewieściałych, gnuśnych, tchórzliwych, opieszałych, równieŜ nie
umiejących się oprzeć czemuś; BAGD mówi, Ŝe oznacza równieŜ męŜczyzn lub chłopców pozwalających się wykorzystać seksualnie; LN
88.281 podaje: bierny partner homoseksualnego stosunku płciowego.

49

1 Tm 1,10; Rz 1,27. LN 88.280: „męski” (w odróŜnieniu od partnera
spełniającego rolę kobiety) partner homoseksualnego stosunku płciowego.

miejsce wśród was”, a słowa: „aby duch był uratowany w dniu Pana” —
„aby duch kościoła był uratowany (ocalony, zbawiony) w dniu Pana
(zob. NET 561).

50

Być moŜe wyraŜenie to, podobnie jak wyraŜenie: Pokarm dla brzucha, a
brzuch dla pokarmów, jest cytatem wypowiedzi krąŜących w środowisku
korynckim.

46

Chodzi o wcześniejszy zaginiony list Pawła.

51

1 MjŜ 2,24.

47

Aluzja do 5 MjŜ 17,7; 19,19; 22,21.24; 24,7; por.: 1 Kor 5,2.

52

Ef 4,4; 5,30.
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Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i Ŝe nie
naleŜycie juŜ do siebie samych? 20Drogo bowiem zostaliście
kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele.
Sprawy Ŝycia małŜeńskiego
do spraw, o których pisaliście: Dobrze człowiekowi
nie dotykać kobiety;53 2jednak z powodu nierządu, niech
kaŜdy ma swoją Ŝonę i niech kaŜda ma własnego męŜa.
3Niech mąŜ oddaje powinność Ŝonie i podobnie Ŝona męŜowi. 4Nie Ŝona rozporządza własnym ciałem, lecz mąŜ; podobnie nie mąŜ rozporządza własnym ciałem, lecz Ŝona. 5Nie odmawiajcie sobie nawzajem, chyba Ŝe moŜe za obopólną zgodą
do pewnego czasu, aby się oddać modlitwie, a potem znów być
ze sobą, aby was szatan nie wystawiał na próbę z powodu waszej niepowściągliwości. 6To zaś mówię z wyrozumiałości, a
nie z nakazu. 7Chciałbym zaś, aby wszyscy ludzie byli jak ja,
kaŜdy jednak ma od Boga własny dar łaski, jeden tak, a drugi
tak.

7

1Co

8śonatym

natomiast, męŜatkom i wdowom mówię: Dobrze im
[będzie], jeśli pozostaną jak ja. 9Ale skoro brak im powściągliwości, niech się pobierają, bo lepiej jest się pobrać, niŜ płonąć
[niezaspokojonym pragnieniem poŜycia małŜeńskiego].54
10Tym

z kolei, którzy są w małŜeństwie, podaję nakaz, nie ja,
lecz Pan: Niech Ŝona nie odchodzi od męŜa — 11a jeśliby odeszła, niech pozostaje niezamęŜna albo niech się z męŜem pojedna — i niech mąŜ Ŝony nie oddala.
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byłyby nieczyste, teraz natomiast są święte.55 15Jeśli jednak
niewierzący odchodzi, niech odchodzi; brat lub siostra nie zostali [i nie są] w takich [przypadkach] zniewoleni;56 Bóg zaś
powołał was w pokoju. 16Bo skąd wiesz, Ŝono, Ŝe zbawisz męŜa? Albo skąd wiesz, męŜu, Ŝe zbawisz Ŝonę?
17Tylko57

niech kaŜdy tak postępuje, jak mu przydzielił Pan,
[według tego], jak kaŜdego powołał Bóg. I tak zarządzam we
wszystkich kościołach. 18Był ktoś powołany [jako] obrzezany?
Niech nie ukrywa obrzezania. W nieobrzezaniu został ktoś powołany? Niech się nie obrzezuje. 19Obrzezanie jest niczym i
nieobrzezanie jest niczym, tylko przestrzeganie przykazań Boga. 20KaŜdy w powołaniu, w którym został powołany — w tym
niech pozostanie. 21Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem?
Nie martw się; ale jeśli i moŜesz stać się wolnym, raczej korzystaj. 22Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten
jest wyzwoleńcem Pana; podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. 23Drogo zostaliście kupieni;
nie stawajcie się niewolnikami ludzi. 24KaŜdy w tym, w czym
został powołany, bracia, w tym niech pozostaje u Boga.
25Co

do dziewic zaś nakazu Pańskiego nie mam, daję jednak
radę jako ten, który dzięki okazanemu przez Pana miłosierdziu,
jest godny zaufania. 26To zatem uwaŜam za dobre przy obecnej
udręce,58 [mianowicie] Ŝe tak jest człowiekowi dobrze:59
55

Robertson tłumaczy: Wierząca Ŝona czyni związek z męŜem związkiem
prawym; i brat czyni związek z niewierzącą Ŝoną prawym; inaczej wasze
dzieci byłyby dziećmi nieprawymi, jednak ze względu na legalność
związku same są dziećmi z prawego łoŜa (BW 5).

56

Niektórzy uwaŜają, Ŝe zniewolenie odnosi się do zgody jedynie na odejście współmałŜonka, czyli: jeśli niewierzący odchodzi, naleŜy pozwolić
mu odejść, ale samemu pozostać w stanie wolnym, bez prawa do powtórnego małŜeństwa. Inni uwaŜają, Ŝe zniewolenie odnosi się do małŜeństwa, czyli: jeśli niewierzący odchodzi, współmałŜonek jest wolny —
równieŜ do powtórnego małŜeństwa. To drugie rozumienie bardziej odpowiada gramatyce tekstu, a takŜe kontekstowi (ww. 10-11 oraz 39-40).
Luter opowiadał się za drugim rozumieniem: chrześcijanin staje się w
tym wolny — równieŜ do kolejnego związku małŜeńskiego (BW 5).

12Pozostałym

zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli jakiś brat ma niewierzącą Ŝonę, a ta pragnie z nim mieszkać, niech jej nie oddala; 13i
Ŝona, jeśli ma niewierzącego męŜa, a ten pragnie z nią mieszkać, niech męŜa nie oddala. 14GdyŜ niewierzący mąŜ został
uświęcony w Ŝonie i niewierząca Ŝona została uświęcona w
bracie [który jest jej męŜem]; w przeciwnym razie wasze dzieci

53

54

Dobrze człowiekowi nie dotykać kobiety: eufemizm oznaczający powstrzymywanie się od poŜycia płciowego. Słowa te to być moŜe równieŜ
slogan kościoła w Koryncie, który Apostoł w dalszej części rozdziału
koryguje.
2 Kor 11,29.
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57

Tylko lub Zatem.

58

udręka, gr. avna,gkh (ananke), moŜe oznaczać albo zewnętrzne utrapienie,
albo wewnętrzną potrzebę lub powinność. Jeśli chodzi o wewnętrzną po-
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27Zostałeś

związany z Ŝoną? Nie szukaj rozłączenia. Zostałeś
rozłączony z Ŝoną? Nie szukaj Ŝony. 28A jeśli się i oŜeniłeś, nie
zgrzeszyłeś, i jeśli dziewica wyszła za mąŜ, nie zgrzeszyła; tacy
jednak będą mieli ucisk w ciele, a ja chciałbym wam tego
oszczędzić. 29To zaś mówię, bracia: Czas został skrócony; przez
to, co pozostało, niech równieŜ ci, którzy mają Ŝony, będą jakby
nie mieli; 30a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali; a ci, którzy się
cieszą, jakby się nie cieszyli; a ci, którzy kupują, jakby nie posiadali; 31a ci, którzy uŜywają świata, jakby go nie wykorzystywali; przemija bowiem stan rzeczy60 tego świata. 32Chcę,
abyście byli wolni od trosk; kto jest bez Ŝony, troszczy się o
sprawy Pana, [o to], jak przypodobać się Panu; 33a kto się oŜenił, troszczy się o sprawy świata, [o to], jak przypodobać się
Ŝonie — 34i [stał się człowiekiem, który Ŝyje w] rozdarciu.
RównieŜ kobieta niezamęŜna i dziewica troszczy się o sprawy
Pana, aby być świętą i ciałem i duchem; męŜatka zaś troszczy
się o sprawy świata, jak przypodobać się męŜowi. 35To zaś dla
waszej własnej korzyści mówię, nie aby pętlę na was zarzucać,
lecz abyście w pięknym stylu i wytrwale, bez rozterek [trwali] w
Panu.
36A

jeśli ktoś uwaŜa, Ŝe postąpiłby niestosownie względem
swojej dziewicy, gdyby miała przekroczyć swe lata,61 oraz Ŝe
tak powinno się stać, to niech czyni, co chce — nie grzeszy,
niech się pobierają. 37Kto zaś postanowił w swoim sercu, mocno, bez [wewnętrznego] przymusu, a panuje nad swoją wolą i
rozstrzygnął to w swoim sercu, Ŝe zachowa swoją dziewicę,
dobrze uczyni. 38Tak więc ten, kto poślubia swoją dziewicę,
dobrze czyni, a ten, kto nie poślubia, lepiej czyni.62
trzebę, to tekst naleŜałoby przetłumaczyć: UwaŜam za dobre w obecnej
potrzebie (ze względu na obecną powinność).
59

Przy obecnej udręce uwaŜam zatem za dobre, Ŝe dobrze człowiekowi tak
jest

60

stan rzeczy, gr. sch/ma (schema), kształt, postać, zewnętrzna forma.

61

gdyby miała przekroczyć swoje lata lub: gdyby się miała zestarzeć.

62

Istnieją dwa główne poglądy na wiersze 36-38. (1) Chodzi w nim o ojca
albo opiekuna dziewczyny, uprawnionych do decydowania o jej losach
małŜeńskich; (2) Chodzi o narzeczonego dziewczyny. Druga moŜliwość
wydaje się bardziej prawdopodobna.
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39śona

jest związana tak długo, jak długo Ŝyje jej mąŜ; a jeśli
mąŜ jej zaśnie, jest wolna, by wyjść za kogo chce, byle w Panu.
40Ale według mojej rady jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie;
a sądzę, Ŝe i ja mam Ducha BoŜego.
Sprawa spoŜywania ofiar składanych bóstwom pogańskim
1Co do ofiar składanych bóstwom [pogańskim], wiemy, Ŝe
wszyscy mamy właściwe poznanie.63 Poznanie nadyma,
lecz miłość buduje. 2Jeśli kto mniema, Ŝe coś poznał, jeszcze nie poznał, jak naleŜało poznać; 3jeśli natomiast ktoś
kocha Boga, ten teŜ został przez Niego poznany. 4Jeśli więc
chodzi o jedzenie ofiarowane bóstwom, wiemy, Ŝe nie ma na
świecie ani jednego bóstwa i nie ma Ŝadnego innego boga,
oprócz Jednego.64 5I chociaŜ rzeczywiście są tak zwani bogowie,65 czy to w niebie, czy na ziemi — jak teŜ jest wielu bogów
i wielu panów — 6to jednak dla nas jest tylko jeden Bóg Ojciec,
z którego wszystko i my dla Niego, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko i my przez Niego. 7Lecz nie u
wszystkich jest poznanie; niektórzy zaś przyzwyczajeni dotąd
do bóstwa, spoŜywają jakoby jemu złoŜoną ofiarę i sumienie
ich, jako Ŝe jest słabe, ulega splamieniu. 8Pokarm zaś nie postawi nas przy Bogu: nie tracimy nic, jeśli nie jemy, i nic nie
zyskujemy, jeśli jemy. 9UwaŜajcie natomiast, aby w jakiś sposób to wasze prawo66 nie stało się dla słabych powodem potknięcia. 10Bo jeśli ktoś zobaczyłby ciebie, mającego poznanie,
jak siedzisz w świątyni pogańskiej, to czy jego sumienie, jako
słabe, nie zostanie pobudzone do spoŜycia ofiary? 11W twoim

8

63

Słowa:„...wszyscy mamy właściwe poznanie”, to najprawdopodobniej
koryncki slogan, mający usprawiedliwiać zachowanie członków wspólnoty (zob. 6,12-13; 7,1; 10,23). Paweł po części się z tym sloganem zgadza, ale koryguje wypaczenia.

64

Słowa: „...nie ma Ŝadnego innego boga, oprócz Jednego”, to najprawdopodobniej koryncki slogan. Paweł po części się z tym sloganem zgadza,
ale koryguje wypaczenia.

65

1 Kor 10,19-21.

66

to wasze prawo lub: ten wasz przywilej.
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postępowaniu bowiem gubi się słaby,67 brat, za którego umarł
Chrystus. 12I tak, gdy grzeszycie względem braci i uderzacie w
ich słabe sumienie, grzeszycie przeciw Chrystusowi. 13Z tego
powodu, jeśli pokarm przyczynia się do upadku mojego brata,
nie spoŜyję mięsa na wieki, aby nie przyczynić się do upadku
mojego brata.
Prawa apostoła
1Czy

nie jestem wolny?68 Czy nie jestem apostołem? Czy
nie widziałem Jezusa, naszego Pana?69 Czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu? 2Jeśli nawet dla innych nie
jestem apostołem, to dla was jestem; pieczęcią mojego
apostolstwa wy jesteście w Panu. 3Moja obrona przeciw tym,
którzy mnie oskarŜają, jest taka: 4Czy nie mamy prawa jeść i
pić? 5Czy nie mamy prawa brać z sobą siostry — kobiety, jak i
pozostali apostołowie i bracia Pana oraz Kefas? 6Czy tylko ja i
Barnaba nie mamy prawa nie pracować? 7Kto kiedy pełni słuŜbę Ŝołnierską na własny koszt? Kto zasadza winnicę i nie je jej
owocu? Albo kto pasie stado i nie spoŜywa mleka ze stada?
8Czy mówię to tylko po ludzku? Czy i Prawo tego nie mówi?
9Bo to w Prawie MojŜesza jest napisane: Młócącemu wołowi nie
zawiąŜesz pyska.70 Czy Bóg troszczy się tylko o woły? 10Czy
nie mówi tego przede wszytkim ze względu na nas? Ze względu
na nas bowiem jest napisane, Ŝe oracz powinien orać w nadziei,
a młocarz [młócić] w nadziei uczestniczenia [w plonach].
11Jeśli my wam posialiśmy [dobra] duchowe, to cóŜ wielkiego,
jeśli my wasze cielesne zbierzemy? 12Jeśli inni w waszym prawie uczestniczą, dlaczego nie tym bardziej my? Nie skorzystaliśmy jednak z tego prawa, ale wszystko znosimy, aby Ŝadnej
przeszkody nie sprawiać ewangelii Chrystusa. 13Czy nie wiecie,
Ŝe ci, którzy przy rzeczach poświęconych pracują, Ŝywią się
tym, co pochodzi z rzeczy poświęconych, ci którzy krzątają się

9

67
68

Lub: Przez twoje poznanie gubiony jest bowiem słaby... (w czasie teraźniejszym formy zwrotne pokrywają się z biernymi).
1 Kor 9,19; jednakŜe dostosowuje swoją wolność do wymogów miłości
(1 Kor 8,13).
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przy ołtarzu, mają w ołtarzu współudział?71 14Tak teŜ i Pan
zarządził, aby ci, którzy ewangelię głoszą, z ewangelii Ŝyli. 15Ja
jednak nie skorzystałem z Ŝadnej z tych rzeczy. Nie napisałem
zaś tego, aby w ten sposób mogło stać się w odniesieniu do
mnie; bo wolałbym raczej umrzeć, niŜ... — mojej chluby nikt
mnie nie pozbawi. 16Jeśli bowiem głoszę ewangelię, nie jest to
moją chlubą — to spoczywa na mnie taka potrzeba;72 biada mi
jest bowiem, jeślibym ewangelii nie głosił. 17Bo jeśli czynię to
ochotniczo, mam zapłatę; jeśli zaś nieochotniczo, to wywiązuję
się [tylko] ze złoŜonego we mnie zaufania. 18Jaka jest więc moja zapłata? [Taka], Ŝe głosząc ewangelię słuŜę tą ewangelią za
darmo, aby nie korzystać z mojego prawa, jakie mam z racji
ewangelii.
19Bo

jako wolny od wszystkich, uczyniłem z siebie niewolnika
wszystkich, abym tym liczniejsze grono pozyskał. 20I stałem się
dla śydów jak śyd, aby śydów pozyskać; dla tych, którzy są
pod Prawem, jak ten, który jest pod Prawem — choć sam nie
jestem pod Prawem — aby tych, którzy są pod Prawem, pozyskać. 21Dla tych, którzy są bez Prawa,73 jak ten, który jest bez
Prawa — choć nie jestem bez Prawa BoŜego, lecz pod Prawem
Chrystusa — aby tych, którzy są bez Prawa, pozyskać. 22Dla
słabych stałem się słaby, aby słabych pozyskać; dla wszystkich
stałem się wszystkim, Ŝeby przynajmniej niektórych zbawić.
23A wszystko to czynię dla ewangelii, aby stać się jej współuczestnikiem.
24Czy

nie wiecie, Ŝe biegacze na stadionie74 wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie,
abyście [ją] zdobyli. 25A kaŜdy zawodnik od wszystkiego się
wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec,
my zaś niezniszczalny. 26Ja — zgodnie z tym, [co powiedziałem] — tak biegnę, nie jakby bez celu, tak boksuję, nie jakbym
powietrze okładał; 27lecz biję pod oko moje ciało75 i biorę je w
71

4 MjŜ 18,8-20.

72

potrzeba lub: konieczność.

73

Rz 2,14

69

1 Kor 15,8; Dz 9,17.27; 18,9; 22,14. 17n; 2 Kor 12,1nn.

74

Stadion to równieŜ jednostka miary — ok. 185 m.

70

5 MjŜ 25,4.

75

Lub: biję do sińców moje ciało...
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niewolę, abym w jakiś sposób innym ogłosiwszy, sam nie okazał się nie wypróbowany.76
Przykłady z dziejów Izraela
1Nie chcę bowiem, abyście byli nieświadomi, bracia,
Ŝe nasi ojcowie wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy
przeszli przez morze. 2Wszyscy teŜ w MojŜesza byli
ochrzczeni w obłoku i w morzu, 3wszyscy ten sam
pokarm duchowy jedli 4i wszyscy ten sam napój duchowy pili;
pili bowiem z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą tą był
Chrystus. 5Ale większość z nich nie spodobała się Bogu, ciała
ich bowiem zostały rozrzucone po pustkowiu. 6Rzeczy te stały
się dla nas przykładem, abyśmy my nie byli ludźmi poŜądającymi złych rzeczy, jak tamci poŜądali. 7Nie stawajcie się teŜ
bałwochwalcami, jak niektórzy z nich; jak napisano: Usiadł lud,
aby jeść i pić, i powstali, aby się bawić.77 8I nie oddawajmy się
nierządowi jak niektórzy z nich się oddawali i jednego dnia
padło dwadzieścia trzy tysiące [ludzi].78 9Nie wystawiajmy teŜ
na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli
od węŜów,79 10ani nie szemrajcie, tak jak niektórzy z nich szemrali, i poginęli [pobici] przez niszczyciela.80 11Rzeczy te przykładowo spadły na tamtych i zostały spisane, by być przestrogą
dla nas, których dosięgnął koniec wieków.81 12Dlatego kto myśli, Ŝe juŜ stanął, niech uwaŜa, aby nie upadł. 13Próba was [jeszcze] nie dopadła, za wyjątkiem ludzkiej;82 Bóg jednak jest wierny; On nie dopuści, aby was próbowano ponad to, co jesteście w

10

76

niewypróbowany, gr. avdo,kimoj (adokimos) oznacza kogoś, kto nie przeszedł próby (1) w sporcie: został zdyskwalifikowany w zawodach (1 Kor
9,27); (2) w odniesieniu do fałszywego wyznania wiary: nie wytrzymać
próby (2 Tm 3.8); (3) w odniesieniu do niezdolności Ŝycia we właściwy
sposób: niezdatny, niegodny zaufania, bezwartościowy (Tt 1,16).

77

2 MjŜ 32,6.18nn.

78

4 MjŜ 25,1-9.

79

4 MjŜ 25,5-9.

80

2 MjŜ 12,23; 4 MjŜ 16,41-50.

81

Hbr 9,26.

82

tzn. za wyjątkiem normalnej ludzkiej.
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stanie [znieść], ale wraz z próbą uczyni i wyjście, abyście mogli
przetrwać.
14Dlatego, moi ukochani, uciekajcie od bałwochwalstwa.
15Przemawiam jak do rozsądnych: Wy osądźcie to, co mówię.
16Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyŜ nie jest

wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyŜ nie jest
wspólnotą83 ciała Chrystusa? 17PoniewaŜ jest jeden chleb, my,
liczni, jesteśmy jednym ciałem,84 wszyscy bowiem bierzemy
cząstkę z jednego chleba.85 18Przyjrzyjcie się Izraelowi według
ciała; czy ci, którzy spoŜywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? 19Co zatem mówię? Czy to, Ŝe ofiara składana bóstwom
jest czymś? Albo Ŝe bóstwo jest czymś? 20Raczej Ŝe to, co ofiarują, ofiarują demonom,86 a nie Bogu; nie chcę natomiast, abyście się stawali wspólnikami demonów. 21Nie moŜecie pić kielicha Pańskiego i kielicha demonów; nie moŜecie brać cząstki ze
stołu Pańskiego87 i stołu demonów. 22Czy pobudzamy Pana do
zazdrości? Czy jesteśmy mocniejsi niŜ On?
23Wszystko

wolno,88 ale nie wszystko niesie korzyść; wszystko
wolno, ale nie wszystko buduje. 24Niech nikt nie szuka swego,89
lecz tego, co drugiej osoby.90

83

wspólnotą lub uczestnictwem. Tłum. jako genetivus objectivus: uczestnictwem we krwi Chrystusa [...] uczestnictwem w ciele Chrystusa.

84

Kol 1,18; Ef 5,23.

85

Zob. 9,12; Hbr 2,14; 5,13.

86

Słowo demony, częste w Ewangeliach, w Listach Pawła pojawia się
tylko w tym fragmencie oraz w 1 Tm 4,1.

87

Łk 22,30; 1 Kor 11,20; Iz 65,11; Jr 7,18; Ez 16,18n; 23,41; Mal 1,7.

88

Wszystko wolno — słowa, które być moŜe są cytatem krąŜącego po
wspólnocie korynckiej powiedzenia.

89

Taka jest Pawłowa zasada relacji społecznych: 1 Kor 13,5; Gal 6,2; Rz
14,7; Rz 15,2; Flp 2,1nn.

90

Rz 15,2; Flp 2,4.
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25Wszystko,

co jest sprzedawane na targu mięsnym,91 jedzcie, o
nic z powodu sumienia nie pytając;92 26gdyŜ Pańska jest ziemia
oraz [cała] jej pełnia.93 27Jeśli zaprasza was ktoś z niewierzących, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co przed wami postawią, o nic z powodu sumienia nie pytając. 28Jeśli jednak ktoś
powiedziałby wam: To jest ofiara złoŜona bóstwom, nie jedzcie
ze względu na tego, który to oznajmił, a takŜe na sumienie; 29o
sumieniu zaś mówię nie twoim, lecz tej drugiej osoby; bo dlaczego moja wolność ma być sądzona przez sumienie innej?
30Jeśli ja z wdzięcznością biorę cząstkę, dlaczego mam być
obraŜany za to, za co ja dziękuję? 31Cokolwiek zatem jecie czy
pijecie, cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga.
32Bądźcie ludźmi, którzy nie dają powodu do potknięć ani śydom, ani Grekom, ani kościołowi Boga, 33jak i ja wszystkich we
wszystkim zadawalam, nie szukając własnej korzyści, lecz wielu, aby byli zbawieni.
Sprawa nakrywania głów
moimi, jak i ja — Chrystusa.
wszystkim o mnie pamiętacie i
— jak wam przekazałem — przekazu tego mocno się
trzymacie. 3Chcę natomiast, abyście wiedzieli, Ŝe głową kaŜdego męŜa jest Chrystus, a głową Ŝony mąŜ, a głową
Chrystusa Bóg. 4KaŜdy męŜczyzna, który się modli lub prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. 5I kaŜda kobieta, która się modli lub prorokuje z nie nakrytą głową, hańbi swoją

11
91

92

93

1Bądźcie naśladowcami
2Chwalę was zaś, Ŝe we

targ mięsny, gr. ma,kellon (makellon) rynek Ŝywności, prostokątny
zabudowany z czterech stron dziedziniec z arkadami i stoiskami z kaŜdej
strony; na zasadzie synekdochy część tego rynku będąca targiem mięsnym (Friberg, BW 5). Samo słowo jest transliteracją łacińskiego macellum, słowa spokrewnionego z maceria oraz hebrajskim słowem na określenie zabudowanego dziedzińca. Pojawia się u Dio Cassiusa i Plutarcha,
w papirusach oraz w inskrypcjach na określenie targu Ŝywności (Robertson, BW 5).
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głowę, jedno bowiem i to samo jest z tą, która została ogolona.94
6Bo jeśli kobieta nie nakrywa się, to niech się ostrzyŜe; a skoro
brzydko kobiecie strzyc się lub golić, to niech się przykrywa. 7Z
jednej strony bowiem męŜczyzna nie powinien przykrywać
sobie głowy, dlatego Ŝe rozpoczyna95 jako obraz i chwała Boga;
z drugiej strony kobieta jest chwałą męŜczyzny. 8GdyŜ nie męŜczyzna jest z kobiety, lecz kobieta z męŜczyzny. 9RównieŜ nie
męŜczyzna został stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta
ze względu na męŜczyznę. 10Dlatego kobieta powinna mieć na
głowie [znak] władzy — ze względu na aniołów.96 11Zresztą w
Panu ani kobieta bez męŜczyzny, ani męŜczyzna bez kobiety.
12Bo jak kobieta z męŜczyzny, tak teŜ męŜczyzna przez kobietę
— a wszystko z Boga. 13Sami w sobie osądźcie: Czy kobiecie
pasuje modlić się do Boga bez nakrycia? 14CzyŜ sama natura97
nie uczy was, Ŝe męŜczyźnie, jeśli nosi długie włosy, przynosi
to wstyd, 15a dla kobiety, jeśli nosi długie włosy, jest to jej
chwałą? GdyŜ włosy zostały jej dane za okrycie. 16A jeśli ktoś
myśli być uparty, my takiego zwyczaju nie mamy ani kościoły
BoŜe.
Znaczenie Wieczerzy Pańskiej i sposób jej obchodzenia
17To natomiast zarządzając, nie pochwalam, Ŝe schodzicie się
nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. 18Przede wszystkim więc
słyszę, Ŝe gdy się jako kościół schodzicie, powstają między
wami podziały — i po części temu wierzę. 19Bo i muszą być
wśród was róŜne stronnictwa, aby ci, którzy są wypróbowani,
stali się wśród was widoczni. 20Gdy więc schodzicie się razem,
nie ma wśród was spoŜywania Wieczerzy Pańskiej; 21kaŜdy
bowiem własną wieczerzę kładzie przed sobą do zjedzenia — i
jeden jest głodny, a drugi pijany. 22Czy nie macie domów, aby
jeść i pić? Albo czy na kościół BoŜy patrzycie z góry i zawsty94

Golono głowy kobiet, które dopuściły się cudzołóstwa (Iz 7,20). Kodeks
Justyniana przewidywał golenie głów cudzołoŜnicom, których mąŜ po
dwóch latach nie chciał przyjąć do domu (Robertson, BW 5).

Szczególnie chodzi o dochodzenie, czy dana porcja mięsa pochodzi z
ofiary złoŜonej bóstwom. Ofiary te spoŜywano bowiem tylko w świątyniach tylko częściowo. Reszta trafiała na targowisko. Paweł doradza,
abyśmy nie byli zbyt dociekliwi i skrupulatni (zob. 8,4).

95

1 MjŜ 1,28; 2,26.

96

Ze względu na obecnych w kościele aniołów (1 Kor 4,9; Ef 3,10; Ps
138,1), którzy takŜe przykrywają głowy (Iz 6,2).

Ps 24,1; 50,12; 89,11.

97

Rz 2,14; chodzi o naturalny porządek rzeczy.
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dzacie tych, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć?
Czy mam was pochwalić? Za to nie pochwalam.
23Ja

bowiem przejąłem od Pana to, co teŜ wam przekazałem, Ŝe
Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb 24i gdy
podziękował [Bogu], połamał i powiedział: To jest moje ciało
za was [wydane]; to czyńcie na moją pamiątkę. 25Podobnie i
kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze
we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pijecie — na moją pamiątkę.
26Bo ilekroć jecie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie
śmierć Pana, dopóki [On] nie przyjdzie. 27Z tego powodu, kto
by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien98 będzie ciała i krwi Pana. 28Niech więc człowiek samego siebie
poddaje próbie i w ten sposób niech je z tego chleba i pije z tego
kielicha. 29Bo kto je i pije bez uwzględnienia ciała, je i pije
wyrok na siebie. 30Dlatego jest między wami wielu słabych i
wątłych, a liczni śpią. 31Jeśli zaś osądzalibyśmy siebie, nie bylibyśmy sądzeni. 32Sądzeni natomiast przez Pana, jesteśmy karceni [jak dzieci], abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem.
33Dlatego, moi bracia, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie
jedni na drugich. 34Jeśli ktoś głodny, niech je w domu, abyście
się nie schodzili na [własny] sąd. Co do pozostałych spraw,
zarządzę, gdy przyjdę.
O korzystaniu z darów duchowych
Zasada rozpoznawania źródła natchnienia

12
1A

co do [darów] duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli
nieświadomi [rzeczy]. 2Wiecie, Ŝe gdy byliście poganami, oszukiwano was ilekroć was prowadzano przed nieme bóstwa.99

98

Lub: będzie ponosił winę za zlekcewaŜenie...; spadnie na niego wina za
zlekcewaŜenie...

99

Aluzja do religijnych praktyk kapłanów pogańskich, którzy wprowadzali
ludzi w niepewność co do duchowego podłoŜa przeŜyć religijnych. Wyznawcy nie wiedzieli, czy ich przeŜycia pochodzą od duchów dobrych
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3Dlatego

oświadczam wam, Ŝe nikt, kto przemawia w Duchu
BoŜym, nie mówi: Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt nie jest
w stanie powiedzieć: Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym.
RóŜnorodność i współzaleŜność darów duchowych
4RóŜnorodne zaś są dary łaski, lecz Duch ten sam; 5i róŜnorodne są posługi, lecz Pan ten sam; 6róŜne teŜ są działania, lecz ten
sam Bóg, który działa na rzecz wszystkiego we wszystkich.
7KaŜdemu natomiast dawany jest przejaw Ducha dla wspólnej
korzyści. 8Z jednej strony bowiem za pośrednictwem Ducha
dawane jest Słowo mądrości, z drugiej kolejnemu, według tego
samego Ducha, Słowo rozpoznania, 9innemu wiara w tym samym Duchu, kolejnemu dary łaski uzdrowień100 w tym jednym
Duchu, 10kolejnemu działania [związane z przejawami] mocy,
kolejnemu zaś proroctwo, kolejnemu natomiast rozróŜnienie
duchów, innemu rodzaje języków, kolejnemu wykład101 języków — 11wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając kaŜdemu poszczególnie, jak chce. 12Dokładnie bowiem tak jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, wszystkie
zaś członki ciała, których jest wiele, są jednym ciałem — tak i
Chrystus; 13w jednym teŜ bowiem Duchu my wszyscy zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało — czy to śydzi, czy Grecy, czy
niewolnicy, czy wolni — i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym
Duchem. 14Bo teŜ ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma.
15Jeśliby stopa powiedziałaby: PoniewaŜ nie jestem ręką, nie
jestem z tego ciała; czy przy tym [rzeczywiście] nie jest z tego
ciała? 16I jeśli powiedziałoby ucho: PoniewaŜ nie jestem okiem,
nie jestem z tego ciała, czy przy tym [rzeczywiście] nie jest z
tego ciała? 17Jeśliby całe ciało jest okiem, to gdzie słuch? Jeśli
całe słuchem, to gdzie węch? 18Tymczasem Bóg umieścił członki, kaŜdy jeden z nich w ciele, tak, jak chciał. 19Jeśli zaś wszystkie byłyby jednym członkiem, to gdzie to ciało? 20Członków
jest jednak wiele, a ciało jedno. 21Nie moŜe więc oko powieczy złych. W chrześcijaństwie natomiast panuje jasność — zob. w. 3
(por. 1 Kor 10,19).
100 Dz 4,30; por. Jk 5,14; Łk 7,21.
101 Łk 24,27; Dz 9,36.
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oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie; albo głowa stopom:
Nie potrzebuję was. 22Lecz te członki ciała, które zdają się być
słabsze, są o wiele bardziej potrzebne, 23te, które w ciele uwaŜamy za mniej godne uwagi, otaczamy większym szacunkiem, a
nasze intymne wymagają więcej dbałości o przyzwoitość,
24podczas gdy nasze przyzwoite takiej potrzeby nie mają. Lecz
Bóg tak zestawił ciało, Ŝe pomniejszemu dał większe znaczenie,
25aby nie było w ciele rozdwojenia, ale aby członki tak samo się
o siebie troszczyły. 26I jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim
wszystkie członki; jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się
z nim wszystkie członki. 27Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a
z osobna członkami. 28I te Bóg ustawił w kościele — najpierw
apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie [przejawy] mocy, dalej dary łaski uzdrowień, niesienia [róŜnej] pomocy, umiejętności kierowania, róŜne rodzaje języków.
29Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy
wszyscy nauczycielami? Czy przez wszystkich przejawia się
moc? 30Czy wszyscy mają dary łaski uzdrowień? Czy wszyscy
mówią językami? Czy wszyscy wykładają? 31Gorąco zaś pragnijcie większych darów łaski. A ja wam przy tym wskaŜę drogę duŜo lepszą.
Miłość drogą najlepszą
1Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości
bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub
głośnym cymbałem. 2Choćbym teŜ miał [dar] prorokowania, pojął wszystkie tajemnice, [posiadł] wszelkie
poznanie i choćbym miał całą wiarę, tak Ŝe przenosiłbym góry,
ale nie miał miłości — byłbym niczym. 3I choćbym część po
części rozdał całą mą własność, i choćbym swoje ciało wydał,
by się chlubić,102 lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął.

13
4Miłość

czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, 5nie zachowuje

102 Według dokumentów C D F G L 81 1175 1881* i innych oraz wielu

pism patrystycznych: wydał, by było spalone. Wersja przyjęta w niniejszym tekście, potwierdzona przez P46 a A B 048 33 1739*, jest bardziej
prawdopodobna.
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się niestosownie, nie szuka swojej [korzyści], nie jest porywcza,
nie zlicza sobie103 złego, 6nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz dzieli radość z prawdy; 7wszystko zakrywa, wszystkiemu
wierzy, ze wszystkim wiąŜe nadzieje, wszystko przetrzymuje.
8Miłość nigdy nie ustaje; jeśli natomiast chodzi o proroctwa —
zostaną spełnione; jeśli o języki — skończą się, jeśli o poznanie
— straci swoją waŜność. 9Bo po części poznajemy i po części
prorokujemy; 10a gdy przyjdzie doskonałe, to, co cząstkowe,
przestanie mieć znaczenie. 11Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem
jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko;
gdy stałem się męŜczyzną, zaniechałem spraw dziecięcych.
12[Mówię tak], gdyŜ teraz widzimy przez [niewyraźne] odbicie
w zagadce, potem jednak — twarzą w twarz. Teraz poznaję po
części, potem poznam tak, jak zostałem poznany. 13Teraz zatem
trwają wiara, nadzieja, miłość — te trzy; a z nich największa
jest miłość.
Dar języków na tle daru prorokowania
1Zabiegajcie o miłość, gorąco pragnijcie duchowych
[darów],104 a najbardziej tego, aby prorokować. 2Bo
kto mówi językiem, mówi nie do ludzi, lecz do Boga;
nikt bowiem nie słucha, gdyŜ w Duchu wypowiada
tajemnice.105 3Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęty i pociechy. 4Kto mówi językiem, buduje siebie; a kto prorokuje, buduje kościół. 5Pragnę, abyście wy wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali;
gdyŜ ten, kto prorokuje, jest większy niŜ ten, kto mówi językami, chyba Ŝeby wykładał, aby kościół doznał zbudowania. 6A
teraz, bracia, gdybym przyszedł do was i mówił językami, na co
bym wam się przydał, jeślibym wam nie powiedział czy to w
objawieniu, czy w poznaniu, czy w nauce? 7Podobnie z wydającymi dźwięk przedmiotami martwymi, jak flet czy cytra: jeśli
nie nadawałyby zróŜnicowania tonom, jak moŜna by rozpoznać,
co grane na flecie, a co na cytrze? 8RównieŜ jeśliby trąba wydała niewyraźny głos, kto by przygotowywał się do bitwy? 9Tak i

14

103 Lub: nie zachowuje w myślach...
104 W gr. pneumatika
105 w Duchu lub pod wpływem Ducha.
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wy, jeśli za pomocą języka zrozumiałego słowa nie wydacie, jak
da się rozpoznać, co zostało powiedziane? Bo będziecie mówić
w powietrze. 10Na świecie jest chyba tyle róŜnego rodzaju
dźwięków i nic nie jest bez dźwięku; 11gdybym więc nie poznał
znaczenia dźwięku, byłbym dla tego, który mówi cudzoziemcem, a ten, który mówi, byłby cudzoziemcem dla mnie.
12Podobnie i wy, poniewaŜ jesteście zapaleńcami duchów,106
szukajcie [darów] dla zbudowania kościoła, abyście [w takie]
obfitowali. 13W tym celu kto mówi językiem, niech się modli,
aby wykładał. 14Jeśli bowiem modlę się językiem, mój duch się
modli, natomiast mój rozum jest nieproduktywny. 15Co zatem
jest?107 Będę się modlił w Duchu, ale takŜe będę się modlił rozumem; będę śpiewał duchem, ale takŜe będę śpiewał rozumem.
16PoniewaŜ jeśli błogosławisz w Duchu, to w jaki sposób zajmujący miejsce nie zaznajomionego108 powie amen przy twoim
dziękczynieniu, skoro nie rozumie, co mówisz? 17Ty wprawdzie
pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. 18Dziękuję Bogu,
Ŝe w większym stopniu niŜ wy wszyscy mówię językami, 19ale
w kościele wolę powiedzieć pięć słów moim rozumem, aby i
innych pouczyć, niŜ dziesiątki tysięcy słów językiem. 20Bracia,
nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale w złem zachowujcie się jak
niemowlęta — w myśleniu stawajcie się dojrzali. 21W Prawie
jest napisane:
Przez ludzi obcego języka i obcych warg
przemówię do tego ludu,
ale i tak Mnie nie usłuchają, mówi Pan. 109
22Języki

zatem są na znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących.
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23Jeśli

się więc zgromadza cały kościół i wszyscy mówią językami, a wejdą nie zaznajomieni albo niewierzący, to czy nie
powiedzą, Ŝe wariujecie? 24Jeśli natomiast wszyscy prorokują, a
wejdzie jakiś niewierzący albo nie zaznajomiony, to jest przez
wszystkich przekonywany, przez wszystkich dokładnie badany,
25jawne stają się tajniki jego serca110 i w ten sposób [moŜe się
stać], Ŝe upadnie na twarz, odda pokłon Bogu i oznajmi: Rzeczywiście Bóg jest pośród was.
Sprawa porządku na zgromadzeniach kościoła
więc jest, bracia? Gdy się schodzicie, kaŜdy ma psalm
[lub] ma naukę, objawienie, język, wykład — wszystko niech
się dzieje dla zbudowania. 27Jeśli ktoś mówi językiem, niech [to
czyni] dwóch lub najwyŜej trzech, i z osobna, a jeden niech
wykłada; 28jeśli natomiast nie ma tłumacza, niech w kościele
zamilknie, niech mówi sobie i Bogu. 29Prorocy niech mówią
dwaj lub trzej, a inni niech dokładnie badają;111 30jeśli zaś kolejnemu siedzącemu zostało dane objawienie, wcześniejszy [z
mówiących] niech zamilknie. 31MoŜecie bowiem pojedynczo
wszyscy prorokować, aby wszyscy mogli się uczyć i wszyscy
doznać zachęty. 32A duchy proroków poddają się prorokom,
33gdyŜ [Bóg] nie jest Bogiem zamieszania, ale pokoju.
26Co

Jak we wszystkich kościołach [skupiających] świętych
34kobiety niech w kościołach milczą, gdyŜ nie pozwala się im
mówić;112 lecz niech będą poddane, jak i Prawo mówi. 35Jeśli
natomiast chcą się czegoś nauczyć, niech pytają w domu swoich
własnych męŜów; gdyŜ w kościele nie przystoi kobiecie mówić.
110 W rozumieniu apostoła Pawła proroctwo to nie tylko przepowiadanie

106 zapaleńcy duchów, prawdopodobnie: poniewaŜ z zapałem odnosicie się

do przejawów duchowych darów, lub: gorliwcami uzewnętrzniania się
ducha u członków kościoła.
107 Co zatem jest? lub: Na czym zatem stoimy?
108 Nie zaznajomiony, gr. ivdiw,thj (idiotes), w sensie ścisłym: laik, nie

zaznajomiony. W zaleŜności od kontekstu: (1) nie wykształcony, nie
uczony (Dz 4:13); (2) nie-członek określonej wspólnoty, osoba poszukująca, człowiek nie zaznajomiony ze sprawą, nie wprowadzony w określoną kwestię (1 Kor 14,16. 23. 24); (3) nie wyćwiczony, (2 Kor 11,6).
109 Iz 28,11n w wolnym przekładzie.

przeszłości, ale takŜe obnaŜanie istniejącego stanu rzeczy.
111 Por. 1 Kor 12,10 mówiący o rozróŜnianiu duchów.
112 Niektórzy czynią z tych słów całkowity zakaz zabierania głosu przez

kobiety w czasie zgromadzeń kościoła. Takie stanowisko jednak nie
harmonizuje z fragmentem 1 Kor 11,2-16. O wiele bardziej prawdopodobne jest to, Ŝe Pawłowi chodzi o to, aby kobiety mające wierzących
męŜów nie zabierały publicznie głosu w czasie dyskusji nad przesłaniem
proroków (w. 29). Zachodnie świadectwa tekstowe umieszczają wiersze
34 i 35 po wierszu 40. Umieszczenie ich jednak tak, jak w teście przekładu jest bardziej prawdopodobne. (zob. dyskusję na ten temat w NET
574).
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36Czy

od was Słowo Boga albo czy tylko do was samych dotar-

która jest ze mną. 11Czy więc ja, czy oni, w ten sposób głosimy
i w ten sposób uwierzyliście.

ktoś uwaŜa, Ŝe jest prorokiem albo [człowiekiem] duchowym, niech zauwaŜy, Ŝe to, co wam piszę, jest przykazaniem Pana; 38a jeśli ktoś [tego] nie uznaje, nie jest uznany.
39Tak więc, bracia moi, gorąco pragnijcie prorokować i językami mówić nie przeszkadzajcie; 40a wszystko niech się dzieje
godnie i według porządku.

WaŜność zmartwychwstania116
12A jeśli się o Chrystusie głosi, Ŝe został z martwych wzbudzony, jak mogą niektórzy między wami mówić, Ŝe nie ma zmartwychwstania umarłych? 13Bo jeśli nie ma zmartwychwstania
umarłych, to i Chrystus nie został wzbudzony; 14a jeśli Chrystus
nie został wzbudzony, to daremne jest nasze poselstwo o daremna jest wasza wiara; 15okazujemy się teŜ fałszywymi świadkami Boga, Ŝe świadczyliśmy o Bogu, Ŝe wzbudził Chrystusa,
którego nie wzbudził, skoro rzeczywiście umarli nie są wzbudzani. 16Jeśli bowiem umarli nie są wzbudzani, to i Chrystus nie
został wzbudzony; 17a jeśli Chrystus nie został wzbudzony,
bezcelowa jest wasza wiara; nadal jesteście w swoich grzechach, 18ponadto i ci, którzy zasnęli w Chrystusie — poginęli.
19Jeśli tylko w tym Ŝyciu pokładamy nadzieję w Chrystusie,
jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej poŜałowania godni.
20Tymczasem Chrystus został wzbudzony z martwych i jest
pierwszym owocem [zmartwychwstania] tych, którzy zasnęli.
21Skoro bowiem przez człowieka jest śmierć, przez człowieka
teŜ jest zmartwychwstanie umarłych. 22Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak teŜ w Chrystusie wszyscy zostaną oŜywieni.
23KaŜdy zaś we własnym szyku: jako pierwszy owoc — Chrystus; potem, w czasie Jego przyjścia,117 ci, którzy są Chrystusa,
24następnie — koniec, gdy przekaŜe królowanie Bogu i Ojcu,
gdy usunie wszelką zwierzchność, wszelką władzę i moc.
25Trzeba bowiem, aby On królował aŜ połoŜy wszystkich wrogów pod swoje stopy. 26A jako ostatni wróg usunięta jest118

ło?
37Jeśli

Zmartwychwstanie — podstawa ewangelii
was zaś, bracia, z ewangelią, którą wam
głosiłem, którą teŜ przejęliście, [na gruncie] której stanęliście, 2i przez którą dostępujecie zbawienia, skoro
trzymacie się jej w takim Słowie, w jakim wam ją ogłoogłosiłem, chyba Ŝe bez powodu uwierzyliście. 3Przekazałem
wam bowiem przede wszystkim, co i przejąłem, Ŝe Chrystus
umarł za nasze grzechy według Pism, 4Ŝe został pogrzebany i Ŝe
trzeciego dnia został wzbudzony113 według Pism, 5i Ŝe ukazał
się114 Kefasowi, potem Dwunastu; 6potem ukazał się ponad
pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas pozostaje [przy Ŝyciu], niektórzy zaś zasnęli; 7potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom;115 8a w końcu po
wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. 9Ja
bowiem jestem najmniejszym z apostołów, który nie jestem
godzien nazywać się apostołem, poniewaŜ prześladowałem Kościół BoŜy, 10jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a
Jego łaska względem mnie nie stała się próŜna, ale więcej od
nich wszystkich pracowałem, jednak nie ja, lecz łaska BoŜa,

15

1Zapoznaję
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116 Chrześcijaństwo opiera się na realności zmartwychwstania. Jeśli nie ma
113 Apostoł powołuje się na dwie grupy dowodów: (1) Pismo Święte — na

przykład Ps 16,8-11; Iz 53,5-6; oraz na sześć świadectw naocznych
świadków (Dz 1,21-22).
114 Zmartwychwstanie było realne. Chrystus nie zmartwychwstał w przeno-

śni, ani w pamięci apostołów, ani w ich odwaŜnej kontynuacji Jego poselstwa, ale prawdziwie, dosłownie i jako Osoba.
115 O tym porządku zjawień zmartwychwstałego Jezusa Paweł mógł się

dowiedzieć od samego Piotra w czasie swojej wizyty w Jerozolimie (Gal
1,18n).

zmartwychwstania, to (1) nie został wzbudzony Chrystus (w.12), (2) nie
ma sensu nasze zwiastowanie (w. 14); (3) Nie ma sensu wiara (w. 14);
(4) Jako kaznodziejowie bylibyśmy kłamcami (w. 15); (5) Nie ma przebaczenia grzechów (w. 17); (6) Nie byłoby nadziei dla zmarłych wierzących (w. 18); (7) Ŝycie chrześcijańskie byłoby najbardziej poŜałowania
godnym sposobem Ŝycia.
117 Przyjście, gr. parousi,a (parousia), termin techniczny na określenie

przybycia króla.
118 Czas teraźniejszy profetyczny; rozumiany w sensie czasu przyszłego.
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śmierć. 27Wszystko bowiem poddał pod Jego stopy.119 Gdy zaś
powiedział, Ŝe wszystko zostało poddane, jasne jest, Ŝe poza
Tym, który Mu wszystko poddał. 28Gdy zaś wszystko będzie
Mu poddane, wówczas i sam Syn będzie poddany Temu, który
Mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.120
29W przeciwnym razie, co zrobią ci, którzy są chrzczeni ze
względu na umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie są wzbudzani, to
po co są ze względu na nich chrzczeni?121 30Po co i my kaŜdej
godziny podejmujemy ryzyko? 31Codziennie umieram,122 bracia, [zapewniam] na waszą chlubę,123 którą mam w Chrystusie
Jezusie, naszym Panu. 32Jeśli po ludzku walczyłem z dzikimi
zwierzętami w Efezie,124 jaka moja korzyść? Jeśli umarli nie są
wzbudzani, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.125 33Nie łudźcie się: Złe kontakty towarzyskie psują dobre obyczaje.126
34Otrzeźwiejcie naprawdę i przestańcie grzeszyć; niektórym
bowiem [z was] brak zrozumienia Boga — mówię dla zawstydzenia was.

119 Ps 8,6.
120 Rz 11,36; Kol 3,11.
121 Wiersz ten jest jednym z trudniejszych w pismach Pawłowych. Trudność

wiąŜe się szerokim znaczeniem przyimka u`pe,r (hyper), który z rzeczownikiem w dopełniaczu moŜe znaczyć — w zaleŜności od kontekstu
— ze względu na, w miejsce, w imię, zamiast, w związku z. Trudności ze
zrozumieniem tego tekstu ciągną się od staroŜytności. Do kontekstu jednak najlepiej zdaje się pasować rozumienie ze względu. Widocznie część
ludzi zanurzała się w wodach chrztu, dlatego, Ŝe pragnęła połączyć się
ze swoimi umarłymi juŜ krewnymi po zmartwychwstaniu. Jeśli zmartwychwstania nie ma, to ta nadzieja pozbawiona jest sensu. (Inne stanowiska w kwestii rozumienia tego wiersza: NET 576
122 2 Kor 4,11
123 Lub: [zapewniam] na moją z was chlubę...
124 Paweł uŜywa języka przenośni. Obywatele rzymscy nie stawali do walk

z dzikim zwierzętami (Robertson, BW 5).
125 Iz 22,13; 56,12. Było to teŜ hasło epikurejczyków.
126 Cytat z poety Menandra (Thais 218), który Paweł przywołuje jako przy-

słowie (za NET 576).
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Zmartwychwstałe ciało
powie ktoś: Jak wzbudzeni są umarli? I w jakim ciele
przychodzą?127 36Niemądry! To, co ty siejesz, nie zostaje oŜywione, jeśli nie umrze. 37A [jeśli chodzi o] to, co siejesz, nie
siejesz ciała, które ma powstać, lecz gołe ziarno, moŜe pszenicznym lub jakieś inne; 38Bóg zaś daje mu ciało, jakie zechciał, a kaŜdemu z nasion jego własne ciało. 39Nie kaŜde ciało
jest takim samym ciałem, lecz inne jest z jednej strony ciało
ludzi, inne z kolei ciało zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a
inne ryb. 40Są teŜ ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inna z
jednej strony chwała ciał niebieskich, inna z drugiej ziemskich.
41Inna chwała, a inna chwała księŜyca i inna chwała gwiazd; bo
gwiazda od gwiazdy róŜni się chwałą. 42Tak teŜ jest ze zmartwychwstaniem umarłych: Zasiewane jest w zniszczalności,
wzbudzane jest w niezniszczalności; 43zasiewane jest w pogardzie, wzbudzane jest w chwale; zasiewane jest w słabości,
wzbudzane jest w mocy; 44zasiewane jest ciało duszewne,
wzbudzane jest ciało duchowe. Jeśli jest ciało duszewne — jest
takŜe duchowe. 45Jak teŜ napisano: Pierwszy człowiek, Adam,
stał się, by być128 duszą Ŝyjącą,129 ostatni Adam — by być duchem oŜywiającym. 46Nie duchowe jest przy tym pierwsze, lecz
duszewne, potem duchowe. 47Pierwszy człowiek z prochu ziemi, drugi człowiek — z nieba. 48Jaki ziemski, tacy i ziemscy
ludzie; jaki niebieski, tacy i niebiescy. 49I jak nosiliśmy obraz
35Ale

127 Wywód Pawła jest odpowiedzią na te właśnie pytania, ale podejmuje teŜ

zagadnienie, co będzie z tymi, których przyjście Pana Jezusa zastanie
przy Ŝyciu. W odpowiedzi apostoł odwołuje się do niepodobieństwa pomiędzy ciałem ziarna sianego, a ciałem wyrastającej z niego rośliny.
Zwraca teŜ uwagę na róŜnorodność ciał. Ale słowo ciało nie jest we
fragmencie równoznaczne z materią. Na tej podstawie wnioskuje, Ŝe
zmartwychwstałe ciało będzie nieskaŜone (w. 42), chwalebne (w. 43),
duchowe (w. 44), nieśmiertelne (w. 53). Ta ostatnia cecha daje chyba
najwięcej do myślenia — ciało duchowe. Dla samego Pawła jest to
wniosek: JeŜeli jest ciało cielesne, to jest takŜe ciało duchowe — w. 44b.
Ale wniosek ten nie jest „z sufitu wzięty.” Opiera się na obserwacji, Ŝe
(1) Jezus jest zapowiedzią zmartwychwstania (w. 20); (2) Jezus jest duchem oŜywiającym (w. 45); (3) Jezus pochodzi z nieba (w. 47); (4) Będziemy nosili podobieństwo do Jezusa (ww. 47-49).
128 By być, gr. eivj (eis), hebraistyczne uŜycie tego przedimka za LXX.
129 1 MjŜ 2,7.
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ziemskiego, tak teŜ będziemy nosić130 obraz niebieskiego. 50A
natomiast mówię, bracia, Ŝe ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa BoŜego ani zniszczalność nie odziedziczy
niezniszczalności. 51Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni 52w jednej
chwili, w oka mgnieniu, na dźwięk ostatniej trąby; gdyŜ trąba
zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako niezniszczalni, a my
zostaniemy przemienieni. 53Trzeba bowiem, aby to co zniszczalne, przyoblekło niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblekło nieśmiertelność. 54Gdy zaś to, co zniszczalne, przyoblecze niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze nieśmiertelność, wtedy stanie się Słowo, które zostało napisane:
Połknięta jest śmierć w zwycięstwie!131
jest, o śmierci, twoje zwycięstwo?
Gdzie jest, o śmierci, twoje Ŝądło?132

55 Gdzie

56A Ŝądłem
57Bogu zaś

śmierci jest grzech, mocą zaś grzechu Prawo;
dzięki, który [nieustannie] daje nam zwycięstwo
przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 58Dlatego, bracia moi
ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze obfitujący w dziele Pana, pewni, Ŝe wasz trud w Panu nie jest daremny.
Polecenia dotyczące składki na świętych w Jerozolimie
1A co do składki na rzecz świętych, zróbcie i wy tak,
jak poleciłem kościołom Galacji. 2Niech pierwszego
dnia tygodnia kaŜdy z was u siebie kładzie i oszczędza
to, co mu się udaje, aby składek nie było dopiero wtedy, gdy przyjdę. 3A gdy się zjawię, tych, których macie za wypróbowanych, poślę z listami, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy; 4a jeśliby okazałoby się słuszne, abym i ja poszedł, pójdą
ze mną.

16

130 Wiele powaŜnych świadectw tekstowych (m. in. P46 A C D F G) prze-

mawia za czytaniem: tak teŜ nośmy obraz niebieskiego (NET 577).
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Plany Pawła i działalność innych apostołów
do was natomiast, gdy przejdę Macedonię; poniewaŜ
Macedonię przemierzam; 6u was zaś moŜe pozostanę lub przezimuję, abyście mnie wyprawili w drogę dokądkolwiek pójdę.
7Nie chcę was bowiem teraz przejazdem widzieć, gdyŜ mam
nadzieję jakiś czas pozostać u was, jeśli Pan pozwoli. 8A w Efezie pozostanę aŜ do Zielonych Świąt; 9drzwi bowiem otworzyły
mi się wielkie i dające duŜe moŜliwości — a przeciwnicy są
liczni.
5Przyjdę

10A

gdyby przybył Tymoteusz, zadbajcie, aby przebywał u was
bez obaw; poniewaŜ dzieło Pana wykonuje jak i ja; 11niech go
więc nikt nie lekcewaŜy. Wyprawcie go natomiast w pokoju,
aby przyszedł do mnie; bo czekam na niego z braćmi. 12A co do
brata Apollosa, to bardzo go prosiłem, aby udał się do was wraz
z braćmi; nie miał jednak Ŝadnej chęci, aby teraz pójść, przyjdzie jednak, gdy znajdzie moŜliwość.
Końcowa zachęta i pozdrowienia
13Bądźcie czujni, trwajcie w wierze, bądźcie męŜni,
się. 14Wszystko niech u was się dzieje w miłości.

umacniajcie

15Proszę

was natomiast, bracia: wiecie, Ŝe dom Stefanasa jest
pierwszym owocem Achai, a jego [domownicy] podjęli się posługiwania świętym; 16[proszę], abyście i wy się podporządkowywali się takim, jak równieŜ kaŜdemu, kto współpracuje i
trudzi się. 17Cieszę się zaś z przybycia Stefanasa, Fortunata i
Achaika, Ŝe wasz brak133 oni wypełnili; 18bo wnieśli świeŜość
w mego ducha i waszego. Miejcie więc dla takich uznanie.
19Pozdrawiają

was kościoły Azji.134 Pozdrawiają was w Panu
bardzo Akwila i Pryscylla z kościołem, który jest w ich domu.
20Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie jedni drugich
pocałunkiem świętym.135

133 wasz brak, lub: to, czego brakowało z waszej strony... lub: wypełnili mi

waszą nieobecność (NET 578).

131 Iz 25,8.

134 Chodzi o rzymską prowincję (Dz 10,10.26; Kol 1,6; 2,1; 4,13.16)

132 Oz 13,14.

135 1 Tm 5,26; 2 Kor 13,12; Rz 3,8; 1 Ptr 5,14.
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21Pozdrowienie

moją — Pawła — ręką. 22Jeśli ktoś nie kocha
Pana, niech będzie przeklęty! Marana tha.136 23Łaska Pana Jezusa [niech będzie] z wami! 24Miłość moja [niech będzie] z
wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie.

Drugi List Pawła do Koryntian
Pozdrowienie
apostoł Chrystusa Jezusa z woli BoŜej, i Tymoteusz, brat, kościołowi Boga, który jest w Koryncie, wraz ze
wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai: 2Łaska wam
i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.

1Paweł,

1

Podziękowanie Bogu za pociechę
niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, 4który
nas pociesza we wszelkim naszym ucisku, abyśmy my byli w
stanie pocieszać tych, którzy są we wszelkim ucisku, pociechą,
którą sami zostaliśmy pocieszeni przez Boga. 5GdyŜ tak, jak
obfitują cierpienia Chrystusa względem nas,1 tak przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. 6Jeśli zaś jesteśmy uciskani, to dla
waszego pociechy i zbawienia; jeśli jesteśmy pocieszani, to dla
waszej pociechy działającej w wytrwałości [pośród] tych samych cierpień, których i my doznajemy; 7a nasza nadzieja co do
was jest mocna, gdyŜ wiemy, Ŝe jak jesteście uczestnikami cierpień, tak i pociechy.
3Błogosławiony

8Nie

chcemy bowiem, abyście byli nieświadomi, bracia, co do
naszego ucisku, który miał miejsce w Azji, Ŝe do granic moŜliwości, ponad [naszą] moc byliśmy obciąŜeni tak, Ŝe byliśmy
całkowicie niepewni nawet czy przeŜyjemy; 9tak, sami w sobie
wystawiliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie byli [ludźmi] polegającymi na sobie samych, ale na Bogu, który wzbudza umarłych,
10który od tak pewnej śmierci nas uchronił i uchroni, w którym
pokładamy nadzieję, jeszcze uchroni, 11przy waszym teŜ współdziałaniu w modlitwie za nami, aby z wielu [wzniesionych]
twarzy popłynęły podziękowania za nas, za udzielony nam dar
łaski.
12To

bowiem jest naszą chlubą: Świadectwo naszego sumienia,
Ŝe obracaliśmy się w świecie, a tym bardziej względem was, w
136 Marana tha, gr. mara,na qa,, wyraŜenie aramejskie, znaczy: Nasz Pan

(Maran) nadchodzi (atha); lub w sensie prefectum proleptycznego: Nasz
Pan przyszedł. WyraŜenie to było prawdopodobnie hasłem wzywającym
do czujności i wyraŜającym pragnienie przyjścia Pana (zob. 1 Tm 4,14n;
Jk 5,7; Flp 4,5; Obj 1,7; 3,11; 22,20).

1

GdyŜ tak, jak nie szczędzi się nam cierpień podobnych Chrystusowym,
tak teŜ Chrystus ze swej strony nie szczędzi nam pociechy.
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prostocie i szczerości2 Boga, a nie w zmysłowej mądrości3 —
lecz w łasce Boga. 13Nie piszemy wam bowiem niczego innego,
jak tylko to, co czytacie i co rozumiecie, a mam nadzieję, Ŝe
całkowicie zrozumiecie, 14jak i poznaliście nas po części, Ŝe
jestem waszą chlubą, podobnie jak wy naszą, w dniu naszego
Pana Jezusa.
15W

takim przeświadczeniu postanowiłem juŜ wcześniej przyjść
do was, abyście dostąpili powtórnej łaski, 16od was przejść do
Macedonii, a z Macedonii znów przyjść do was, abyście wy
mnie wyprawili do Judei. 17Czy więc tego pragnąc, poczynałem
sobie lekkomyślnie? Albo czy planując, planuję według ciała,
tak Ŝe moje „tak, tak” jest jednocześnie „nie, nie”? 18Wierny
jest jednak Bóg, Ŝe nasze słowo do was nie jest „tak”, a zarazem
„nie”. 19GdyŜ Syn BoŜy Jezus Chrystus, który był przez nas
pośród was ogłoszony, przeze mnie, Sylwana4 i Tymoteusza,
nie stał się „tak” i „nie”, lecz dokonało się w Nim „tak”. 20Bo
ile tylko jest obietnic BoŜych, w Nim [mają swoje] „tak”; dlatego teŜ przez Niego mówimy „Amen” dla chwały BoŜej. 21Tym
zaś, który utwierdza nas wraz z wami w Chrystusie i który nas
namaścił, jest Bóg; 22On teŜ wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek5 Ducha do naszych serc. 23Ja zaś przywołuję sobie Boga na
świadka mojej duszy, Ŝe nie przybyłem do Koryntu dlatego, Ŝe
chcę was oszczędzam. 24Nie Ŝe jesteśmy panami waszej wiary,
lecz jesteśmy współpracownikami waszej radości;6 w wierze
bowiem stanęliście.
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Przyczyna przełoŜenia odwiedzin w Koryncie
sobie bowiem to: nie przychodzić znów do
was w smutku.7 2Jeśli bowiem ja was zasmucam, to kto
moŜe mnie rozweselić, jak nie ten, który jest przeze mnie
zasmucany? 3A napisałem to właśnie, aby po przybyciu nie
doznać smutku od tych, którzy powinni mnie cieszyć, przekonany co do was wszystkich, Ŝe moja radość jest [radością] was
wszystkich. 4GdyŜ z wielkiego utrapienia i przygnębienia serca,
wśród wielu łez pisałem do was, nie abyście zostali zasmuceni,
ale abyście poznali miłość, którą mam względem was [i to] w
obfitości.

2

1Postanowiłem

5Jeśli

natomiast ktoś sprawił smutek, to nie mnie sprawił smutek, lecz po części — by nie przesadzać — was wszystkich.
6Takiemu wystarczy ta kara, która [została nałoŜona] przez
większość, 7tak Ŝe przeciwnie, powinniście raczej wybaczyć i
zachęcić, aby w jakiś sposób nie został taki pochłonięty przez
nadmiar smutku. 8Dlatego proszę was, abyście postanowili odnieść się do niego z miłością; 9bo i po to napisałem, aby poznać,
na ile jesteście wypróbowani i czy we wszystkim jesteście posłuszni. 10Komu zaś wy wybaczacie, temu i ja; gdyŜ i ja co wybaczyłem — jeśli coś wybaczyłem — [uczyniłem to] ze względu na was w obliczu Chrystusa, 11abyśmy nie zostali wykorzystani przez szatana; nie jesteśmy bowiem nieświadomi jego
intryg.
Słowo o apostolskiej działalności
dla ewangelii Chrystusa przybyłem do Troady, choć
drzwi zostały mi otwarte w Panu, 13nie miałem w moim duchu
ulgi, poniewaŜ nie odnalazłem Tytusa, mojego brata; poŜegnałem ich więc i odszedłem do Macedonii.14Bogu zaś niech będą
dzięki, który nam w Chrystusie zawsze daje zwycięstwo i woń
12Gdy

2

Szczerość, gr. eivlikri,neia (eilikrineia) oznacza osąd dokonany w blasku
słońca, a stąd przejrzystość, czystość, szczerość motywów, wierność zasadom: ...obracaliśmy się w świecie z właściwą Bogu prostotą i szczerością.

3

Lub: nie w ludzkiej mądrości; zob. 1 Kor 1,17; 2,4.13n.

4

Zwykle uwaŜa się, Ŝe Sylwan i Sylas to jedna i ta sama osoba.

5

2 Kor 1,22; 5,5.

6

Współpracownikami waszej radości: Jeśli Paweł identyfikuje się tylko z
tymi, w imieniu których pisze, to słowa teŜ naleŜy rozumieć: współpracownikami na rzecz waszej radości (dbamy o to, aby wasze Ŝycie duchowe było przepełnione radością); jeśli jednak równieŜ adresatów zalicza do grona swoich współpracowników, to słowa te naleŜy rozumieć:

wpółpracownikami w tym, co jest dla was radością. W obu przypadkach
chodzi o to, Ŝe wiara czyni Ŝycie radosnym.
7

Z gramatycznego punktu widzenia jest rzeczą nie do rozstrzygnięcia, czy
słowa te naleŜy rozumieć tak jak przyjęto w tekście tłumaczenia: nie
przychodzić znów do was w smutku; czy w sensie: nie przychodzi do
was znów w smutku. W pierwszym przypadku chodziłoby Pawłowi o
drugą wizytę w Koryncie, lecz tym razem w smutku; w drugim o trzecią
w ogóle wizytę, a drugą w smutku.
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Jego poznania rozchodzi się przez nas na kaŜdym miejscu; 15Ŝe
jesteśmy zapachem Chrystusa dla Boga wśród tych, którzy dostępują zbawienia i tych, którzy giną; 16dla jednych jest to woń
śmierci zapowiadająca śmierć, dla drugich woń Ŝycia niosąca
Ŝycie. A do tych spraw kto jest odpowiedni?8 17Nie jesteśmy
bowiem jak wielu kupczących Słowem Boga, lecz jak ci, którzy
z szczerości,9 lecz jak ci, którzy [posłani] od Boga [i] wobec
Boga mówimy w Chrystusie.
Dowód apostolskiego powołania Pawła
znów zaczynamy polecać samych siebie? Albo czy
potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was
lub od was? 2Wy jesteście naszym listem, napisanym w
naszych sercach, rozpoznawanym i czytanym przez wszystwszystkich ludzi, 3dla których jest jasne, Ŝe jesteście listem
Chrystusa sporządzonym przez naszą usługę, napisanym nie
atramentem, ale Duchem Boga Ŝywego, nie tablicach kamiennych,10 lecz na tablicach Ŝywych serc.

3

1Czy

Charakter posługi nowego przymierza
4Taką zatem mamy ufność przez Chrystusa względem Boga.
5Nie Ŝe sami jesteśmy zdolni przedsięwziąć coś jakby z samych
siebie, lecz nasza zdolność jest z Boga, 6który teŜ uzdolnił nas
do bycia sługami nowego przymierza,11 nie litery, lecz ducha,
gdyŜ litera zabija, duch zaś oŜywia.
7Jeśli

zaś posługa śmierci, wyryta literami na kamieniach została zapoczątkowana w chwale, tak Ŝe synowie Izraela nie byli w
stanie spojrzeć w twarz MojŜesza z powodu chwały jego twarzy12 — [chwały] przemijającej — 8czy w ten sposób tym bardziej posługa Ducha nie będzie w chwale? 9Jeśli bowiem w
posłudze potępienia jest chwała, o wiele bardziej obfituje w
chwałę posługa sprawiedliwości. 10W tym względzie bowiem
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nie zostało obdarzone chwałą to, co zostało obdarzone chwałą, z
powodu przewyŜszającej chwały. 11Jeśli bowiem to, co przemija, [rozpoczęło się] za sprawą chwały, tym bardziej jest w chwale to, co trwa. 12Mając więc taką nadzieję, poczynamy sobie z
wielką śmiałością, 13a nie tak, jak MojŜesz, który kładł zasłonę
na swoją twarz, aby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego,
co przemijające. 14Ale ich umysły przestały być wraŜliwe. GdyŜ
aŜ do dnia dzisiejszego ta sama zasłona pozostaje przy czytaniu
starego przymierza, nie odsłonięta, poniewaŜ usuwa się w Chrystusie. 15Tak jest aŜ do dzisiaj, ilekroć czytany jest MojŜesz,
zasłona leŜy na ich sercu; 16ilekroć zaś nawróci się13 do Pana,
zasłona zostaje usunięta.14 17Pan natomiast jest Duchem; gdzie
zaś Duch Pana, tam wolność. 18My wszyscy natomiast odbijając
niby w zwierciadle chwałę Pana,15 przeobraŜamy się na obraz
jej samej, od chwały w chwałę, dokładnie tak jak od Pańskiego
Ducha.16
1Dlatego,

mając tę posługę, według okazanego nam miłosierdzia,17 nie poddajemy się,18 2ale wyrzekliśmy się skrytości wstydu, nie postępujemy w przebiegłości i nie przekręcamy Słowa BoŜego, ale w jawności prawdy stawiamy
samych siebie, w obliczu Boga, wobec kaŜdego ludzkiego sumienia. 3A jeśli nawet nasza ewangelia pozostaje zakryta, zakryta jest w tych, którzy giną, 4w których bóg tego wieku19
zaślepił umysły niewierzących, aby jasno nie zobaczyli światła
ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. 5GdyŜ

4

13

Słowa: ilekroć zaś nawróci się do Pana mogą odnosić się (1) do kaŜdej
osoby spośród Izraela (wówczas w domyśle byłoby słowo ktoś), (2) do
MojŜesza, Ŝe ilekroć rozumie się jego pisma w świetle Chrystusa, usunięta zostaje zasłona niezrozumienia; (3) do serca zwracającego się do
Pana.

14

2 MjŜ 34,34.

15

Lub: oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana.

8

Chodzi o sprawy związane z powołaniem apostolskim.

16

Lub: od Pana, który jest Duchem (jako genetivus dopowiedzenia).

9

Lub: motywowani szczerością.

17

10

2 MjŜ 24,12; 31,18; 34,1; 5 MjŜ 9,10-11.

Lub. zgodnie z tym, jak Bóg okazał nam miłosierdzie (jeśli potraktować
to wyraŜenie jako tzw. divinum passivum).

11

Jr 31,31-34; 32,40.

18

Lub: nie tracimy odwagi.

12

2 MjŜ34,29-30.

19

1 Kor 1,20; J 12,31; 14,30; Ef 2,2; 6,12; 1 J 5,19.
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nie siebie samych głosimy, lecz Jezusa Chrystusa, Pana, siebie
zaś [przedstawiamy] jako wasze sługi przez Jezusa.20 6Bo Bóg,
który powiedział, Ŝe z ciemności zaświeci światło,21 [jest Tym],
który zaświecił w naszych sercach dla światła poznania chwały
Boga w obliczu Jezusa Chrystusa.22
Działanie mocy BoŜej w nas
zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby ogrom mocy był od Boga, a nie z nas. 8Zewsząd uciskani, ale nie przytłoczeni, niepewni,23 jednak nie zrozpaczeni, 9prześladowani, ale
nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani,24 10zawsze śmierć
Jezusa w ciele noszący, aby i Ŝycie Jezusa zostało w naszym
ciele ujawnione. 11Stale bowiem my, którzy Ŝyjemy, wydawani
jesteśmy na śmierć z powodu Jezusa, aby i Ŝycie Jezusa zostało
objawione w naszym śmiertelnym ciele. 12W ten sposób śmierć
działa w nas, a Ŝycie w was. 13Mając zaś tego samego ducha
wiary, zgodnie z tym, co jest napisane: Uwierzyłem, dlatego
przemówiłem,25 i my wierzymy — i dlatego teŜ mówimy,
14wiedząc, Ŝe Ten, który wzbudził Pana Jezusa, nas teŜ z Jezusem wzbudzi i razem z wami postawi [przed sobą]. 15To
wszystko natomiast ze względu na was, aby dzięki łasce, która
się w obfitości okazała dla wielu, zaobfitowało dziękczynienie
— dla chwały BoŜej.
7Mamy

16Dlatego

się nie poddajemy; bo choć nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, nasz wewnętrzny26 odnawia się z dnia na dzień.
17GdyŜ chwilowy nieznaczny ucisk zapewnia nam niepomiernie
znaczną wieczną chwałę, 18nam, którzy nie pilnujemy tego, co
widzialne, ale tego, co niewidzialne; gdyŜ to, widzialne, jest
tymczasowe, a to, co niewidzialne — wieczne.

20

Lub: ze względu na Jezusa.

21

1 MjŜ 1,3; Iz 9,2.

22

2 Kor 2,10. Lub: po to, byśmy [zobaczyli] światło poznania.

23

RównieŜ: zakłopotani, bezradni, pełni obaw, osaczeni przez kłopoty.

24

powaleni, ale nie pokonani lub: cięŜko zranieni, ale nie zniszczeni.

25

Ps 95,2; Ps 116,10.

26

Rz 7,22; Kol 3,9; Ef 4,22.
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śycie w nadziei wieczności
bowiem, Ŝe jeśli nasze ziemskie mieszkanie, ten
namiot,27 się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, mieszkanie zbudowane nie rękoma, wieczne — w niebie. 2Bo i w
tym wzdychamy, tęskniąc za przyobleczeniem naszej siedziby z nieba, 3jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy
znalezieni. 4Bo i będąc w tym namiocie wzdychamy obciąŜeni,
poniewaŜ nie chcemy zdjąć, lecz przyoblec się, aby to, co śmiertelne, zostało pochłonięte przez Ŝycie. 5A tym, który nas do tego
właśnie przysposobił, jest Bóg, który dał nam zadatek Ducha.28
6Zawsze zatem jesteśmy ufni i wiemy, Ŝe mieszkając w ciele,
jesteśmy u dala od Pana; 7przez wiarę bowiem postępujemy, a
nie przez to, co się widzi. 8Jesteśmy zaś ufni i wolelibyśmy
raczej wyprowadzić się z ciała i zamieszkać u Pana. 9Dlatego
teŜ stawiamy sobie za cel, aby czy mieszkamy,29 czy się wyprowadzamy, Jemu się podobać. 10Wszystkim nam bowiem
trzeba się będzie pokazać przed sędziowskim krzesłem Chrystusa,30 aby kaŜdy sobie odebrał to, co poprzez ciało [zrobił], i ze
względu na to, czego dokonał — czy to dobrego czy złego.

5

1Wiemy

11Znając

zatem strach Pana,31 przekonujemy ludzi, dla Boga zaś
staliśmy się jawni, spodziewam się teŜ, Ŝe i w waszych sumieniach stało się jawne. 12Nie polecamy wam siebie ponownie,
lecz dajemy wam sposobność do chluby z powodu nas, abyście
mieli [coś] przeciw tym, którzy chlubią się twarzą,32 a nie [tym,
co] w sercu. 13Bo jeśli szalejemy,33 to dla Boga, a jeśli jesteśmy
przy zdrowych zmysłach — to dla was. 14GdyŜ miłość Chrystu27

Paweł odwołuje się do naszego Ŝycia w ciele.

28

2 Kor 1,22.

29

Idiom: czy jesteśmy przy Ŝyciu... (LN 23.91)

30

Sędziowskie krzesło, gr. bh/ma (bema), krzesło ustawione na podwyŜszeniu, często na agorze, skąd często ferowano wyroki. Popularne w kulturze grecko-rzymskiej.

31

To znaczy: PoniewaŜ wiemy, co to znaczy bać się Pana (NET 586).

32

Idiom: tym, co zewnętrzne, lub: tym, co zauwaŜalne; lub pozorami, (m.
in. pozycją społeczną) Zob. Abramowiczówna, s. 739.

33

Dz 26,24; 1 Kor 14,18; 2 Kor 12,1-6. Podobne oskarŜenie wnoszono
przeciw Jezusowi: Mk 3,21.
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sa34 przynagla nas, którzy stwierdziliśmy, Ŝe jeden zamiast
wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli; 15a umarł zamiast
wszystkich, aby ci, którzy Ŝyją, juŜ nie dla siebie Ŝyli, ale dla
Tego, który zamiast nich umarł i został wzbudzony.
16Z

tego powodu od teraz nikogo nie znamy według ciała;35 i
jeśli nawet Chrystusa poznaliśmy według ciała, od teraz juŜ
[Go] tak nie rozpoznajemy. 17Dlatego jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto nastało nowe. 18A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą
przez Chrystusa i powierzył nam posługę pojednania, 19jako Ŝe
Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednuje, nie poczytując im ich
upadków, i zlecił nam Słowo pojednania.
20Zamiast

Chrystusa niesiemy więc poselstwo, jakby [samego]
Boga, który przez nas wzywa; zamiast Chrystusa błagamy: Dajcie się pojednać się z Bogiem. 21[On] Tego, który nie poznał
grzechu,36 zamiast nas uczynił grzechem, abyśmy my w Nim
stali się sprawiedliwością Boga.37

6

1Współpracując

zaś wzywamy teŜ was, abyście łaski BoŜej
nie przyjmowali na próŜno; 2mówi bowiem:
W przychylnym czasie łaskawie cię wysłuchałem,
I w dniu zbawienia pośpieszyłem ci z pomocą;38

Oto teraz czas dobry dla przychylności, oto teraz dzień zbawienia. 3W niczym nie dajemy Ŝadnej przeszkody, aby nie podwaŜano posługi, 4ale we wszystkim stawiamy siebie za przykład
jako słudzy Boga: w wielkiej wytrwałości, w uciskach, w potrzebach, w trudnościach,39 5w chłostach, w więzieniach, w
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rozruchach, w trudach,40 w bezsennych nocach,41 w postach, 6w
czystości, w poznaniu, w cierpliwości, w uprzejmości, w Duchu
Świętym, w nieobłudnej miłości, 7w Słowie prawdy, w mocy
BoŜej; przez oręŜ sprawiedliwości w prawej i lewej [ręce],42
8przez chwałę i hańbę, przez złą sławę i dobrą sławę; jako zwodziciele, a jednak godni zaufania, 9jako nieznani, a jednak dobrze znani, jako umierający, a oto Ŝyjemy; jako karani,43 a jednak nie zabici, 10jako zasmucani, jednak zawsze radośni, jako
ubodzy, jednak wielu wbogacający, jako nic nie mający, a
wszystko posiadający.
11Nasze

usta pozostają przed wami otwarte,44 Koryntianie, nasze serce pozostaje szerokie; 12nie u nas wam ciasno, ciasno
natomiast w waszych wnętrzach; 13dla takiego samego odwzajemnienia — jak do dzieci mówię — i wy otwórzcie się szeroko.

Wezwanie do poniechania
wspólnych przedsięwzięć z wierzącymi
14Przestańcie się wprzęgać w nierówne jarzmo z niewierzącymi;
bo co ma wspólnego sprawiedliwość z bezprawiem albo co za
współudział45 światła z ciemnością? 15Co teŜ za harmonia między Chrystusem a Beliarem46 lub jaki dział wierzącego z niewierzącym? 16Jak zgoda między między przybytkiem Boga a
[pogańskimi] bóstwami, my bowiem jesteśmy przybytkiem
Boga Ŝywego, jak powiedział Bóg:

40

Lub: w cięŜkiej pracy.

41

Lub: w bezsenności.

42

Niczyjego Ŝycia i postawy nie rozpatrujemy z ludzkiego punktu widzenia.

Ówczesny Ŝołnierz w swojej prawej ręce trzymał broń ofensywną, w
lewej obronną (zob. Rz 6,13; 1 Ts 5,8; Ef ,11)

43

Paweł uŜywa tutaj słowa odnoszącego się do wychowywania dzieci.

36

J 8,46;

44

Idiom: MoŜemy z wami otwarcie rozmawiać.

37

Rz 1,17.

45

Lub: związek.

38

Iz 49,8.

46

39

Lub: w niewygodach, w niedostatkach.

Transliteracja hebrajskiego słowa określającego to, co bezwartościowe, a
odnoszonego do diabła (Księga Jubileuszy 1,20; Sdz 20,13 w LXX).

34

35

Miłość jaką Chrystus Ŝywi względem nas (gen. objectivus) lub nasze
umiłowanie Chrystusa (gen. subjectivus). Pierwsza moŜliwość wydaje
się bardziej prawdopodobna.
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Zamieszkam z nimi47 i będę się przechadzał,
I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.48
17 Dlatego wyjdźcie spośród nich
i bądźcie odłączeni — mówi Pan —
I nieczystego się nie dotykajcie;49
A ja was przyjmę50
18 I będę wam Ojcem,
a wy będziecie mi synami i córkami51
— mówi Pan Wszechmogący.52
Wezwanie do czystości Ŝycia

7

1Mając

zatem takie obietnice,53 ukochani, oczyśćmy się od
wszelkiego splamienia ciała i ducha, w bojaźni Boga54
doskonaląc poświęcenie.

Wezwanie do otwartości
nam miejsce; nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie
zrujnowaliśmy,55 nikogo nie oszukaliśmy.56 3Nie mówię dla
potępienia; bo wcześniej powiedziałem, Ŝe w naszych sercach
jesteście na wspólną śmierć i na wspólne Ŝycie. 4Wielka jest
moja śmiałość57 względem was, wielka jest moja chluba z was;
zostałem wypełniony pociechą, jestem obficie wypełniony radością przy kaŜdym naszym ucisku.
2Zróbcie

Pismo Święte
5Bo
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i gdy przyszliśmy do Macedonii, nasze ciało nie doznało
Ŝadnego wytchnienia, lecz zewsząd byliśmy dręczeni — na
zewnątrz walki, wewnątrz obawy. 6Lecz Ten, który pociesza
uniŜonych, Bóg, pocieszył nas przybyciem Tytusa; 7jednak nie
tylko jego przybyciem, ale takŜe pociechą, którą został pocieszony u was, gdy nam opowiadał o waszej tęsknocie, o waszym
płaczu i o waszej Ŝarliwości względem mnie, tak Ŝe byłem jeszcze bardziej uradowany. 8Bo jeśli nawet zasmuciłem was listem,
nie Ŝałuję; a jeśli Ŝałowałem — widzę bowiem, Ŝe tamten list
przynajmniej na chwilę was zasmucił — 9teraz się cieszę, nie
dlatego, Ŝe byliście zasmuceni, ale Ŝe byliście zasmuceni dla
opamiętania; byliście bowiem zasmuceni po BoŜemu tak, Ŝe
niczego z naszego powodu nie straciliście. 10GdyŜ smutek, który jest według Boga, wywołuje opamiętanie, którego się nie
Ŝałuje, a które prowadzi do zbawienia; natomiast smutek światowy sprawia śmierć.58 11Oto bowiem samo to zasmucenie według Boga jaką sprawiło w was owszem tęsknotę, owszem Ŝarliwość,59 owszem [chęć] wymierzenia kary! We wszystkim w
tej sprawie okazaliście się czystymi. 12A zatem jeśli i napisałem
do was, to nie ze względu na tego, który wyrządził krzywdę, ani
ze względu na pokrzywdzonego, ale po to, aby uwidoczniła się
wasza sumienność o nas z waszej strony przed obliczem BoŜym. 13Dlatego doznaliśmy zachęty. W tej naszej zachęcie jeszcze obficiej ucieszyliśmy się z powodu radości Tytusa, Ŝe jego
duch doznał odświeŜenia ze strony was wszystkich; 14bo jeśli
się przed nim nieco wami chlubiłem, nie zostałem zawstydzony,
lecz jak wszystko w prawdzie60 wam powiedziałem, tak i nasza
chluba przed Tytusem okazała się prawdą. 15A jego głębokie
uczucia względem was są jeszcze obfitsze, gdy sobie przypomina posłuszeństwo was wszystkich, jak to przyjęliście go z lękiem i z drŜeniem. 16Cieszę się, Ŝe we wszystkim mogę na was
polegać.

47

3 MjŜ 26,11-12. Zob. 1 Kor 3,16; Ef 2,21-22.

48

3 MjŜ 26,12; Jr 32,38; Ez 37,27.

49

Iz 52,11.

50

Ez 20,41.

51

Parafrazowany cytat z 2 Sm 7,14 i Iz 43,6.

52

2 Kor 6,18.

53

2 Ptr 2,4; Hbr 11,39n.

54

Rz 1,4; 1,6; 1 Ts 3,13.

55

Słowa te mogą się odnosić zarówno do strat finansowych, jak i duchowych (LN 20.23).

58

Przykładem tego moŜe być Judasz.

56

1 Ts 4,6.

59

Lub: oburzenie (na krzywdziciela).

57

Lub: otwartość.

60

Lub: zgodnie z prawdą.
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Wiadomości i rozporządzenia co do daru,
na rzecz wierzących w Jerozolimie
1Powiadamiamy was zaś, bracia, o łasce Boga, danej w
kościołach Macedonii, 2Ŝe w wielkiej próbie ucisku obfitość ich radości i ich skrajne ubóstwo zaobfitowały w bogactwie ich hojności; 3Ŝe według moŜności — zaświadczam to — owszem, ponad moŜność, dobrowolnie,61 4z wielkim
naleganiem prosząc nas o łaskę oraz o [moŜliwość] udziału w
posłudze na rzecz świętych, 5i nie tak, jak się spodziewaliśmy,
najpierw siebie oddali Panu i nam, za wolą BoŜą, 6tak Ŝe poprosiliśmy Tytusa, aby, jak rozpoczął, tak teŜ u was dokończył tego
dzieła łaski.62 7Ale jak we wszystkim obfitujecie — w wierze i
Słowie, i poznaniu, i we wszelkim zapale oraz w miłości, która
się w was z naszej wzięła — [zadbajcie], abyście i w tym dziele
łaski obfitowali. 8Nie jako rozkaz to mówię, ale przez zapał
innych wypróbowuję szczerość i waszej miłości. 9Znacie bowiem łaskę63 naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ŝe będąc bogaty
ze względu na was stał się ubogi, abyście dzięki Jego ubóstwu
wy stali się bogaci. 10A co do tego [dzieła] daję radę; bo to będzie korzystne dla was, którzy od roku zaczęliście nie tylko
czyn, ale teŜ okazaliście chęć [czynu], 11teraz zaś i czyn dokończcie, aby stosownie do gotowości [wyraŜonej] w chęci, z
tego, co macie, nastąpiło zakończenie. 12Jeśli bowiem jest gotowość, uznaje się ją według tego, co ma, a nie według tego,
czego nie ma. 13Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a
wy ucisk, lecz o równość; 14w obecnym czasie niech wasz nadmiar będzie na ich niedostatek, aby i ich nadmiar stał się na
wasz niedostatek — i w ten sposób była równość, 15jak jest
napisane: Ten, kto wiele, nie miał za wiele, a ten, kto mało, nie
miał za mało.64

8

63
64

większym zapałem dobrowolnie udał się65 do was. 18A razem z
nim posłaliśmy66 brata, którego sława w ewangelii [rozchodzi
się] po wszystkich kościołach67 — 19i nie tylko, ale przez podniesienie rąk wybrany teŜ został przez kościoły na towarzysza
naszej podróŜy z tym dziełem łaski, [owocem] naszej posługi na
chwałę samego Pana oraz naszej gotowości [pomocy],68
20dopilnowując tego, aby ktoś nas nie ganił za ten hojny dar,
[owoc] posługi z naszej strony; 21zawczasu bowiem myślimy o
tym, co dobre,69 nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi.70
22Posłaliśmy71 zaś z nimi naszego brata, którego wypróbowaliśmy wielokrotnie i w wielu sprawach, Ŝe jest rzetelny, a teraz [z
powodu] wielkiej ufności względem was jeszcze bardziej oddany w swej rzetelności. 23Czy to więc jeśli chodzi o Tytusa, mojego współtowarzysza i współpracownika względem was, czy o
naszych braci — są oni apostołami kościołów, chwałą Chrystusa.72 24OkaŜcie zatem wobec kościołów dowód swojej miłości
oraz naszej chluby względem was.
1O

posłudze na rzecz świętych bowiem zbytecznie jest mi
do was pisać, 2gdyŜ znam waszą gotowość, z powodu której chlubię się wami przed Macedończykami [mówiąc], Ŝe
Achaja juŜ od roku jest przygotowana — i wasza gorliwość
pobudziła wielu. 3Posłałem zaś braci,73 aby nasza chluba z was
nie okazała się w tej sprawie próŜna, [lecz] abyście — jak mówiłem — byli gotowi 4tak, Ŝe gdyby przyszli ze mną Macedończycy i zastali was nie przygotowanymi, nie zawstydzili nas,
Ŝeby nie powiedzieć was, przez taki stan rzeczy. 5Za potrzebne

9

Aoryst epistolarny: idzie do was.

66

Aoryst epistolarny: wysyłamy.

67

To znaczy: który jest przez wszystkie kościoły ceniony za głoszenie
ewangelii.

68

LN 25.68.

69

Lub: piękne.

70

Aluzja do Prz 3,4.

71

W tym kontekście równie stosowne było przełoŜenie słowa łaska słowem hojność.

Aoryst epistolarny: wysyłamy.

72

Jesteśmy owocem chwały Chrystusa, a takŜe tym, co się na nią składa.

2 MjŜ 16,18.

73

Aoryst epistolarny: wysyłam.

zaś niech będą Bogu, który dał ten zapał względem
was w serce Tytusa; 17bo rzeczywiście przyjął tę zachętę i z tym

62

str. 13

65

16Dzięki

61

Pismo Święte

Lub: ochotniczo, spontanicznie.
Lub: składki.
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więc uznałem74 poprosić braci, aby wcześniej poszli do was i
zawczasu przygotowali obiecany juŜ przez was dar, aby dzięki
temu rzeczywiście był on darem, a nie [wyrazem] skąpstwa.
6To

natomiast [mówię]: Kto skąpo sieje, skąpo teŜ Ŝąć będzie, a
kto w obfitości sieje, w obfitości teŜ Ŝąć będzie. 7KaŜdy tak, jak
postanowił w sercu, nie z Ŝalem albo z przymusu;75 gdyŜ Bóg
kocha radosnego dawcę. 8Bóg zaś jest w stanie udzielić wam w
obfitości wszelkiej łaski, abyście we wszystkim, zawsze byli
samowystarczalni76 i obfitowali w kaŜdym dobrym dziele, 9jak
jest napisane:
Rozproszył, dał potrzebującym,
Jego sprawiedliwość trwa na wieki.77
10Ten

zaś, który zaopatruje siewcę w ziarno i chleb na pokarm,
zaopatrzy i pomnoŜy wasz zasiew, i przysporzy owoców waszej
sprawiedliwości; 11abyście bogaci we wszystko dąŜyli do
wszelkiej prostoty,78 która za naszym udziałem wywołuje
wdzięczność dla Boga. 12GdyŜ posługiwanie w tej słuŜbie nie
tylko wypełnia niedostatek świętych, ale takŜe — ze strony
wielu — obfituje we wdzięczność Bogu. 13Przez [złoŜony] dowód tej słuŜby chwalimy Boga za posłuszeństwo waszego wyznania odnośnie do ewangelii Chrystusa oraz szczerość wspólnoty79 względem nich oraz wszystkich; 14a obok swojej modlitwy za wami, będą teŜ darzyć was wielkim uczuciem z powodu
przebogatej łaski Boga względem was. 15Bogu niech będą dzięki za Jego niewysłowiony dar.

Pismo Święte

str. 15

Obrona Pawła
sam, natomiast, Paweł, napominam was przez łagodność i uprzejmość Chrystusa, [ja], który, wprawdzie
obecny wśród was jestem uniŜony, za to nieobecny
odwaŜny względem was; 2błagam [zatem], abym —
obecny — nie był odwaŜny tą pewnością,80 z którą niewykluczone, Ŝe stanowczo wystąpię przeciw tym, którzy zaliczają nas
do Ŝyjących według ciała. 3Bo chociaŜ Ŝyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. 4GdyŜ narzędzia naszej walki nie są cielesne, jednak w Bogu81 mają moc burzenia warowni; [nimi] burzymy wrogie zamiary 5i wszelką zuchwałość, podnoszącą się
przeciw poznaniu Boga, i zniewalamy kaŜdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi, 6i jesteśmy gotowi do wymierzenia sprawiedliwości wszelkiemu nieposłuszeństwu, dopóki wasze posłuszeństwo nie stanie się pełne.

10

1Ja

7Patrzcie

na to, co oczywiste.82 Jeśli ktoś jest przekonany, Ŝe
[naleŜy do] Chrystusa, niech ponownie weźmie sobie pod uwagę, Ŝe jak on sam [naleŜy do] Chrystusa, tak i my. 8Bo choćbym
nawet nieco bardziej chlubił się naszą władzą, którą Pan nam
dał, aby was budować, a nie niszczyć, nie będę zawstydzony —
9lecz niech się wam nie zdaje, Ŝe was straszę listami, 10bo mówią: Listy wprawdzie groźne i surowe, lecz wygląd ciała słaby i
słowo byle jakie. 11Kto tak uwaŜa, niech weźmie pod uwagę, Ŝe
jakimi jesteśmy w słowie przekazanym listownie pod nieobecność, takimi teŜ — obecni — będziemy w czynie. 12Nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie [do niektórych] lub porównywać się z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych polecają, oni jednak nie rozumują właściwie, gdy siebie sobą mierzą i
siebie samych z sobą porównują. 13My zaś nie będziemy się
chlubić ponad miarę, ale zgodnie z miarą, której normę wymie-

74

Aoryst epistolarny: uznaję.

75

Lub: poczucia obowiązku.

76

być samowystarczalnym, gr. auvta,rkeia (autarkeia) lub: mieć wszystkiego
dosyć. Słowo to dowodzi, Ŝe Paweł był zaznajomiony z filozofią stoików.

77

Ps 92,3.9; 112,9.

80

Pewnością opartą na Bogu.

78

Lub: celowali we wszelkiej hojności. Greckie słowo prostota, a`plo,thj
(haplotes) oznacza równieŜ hojność i szczerość.

81

Lub: za sprawą Boga.

82

Lub zgodnie z rozpoznanym idiomem: Patrzycie na to, co przed oczami
(na to, co zewnętrzne); zob. LN 30.120. W języku greckim imperativus
presentis activi pokrywa się z indicativus presentins activi dla 2 osoby
liczby mnogiej.

79

Szczerość wspólnoty, gr. a`plo,thti th/j koinwni,aj (haploteti tes koinonias) lub: prostota wspólnoty, lub: hojność wsparcia; zob. w. 11 oraz
wspólnota, gr. koinwni,a, (koinonia) oznaczające równieŜ wsparcie.
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rzył nam Bóg, miarą, aby dotrzeć aŜ do was.83 14Nie wysuwamy
się bowiem za daleko, jako ci, którzy nie dotarli do was — bo
aŜ do was jako pierwsi dotarliśmy w ewangelii Chrystusa. 15Nie
chlubimy się ponad miarę trudem innych, mamy natomiast nadzieję, Ŝe gdy w was pogłębiać się będzie wasza wiara, nam
według [wymierzonej] nam normy dane będzie niepomiernie
więcej, 16tak Ŝe będziemy głosić ewangelię w stronach jeszcze
dalszych niŜ wasze, bez chlubienia się dokonaniami według
cudzej normy. 17Ten zaś, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu.84 18Bo nie ten, kto sam siebie poleca, jest wypróbowany, ale
ten, kogo Pan poleca.
1O,

gdybyście mogli znieść odrobinę mojej głupoty —
a właściwie mnie znosicie.85 2Bo jestem o was zazdrosny BoŜą zazdrością; gdyŜ poślubiłem was jednemu
męŜowi, aby postawić przed Chrystusem dziewicę
3
czystą, obawiam się jednak, czy w jakiś sposób — podobnie
jak wąŜ zwiódł Ewę swoją przebiegłością — wasze myśli nie
zostały skaŜone [i odwiedzione] od szczerości i czystości względem Chrystusa. 4Bo gdy przychodzi ktoś inny, głosi Jezusa,
którego nie głosiliśmy, lub przyjmujecie innego ducha, którego
nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście,
znosicie wspaniale. 5OtóŜ uwaŜam, Ŝe w niczym nie ustępuję
tym arcyapostołom. 6Jeśli nawet jestem prostakiem w słowie, to
jednak nie w poznaniu — przecieŜ we wszystkim postępowaliśmy względem was całkowicie jawnie. 7Czy popełniłem
grzech, poniŜając siebie, abyście wy byli wywyŜszeni, Ŝe za
darmo głosiłem wam ewangelię? 8Inne kościoły złupiłem,
przyjmując wsparcie, aby wam słuŜyć, 9a gdy przebywając u
was znajdowałem się w niedostatku, nikogo nie obciąŜałem;
gdyŜ mój brak uzupełnili bracia, którzy przybyli z Macedonii; i

11

83

Lub: ale tylko zgodnie z zakresem działania, którego wielkość określił
nam Bóg, aby do was dotrzeć. Nie posuwamy się bowiem zbyt daleko w
odróŜnieniu od tych, którzy nie dotarli do was, bo właśnie aŜ do was jako pierwsi dotarliśmy z ewangelią Chrystusa. Nie chlubimy się ponad
miarę trudem innych...
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str. 17

w niczym nie byłem cięŜarem — tego strzegłem i będę strzegł.
10Jest we mnie prawda Chrystusa, Ŝe w granicach Achai ta
chluba nie zostanie mi zabrana. 11Dlaczego? śe was nie kocham? Bóg to wie! 12A czynię to, i będę czynił, aby odciąć podstawę tym, którzy chcą podstawy, by w tym, czym się chlubią,
mogli się okazać takimi jak my. 13Bo oni są fałszywymi apostołami, nieuczciwymi pracownikami, podszywającymi się pod
apostołów Chrystusa. 14I nic dziwnego; sam bowiem szatan
podszywa się pod anioła światłości. 15Nic więc wielkiego, jeśli i
jego posługacze podszywają się pod posługujących sprawiedliwości — ich koniec będzie zgodny z ich czynami.
16Znów

mówię: Niech mnie nikt nie uwaŜa za głupiego; jeśli
zaś nie, to przyjmijcie mnie jako głupiego, abym i ja mógł się
nieco pochlubić. 17To, co mówię, mówię nie po myśli86 Pana,
lecz jakby w głupocie — w tej podstawie chluby. 18PoniewaŜ
tak wielu chlubi się według ciała i ja będę się chlubił. 19Bo jako
mądrzy z przyjemnością znosicie głupich! 20Znosicie bowiem,
gdy was ktoś zniewala, gdy ktoś objada, gdy ktoś bierze krótko,
gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. 21Ze wstydem
mówię: w tym my byliśmy słabi.
Jeśli ktoś w czymś jest odwaŜny — w głupocie to mówię — to i
ja się ośmielam. 22Hebrajczykami są? Ja takŜe. Izraelitami są?
Ja takŜe. Nasieniem Abrahama są? Ja takŜe. 23Sługami Chrystusa są? Jako obłąkany mówię: tym bardziej ja — więcej [zaznałem] trudów, częściej byłem w więzieniach, ponad miarę poddawano mnie chłostom, często [bywałem] w śmiertelnych niebezpieczeństwach. 24Od śydów otrzymałem pięć razy po czterdzieści bez jednego, 25trzy razy byłem chłostany,87 raz ukamienowany,88 trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. 26Często [bywałem] w podróŜach, w
niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od
zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach ze strony pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w
86

Lub: według Pana.
Lub: bity rózgą — odnosi się to do rzymskiej kary verberatio (wg
BAGD 733) zob. Dz 16,22.
Dz 14,19.

84

Jr 9,24.

87

85

Lub — ze względu na podobieństwo form czasownikowych — w formie
imperatywnej: A właściwie znoście!

88
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niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na
morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. 27W
trudzie i znoju, często w bezsennych nocach, w głodzie i pragnieniu, często w postach, na zimnie i w nagości.89 28Poza tymi
sprawami zewnętrznymi,90 pozostaje moja codzienna odpowiedzialność, troska o wszystkie kościoły. 29Kto słabnie, a [ja] nie
słabnę? Kto wywołuje skandale, a [ja] nie płonę? 30Jeśli muszę
się chlubić, to będę się chlubił ze mojej słabości. 31Bóg i Ojciec
Pana Jezusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, Ŝe nie
kłamię. 32W Damaszku etnarcha91 króla Aretasa wystawił warty
w mieście Damasceńczyków, aby mnie schwytać, 33lecz spuszczono mnie w koszu92 przez okienko w murze i uszedłem jego
rąk.
1Trzeba

się chlubić, choć to niepoŜyteczne; przejdę
więc do widzeń i objawień Pana. 2Znam człowieka w
Chrystusie, który przed czternastu laty — czy to w
ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie —
został porwany aŜ do trzeciego nieba. 3I wiem, Ŝe ten człowiek
— czy to w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie —
4został porwany do raju93 i słyszał nieopisane rzeczy, o których
nie wolno człowiekowi mówić. 5Z takiego będę się chlubił, z
siebie samego jednak chlubić się nie będę, chyba Ŝe z moich
słabości. 6Bo jeśli chciałbym się chlubić, nie byłbym bez racji,
gdyŜ powiedziałbym prawdę; wstrzymuję się jednak, aby ktoś
nie potraktował mnie ponad to, co u mnie widzi lub co ode mnie
słyszy 7i [nie łączył mnie] z nadzwyczajnością objawień. Dlatego, abym się nie wynosił, dano mi kolec w ciało, anioła szatana,

12

89

1 Kor 4,11. Nie chodzi dosłownie o nagość, lecz o niedostateczne odzienie.

90

Paweł ma tu na myśli właśnie wymienione niedogodności albo inne
rzeczy, przez niego nie wymienione.

91

Czyli namiestnik; był on oficjalnie nazywany etnarchą

92

Dz 9,25.

93

Raj wymieniony jest w Nowym Testamencie trzykrotnie: W Łk 24,43
odnosi się do miejsca przebywania sprawiedliwych po śmierci; w Obj
2,7 odnosi się do ogrodu Eden zapowiadanego w Iz 51,3 i Ez 36,35; w 2
Kor 12,4 zdaje się być synonimem trzeciego nieba (pierwsze to firmament; drugie to planety; trzecie to miejsce przebywania Boga.
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po to, by bił mnie w twarz, abym się nie wynosił. 8W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. 9Lecz
powiedział do mnie: Wystarczy ci moja łaska, gdyŜ moc doskonalona jest w słabości. Z największą więc przyjemnością tym
bardziej będę się chlubił moimi słabościami, aby zamieszkała
we mnie moc Chrystusa. 10Dlatego lubię słabości, zniewagi,
potrzeby, prześladowania i uciski dla Chrystusa; bo gdy jestem
słaby, wtedy jestem mocny.
11Stałem

się głupi — wy mnie zmusiliście. Ja bowiem powinienem być przez was polecony, gdyŜ w niczym nie ustępowałem
tym arcyapostołom, chociaŜ jestem niczym. 12Zarówno znaki
apostoła dały o sobie znać wśród was we wszelkiej cierpliwości,
jak i w znakach, cudach oraz przejawach mocy. 13W czym bowiem mogliście odczuć, Ŝe liczycie się mniej niŜ inne kościoły,
jak nie w tym, Ŝe ja sam was nie obciąŜałem? Przebaczcie mi tę
niesprawiedliwość. 14Oto po raz trzeci gotów jestem przyjść do
was i nie będę cięŜarem; nie szukam bowiem tego, co wasze, ale
was samych; gdyŜ nie dzieci powinny składać dla rodziców, ale
rodzice dla dzieci. 15Ja zaś z przyjemnością pokryję koszty, a
nawet sprzedam się za wasze dusze. Czy bardziej was kochając,
mniej mam być kochany? 16Nie jednak będzie: nie obciąŜałem
was, ale będąc przebiegły, wziąłem was podstępem. 17Czy wykorzystałem was przez kogoś spośród tych, których do was posłałem? 18Poprosiłem Tytusa i wraz z nim posłałem brata; czy
Tytus was wykorzystał? Czy nie kroczyliśmy w tym samym
duchu? Czy nie tymi samymi śladami? 19Od dawna myślicie, Ŝe
się przed wami usprawiedliwiamy. W obliczu Boga w Chrystusie mówimy, Ŝe to wszystko, kochani, dla waszego zbudowania.
20Obawiam się bowiem, czy w jakiś sposób, gdy przyjdę, nie
zastanę was takimi, jak nie chcę, i czy wy nie zastaniecie mnie
takim, jakim nie chcecie; czy w jakiś sposób nie dojdzie do
kłótni, zazdrości, wybuchów gniewu, rywalizacji, oszczerstw,
plotek, unoszenia się, nieporządków; 21czy gdy znowu przyjdę,
nie poniŜy mnie Bóg wobec was i nie będę opłakiwał wielu
spośród tych, którzy wcześniej zgrzeszyli i nie opamiętali się w
nieczystości, nierządzie oraz rozwiązłości, którą popełnili.
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1Trzeci

to juŜ raz wybieram się do was; na ustach
dwóch lub trzech świadków opierze się kaŜda sprawa.94
2Zapowiedziałem poprzednio i zapowiadam — jako
obecny za drugim razem i nieobecny teraz — tym,
którzy przedtem zgrzeszyli, i wszystkim pozostałym, Ŝe gdy
znów przybędę, nie będę pobłaŜał, 3poniewaŜ szukacie dowodu
na to, Ŝe przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest względem was bezsilny, ale okazuje wśród was [swoją] moc. 4Bo
chociaŜ został ukrzyŜowany ze słabości, jednak Ŝyje z mocy
BoŜej. Tak i my jesteśmy słabi w Nim, ale będziemy Ŝyli z Nim
z mocy BoŜej względem was.

13

5Badajcie

samych siebie, czy jesteście w wierze, doświadczajcie
siebie: czy nie rozpoznajecie samych siebie, Ŝe Jezus Chrystus
jest w was? Chyba Ŝe rzeczywiście jesteście nie wypróbowani.
6Mam zaś nadzieję, Ŝe dowiecie się, iŜ my nie jesteśmy nie wypróbowani. 7A modlimy się do Boga o to, abyście nie czynili
nic złego, nie po to, abyśmy my mogli być wypróbowani, lecz
abyście wy czynili to, co dobre, my zaś byli jako nie wypróbowani.95 8Nie jesteśmy bowiem w stanie uczynić nic przeciw
prawdzie, ale dla prawdy. 9Bo cieszymy się, gdy my jesteśmy
słabi, a wy jesteście mocni; o to teŜ się modlimy — o waszą
przydatność. 10Dlatego jako nieobecny to piszę, abym — obecny — nie musiał postąpić surowo według władzy, którą Pan dał
mi dla budowania, a nie dla burzenia.

List Pawła do Galacjan
Pozdrowienie
apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez
Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych,1 2oraz wszyscy bracia,2 którzy są ze mną, do kościołów Galacji: 3Łaska wam i pokój3 od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, 4który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby w ten sposób wyrwać nas z teraźniejszego
wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, 5któremu chwała
na wieki wieków.4 Amen.

1

Zdziwienie Pawła łatwowiernością Galacjan
6Dziwię

się, Ŝe tak szybko dajecie się odwieść5 od Tego, który
was powołał w łasce Chrystusa do innej ewangelii, 7jednak innej nie ma, chyba Ŝe jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą
przekręcić ewangelię Chrystusa. 8Ale choćbyśmy nawet my
albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą my
1

Apostoł, czyli posłany z pełnym autorytetem Posyłającego. Nie do ludzi...
W obliczu zagroŜenia zborów galackich herezją Paweł powołuje się na
fakt, Ŝe swoje apostolstwo otrzymał od samego Boga przez objawienie
(por. w. 11). Odpowiada on teŜ tym, którzy podwaŜają jego status apostoła
przez twierdzenie, Ŝe nie naleŜał on do grona Dwunastu. Paweł tymczasem został powołany przez samego Chrystusa (Dz 9,4-6; 22,7nn;
26,16nn). Wzbudził z martwych: Wiara w zmartwychwstanie jest jednym z
podstawowych elementów chrześcijaństwa (zob: Dz 17,18; Rz 1,4; 1 Kor
15,20; 1 Ptr 1,3).

2

Apostoł nie reprezentuje siebie samego i swoich własnych poglądów, ale
wypowiada się w imieniu wszystkich, którzy są z nim.

3

Łaska i pokój: Słowa te są czymś więcej niŜ tylko adaptacją powszechnego greckiego (łaska) i hebrajskiego (pokój) pozdrowienia. W listach Pawła
łaska leŜy u podstaw wszystkigo, kim jesteśmy, co posiadamy i co dane
jest nam robić (1 Kor 4,7; 15,10; 2 Kor 3,5-6; 10,13; 12,9nn), pokój jest
skutkiem naszego zjednoczenia z Panem i powierzenia Mu wszystkiego,
co wiąŜe się z naszym Ŝyciem (Flp 4,6-7). Podobne akcenty dostrzegamy
w Pismach innych autorów Nowego Testamentu. Podobne przywitanie
znajdujemy w Listach do Koryntian oraz do Tesaloniczan.

4

Podobne doksologie: Rz 9,5; 11,36; 16,27; Ef 3,21; 1 Tm 1,17.

5

Lub: przenosicie się.

11W

końcu, bracia, radujcie się; bądźcie otwarci na pouczenie,
napomnienie, to samo myślcie, zachowujcie pokój — a Bóg
miłości i pokoju będzie z wami. 12Pozdrówcie się nawzajem
pocałunkiem świętym.96 Pozdrawiają was wszyscy święci.
13Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

94

5 MjŜ 19,15; Mt 18,16; 1 Tm 5,19.

95

Lub: nawet jeśli my mielibyśmy uchodzić za nie wypróbowanych.

96

W synagogach Ŝydowskich, gdzie męŜczyźni i kobiety siadały osobno,
męŜczyźni witali się pocałunkiem z męŜczyznami, a kobiety z kobietami. Zwyczaju tego poniechano ze względu na oskarŜenia ze strony pogan (Robertson, BW 5).

1Paweł,
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wam ogłosiliśmy, niech będzie przeklęty! 9Jak powiedzieliśmy
przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś głosi ewangelię inną od tej, którą przejęliście, niech będzie przeklęty!
10A

teraz, czy chcę sobie zjednać ludzi, czy Boga? Albo czy
staram się przypodobać ludziom? Gdybym nadal chciał się
przypodobać ludziom, nie byłbym sługą Chrystusa.
Paweł o pochodzeniu swoich wiadomości
11Oznajmiam wam bowiem, bracia: Ewangelia głoszona was
przeze mnie, nie jest według [myśli] ludzkiej; 12bo teŜ ani ja nie
przejąłem jej od człowieka, ani mnie nie nauczono, lecz [mam
ją] przez objawienie Jezusa Chrystusa. 13Słyszeliście bowiem o
moim poprzednim postępowaniu w judaizmie, Ŝe wyjątkowo
prześladowałem kościół BoŜy i niszczyłem go, 14i robiłem postępy w judaizmie ponad wielu rówieśników mojego pokolenia,
w większym stopniu będąc gorliwcem moich ojczystych tradycji. 15Gdy jednak spodobało się Bogu, który mnie naznaczył od
łona mojej matki i powołał przez swoją łaskę, 16Ŝeby objawić
swego Syna we mnie,6 abym go głosił między poganami, natychmiast, nie radziłem się ciała i krwi 17ani nie udałem się do
Jerozolimy do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale
odszedłem do Arabii,7 po czym znów wróciłem do Damaszku.
18Następnie, po trzech latach, udałem się do Jerozolimy, Ŝeby
się zapoznać z Kefasem,8 i przebywałem u niego dni piętnaście;
19a innego z apostołów nie widziałem poza Jakubem, brata Pana. 20Te rzeczy wam piszę — oto, przed obliczem Pana, Ŝe nie
kłamię. 21Potem poszedłem w okolice Syrii i Cylicji. 22A osobiście byłem nieznany kościołom Judei, które są w Chrystusie.
6

Lub: w moim przypadku.

7

Arabia oznacza królestwo nebatejskie, które w tym czasie znajdowało się
pod władzą Aretasa IV (9 r. przed Chr. do 40 r. po Chr.). Jako obszar geograficzny Arabia obejmowała zachodnią Mezopotamię, wschodnią i południową Syrię oraz Palestynę aŜ do półwyspu Synaj. W czasie okupacji
rzymskiej na tych terenach powstały niezaleŜne królestwa, jak: nebatejskie na południe od Damaszku (które mogło teŜ nosić nazwę Arabia). Ze
względu na bliskość Damaszku ten obszar Paweł mógł mieć na myśli
(NET 600).

8

zapoznać, gr. i`store,w (historeo), znaczy odwiedzić dla zasięgnięcia informacji.
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23A

tylko słyszeli: Ten, który nas niegdyś prześladował, teraz
głosi wiarę, którą wcześniej niszczył — 24i z mego powodu
chwalili Boga.
Stanowisko filarów Kościoła w sprawie ewangelii Pawła
1Potem, po czternastu latach, wraz z Barnabą znów udałem
się do Jerozolimy, zabrałem teŜ z sobą Tytusa;9 2udałem się
tam zaś w związku z objawieniem; przedstawiłem im ewangelię, którą głoszę wśród pogan, na osobności zaś
znaczniejszym, aby się czasem nie okazało, Ŝe biegnę czy biegłem na próŜno.10 3Ale nawet Tytusa, który był ze mną, jako
Greka, nie zmuszono do obrzezania, 4pomimo fałszywych braci,11 wprowadzonych potajemnie, aby wyszpiegować naszą
wolność,12 którą mamy w Chrystusie, Ŝeby nas podbić w niewolę, 5a którym ani na godzinę13 nie ustąpiliśmy w poddaniu, aby
prawda ewangelii przetrwała ze względu na was.14 6Ze strony

2

9

Po czternastu latach prawdopodobnie licząc od nawrócenia. Niektórzy
uwaŜają, Ŝe Paweł ma na myśli swe przybycie do Jerozolimy wspomniane
w Dz 11,30 (ok. 44 r. po Chr.); inni, Ŝe związane z problemem wynikłym
w Antiochii a opisane w Dz 15,1nn (ok. 50 r. po Chr.). Barnaba — znaczy: Syn zachęty; miał na imię Józef, był Lewitą pochodzącym z z Cypru
(Dz 4,36), towarzyszył Pawłowi w czasie I podróŜy misyjnej (Dz 13,114,28). Tytus: Poganochrześcijanin, wysłannik Pawła do Koryntu i jego
przedstawiciel do kierowania zborem na Krecie (Tt 1,5).

10 Paweł pragnął się upewnić, Ŝe objawiona mu Ewangelia (por. 1,11nn)

zgadza się z tym, co głoszą znaczniejsi, a zwłaszcza Apostołowie.
11 Fałszywi bracia: osoby naleŜące do wspólnoty kościoła, lecz nie odrodzo-

ne, wprowadzone być moŜe przez nieszczerych albonaiwnych? chrześcijan naleŜących do stronnictwa faryzeuszów (Dz 15,5) i niewykluczone, Ŝe
pozostający na usługach przywódców i stronnictw Ŝydowskich. Ich celem
mogło być poznanie istoty Dobrej Nowiny, przedostanie się do grona liderów, zredukowanie młodego chrześcijaństwa do rangi kolejnego ugrupowania w obrębie religii Ŝydowskiej.
12 Wolność od Prawa, którą mamy w Chrystusie dzięki przeŜyciu nowego

narodzenia, oznacza, Ŝe tego, co robimy, nie robimy zmuszeni przez Prawo, lecz pobudzeni przez Ŝyjącego w nas Chrystusa. (Zob. Gal 2,20; 5,1;
5,16).
13 Idiom: ani na krótką chwilę.
14 Ewangelia, której treścią jest nasza sprawiedliwość przez wiarę w Chry-

stusa, nierozerwalnie wiąŜe się z wolnością od Prawa do Ŝycia bez Prawa
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zaś tych, którzy zdawali się coś znaczyć — czym oni byli wcześniej, nie robi mi to Ŝadnej róŜnicy; Bóg nie bierze oblicza
człowieka — bo mnie ci znaczniejsi, niczego dodać nie doradzili, 7raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, Ŝe została mi powierzona
ewangelia nieobrzezania, tak jak Piotrowi obrzezania — 8bo
Ten, który działał w Piotrze w odniesieniu do apostolstwa między obrzezanymi, działał i we mnie w odniesieniu do pogan —
9i gdy poznali daną mi łaskę, Jakub i Kefas, i Jan, którzy uchodzą za filary, podali mnie i Barnabie prawicę [na znak] wspólnoty, abyśmy [szli] do pogan, a oni do obrzezanych; 10abyśmy
tylko pamiętali o ubogich, co teŜ pilnie starałem się wykonać.
Wystąpienie Pawła przeciw Piotrowi w obronie ewangelii łaski
gdy Kefas przyszedł do Antiochii, w twarz mu się przeciwstawiłem, bo teŜ był winny. 12Zanim bowiem przyszli niektórzy
od Jakuba, jadał razem z poganami; a gdy przyszli, zaczął stronić i odcinać się z obawy przed tymi z obrzezania.15 13W tym
obłudnym postępowaniu dołączyli do niego i inni śydzi, tak Ŝe i
Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. 14Ale gdy zauwaŜyłem,
Ŝe nie idą prawidłowo zgodnie z prawdą ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc śydem, po
pogańsku, a nie po Ŝydowsku Ŝyjesz, na jakiej podstawie chcesz
zmusić pogan do Ŝycia po Ŝydowsku?
11A

15My jesteśmy śydami
16przekonani jednak, Ŝe

z natury, a nie grzesznikami z pogan,
człowiek nie jest usprawiedliwiany16 z
uczynków Prawa, a tylko przez wiarę Jezusa Chrystusa,17 i my
(por. 5,1; 1 Kor 9,21). Jeśli poddajemy tę wolność, upada prawda Ewangelii (2,5).

15 Stronnictwo głoszące pogląd, Ŝe chrześcijanie pochodzący z pogan po-

winni zostać obrzezani. Zob.: Dz 15.
16 Usprawiedliwić, gr. dikaio,w (dikaio) w myśli Pawła nie znaczy wytłuma-

czyć, ale uczynić sprawiedliwym lub ogłosić sprawiedliwym. Paweł uŜywa słowa sprawiedliwość w dwóch znaczeniach: (1) chodzi mu o status
sprawiedliwych, nabywany dzięki dziełu odkupienia i dzięki wierze w
Chrystusa (Rz 1-5), (2) chodzi mu o świętość, która jest konsekwencją Ŝycia w Chrystusie (Rz 6-8).
17 Tekst zwykle tłumaczony: przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wielu jednak

uwaŜa, Ŝe w przypadku wyraŜenia wiara Chrystusa i temu podobnych
wyraŜeń: Rz 3,22. 26; Gal 2,16. 20; 3,22; Flp 3,9, mamy do czynienia z
genetivi subiectivi, czyli chodzi o wiarę Jezusa. Przy argumentacji na
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w Chrystusa Jezusa uwierzyliśmy, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków Prawa, gdyŜ z uczynków Prawa nie będzie usprawiedliwione Ŝadne ciało. 17Jeśli zaś
szukając dostąpienia usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami
okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest na usługach
grzechu? W Ŝadnym razie. 18Bo jeśli znowu odbudowuję to, co
zburzyłem, przedstawiam się jako przestępca. 19GdyŜ ja przez
Prawo umarłem Prawu, abym Ŝył Bogu. Wraz z Chrystusem
zostałem ukrzyŜowany; 20Ŝyję zaś juŜ nie ja, Ŝyje we mnie
Chrystus; teraz natomiast Ŝyjąc w ciele, Ŝyję w wierze Syna
BoŜego,18 który mnie pokochał i wydał samego siebie za mnie.
21Nie lekcewaŜę19 łaski BoŜej; bo jeśli sprawiedliwość jest
przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.
Usprawiedliwienie sprawą wiary
1O,

nierozumni Galacjanie! Kto was otumanił,20 was, przed
których oczami był wcześniej wymalowany21 obraz Jezusa
Chrystusa ukrzyŜowanego? 2Chcę dowiedzieć się od was
tego jednego: Czy z uczynków Prawa otrzymaliście Ducha,
czy ze słuchania wiary? 3Czy tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w Duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele?22 4Czy tak

3

tivi subiectivi, czyli chodzi o wiarę Jezusa. Przy argumentacji na korzyść
genetivum subiectivum zwraca się uwagę, Ŝe gdy słowo wiara łączy się z
osobą w genetivum, to nigdy nie jest to genetivus objectivus (Mt 9,2. 22.
29; Mk 2,5; 5,34; 10,52; Łk 5,20; 7,50; 8,25. 48; 17,19; 18,42; 22,32; Rz
1,8. 12; 3,3; 4,5. 12. 16; 1 Kor 2,5; 15,14. 17; 2 Kor 10,15; Flp 2,17; Kol
1,4; 2,5; 1 Ts 1,8; 3,2. 5. 10; 2 Ts 1,3; Tt 1,1; Flm 6; 1 Ptr 1,9; 2 Ptr 1,5).
NET tłumaczy te słowa wyraŜeniem: wierność Jezusa Chrystusa (NET
603).
18 W wierze Syna BoŜego: genetivus objectivus, czyli w wierze w Syna

BoŜego (Robertson, BW 5); W wierności Syna BoŜego: genetivus subjectivus, czyli w wierze Syna BoŜego (NET ma: w wierności Syna BoŜego,
604).
19 Lub: uniewaŜniam.
20 Lub: omamił, zaczarował, rzucił na was urok.
21 Lub: publicznie ogłoszony (BAGD 704).
22 Presentis Conativus (Wallace, Exegetical Syntax, 534).
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wiele doświadczyliście23 na próŜno? Rzeczywiście na próŜno.
5Czy więc Ten, który zaopatruje was w Ducha i dokonuje wśród
was czynów mocy, [czyni to] z uczynków Prawa, czy ze słuchania wiary? 6Tak jak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu za
sprawiedliwość.24 7Wiedzcie zatem, Ŝe ci, którzy są z wiary, są
synami Abrahama. 8Pismo zaś, które przewidywało, Ŝe Bóg z
wiary będzie usprawiedliwiał pogan, juŜ wcześniej ogłosiło
Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.25
9Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa
wraz z wierzącym Abrahamem.
10Bo

wszyscy, którzy są z uczynków Prawa, są pod przekleństwem; jest bowiem napisane: Przeklęty kaŜdy, kto nie trwa we
wszystkim, co zostało napisane w zwoju Prawa, aby to czynić.26
11A Ŝe w Prawie nikt nie jest usprawiedliwiany u Boga, to rzecz
oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary Ŝyć będzie.27 12Prawo zaś
nie jest z wiary, ale: Kto je wypełnia, w nich Ŝyć będzie.28
13Chrystus nas wykupił od przekleństwa Prawa przez to, Ŝe stał
się zamiast nas przekleństwem, gdyŜ jest napisane: Przeklęty
kaŜdy, kto jest powieszony na drzewie,29 14aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan,
abyśmy obietnicę Ducha otrzymali przez wiarę.
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Dziedzictwo sprawą obietnicy

15Bracia,

po ludzku mówię: Uprawomocnionego testamentu30
— pomimo Ŝe ludzki — nikt nie obala i nic się do niego nie
dodaje. 16Obietnice zaś zostało ogłoszone Abrahamowi i jego
nasieniu. Nie mówi: I nasionom, jako wielu, lecz jako jednemu:
i twojemu nasieniu31 — którym jest Chrystus. 17To zaś mówię:
Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie uniewaŜnia po czterystu trzydziestu latach Prawo, by przez to podwaŜyć obietnicę.32 18Jeśli bowiem dziedzictwo jest z Prawa, to
juŜ nie z obietnicy. Bóg zaś Abrahamowi nadał [je] z łaski przez
obietnicę.
Rola Prawa
19Czym

zatem jest Prawo?33 Zostało dodane z powodu przestępstw — dopóki nie przyjście Nasienie, któremu została dana
obietnica — zarządzone przez aniołów do rąk pośrednika.34
20Tymczasem [przy obietnicy] nie ma ani jednego pośrednika,
za to jest Bóg — jeden.35 21Czy więc Prawo jest przeciw obietnicom Boga? W Ŝadnym razie! Gdyby bowiem dane było Prawo
zdolne oŜywić, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby z Prawa.
22Ale Pismo sprowadza wszystkich pod grzech,36 aby obietnica
z wiary Jezusa Chrystusa była udziałem tych, którzy wierzą.
30 Testament, gr. diaqh,kh (diateke), zasadniczo oznacza ustalenie; (1) tech-

23 W sensie pozytywnym lub negatywnym. Nie mamy wzmianek o prześla-

dowaniach w północnej Galacji, za to o cierpieniach w południowej czytamy w Dz 14, 2. 19.22.
24 1 MjŜ 15,6.
25 1 MjŜ 12,3; 18,18.
26 5 MjŜ 27,26.
27 Hab. 2,4.
28 3 MjŜ 18,5.
29 5 MjŜ 21,23.

niczny prawny termin na określenie ustaleń co do dziedzictwa, powszechny wśród Greków i Rzymian: testament lub ostatnia wola (prawdopodobnie w Hbr 9,16. 17); (2) wiąŜący kontrakt, porozumienie, traktat pomiędzy
dwiema stronami lub osobami (Gal 3,15); (3) przymierze, porozumienie,
obietnica, deklaracja woli ze strony Boga głównie w NT, podobnie jak w
ST i LXX, warunki którego określa Bóg (Łk 1,72; Mk 14,24; być moŜe
równieŜ Hbr 9,16. 17).
31 1 MjŜ 12,7; 13,15; 17,7; 24,7.
32 1 MjŜ 15,13; 2 MjŜ 12,40.
33 Lub: Dlaczego zatem nadane zostało Prawo?
34 Był on pośrednikiem bardziej w znaczeniu przedstawiciela Boga niŜ w

znaczeniu odrębnej strony postępowania.
35 Bóg nadając Prawo Izraelowi wręczył je przez aniołów do rąk MojŜesza;

składając obietnicę Abrahamowi był sam — bez Ŝadnych pośredników.
36 Lub: pod władzę grzechu.
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23Przed

przyjściem zaś wiary sprowadzeni [pod grzech] byliśmy
ściśle strzeŜeni przez Prawo aŜ do objawienia mającej nadejść
wiary. 24Tak więc Prawo stało się naszym nadzorcą37 do Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary. 25Gdy zaś przyszła wiara, nie jesteśmy juŜ pod nadzorcą. 26Wszyscy bowiem
jesteście synami Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 27Bo
wszyscy, ilu was było ochrzczonych w Chrystusa, odzialiście
się w Chrystusa. 28Nie ma śyda ani Greka, nie ma niewolnika
ani wolnego, nie ma męŜczyzny ani kobiety, gdyŜ wy wszyscy
jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. 29A jeśli wy [naleŜycie do]
Chrystusa, to jesteście nasieniem Abrahama, dziedzicami —
według obietnicy.
1A

mówię: Tyle czasu, ile dziedzic jest małym dzieckiem,38
niczym się nie róŜni od niewolnika, chociaŜ jest panem
wszystkiego, 2ale jest pod dozorcami39 i rządcami aŜ do
czasu ustalonego przez swego ojca.40 3Podobnie i my, gdy
byliśmy niedojrzali, pozostawaliśmy zniewoleni pod zasadami
tego świata;41 4gdy jednak nadeszła pełnia czasu, Bóg wysłał
swojego Syna, który narodził się z kobiety, narodził się pod
Prawem, 5aby wykupił tych, którzy byli pod Prawem, abyśmy
dostąpili usynowienia.42 6A poniewaŜ jesteście synami, Bóg

4

37 Nadzorca, gr. paidagwgo,j (paidagogos) wychowawca, instruktor, straŜnik,

trener, opiekun. Był to niewolnik, który w bogatszych rodzinach rzymskich i greckich sprawował pieczę na chłopcami w wieku od sześciu do
szesnastu lat. Nadzorował on dzieci w domu i odprowadzał do szkoły —
do mistrza lub nauczyciela.
38 Małe dziecko, gr. nh,pioj (nepios), odnosi się do małego dziecka, w wieku

do czterech lat (LN 9.43).
39 Dozorca, gr. evpi,tropoj (epitropos) i nadzorca gr. paidagwgo,j (paidagogos)

to wyraŜenia bliskoznaczne.
40 Zgodnie z prawem rzymskim do czternastego roku Ŝycia dziecko pozo-

stawało pod opieką wychowawcy; następnie — do dwudziestego piątego
roku Ŝycia — kontrolę nad nim sprawował kurator. W miastach greckofrygijskich funkcjonowało to samo prawo; w Syrii ojciec wyznaczał zarówno wychowawcę, jak i kuratora; w Rzymie wyznaczał tylko wychowawcę (Robertson, BW 5).
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wysłał do waszych serc Ducha swojego Syna, wołającego: Abba,43 Ojcze! 7Tak więc juŜ nie jesteś niewolnikiem, lecz synem,
a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga.
Powrót do Prawa niepotrzebny
kiedyś, gdy nie znaliście Boga, słuŜyliście tym,
którzy z natury nie są bogami; 9teraz jednak, gdy poznaliście
Boga, a raczej, gdy zostaliście przez Boga poznani, dlaczego
znów zawracacie do słabych i nędznych zasad, pod którymi
ponownie chcecie słuŜyć. 10Pilnujecie dni, miesięcy, świąt i lat!
11Boję się o was, czy w jakiś sposób nie trudziłem się dla was
na darmo. 12Błagam was, bracia, stawajcie się tacy, jak ja, gdyŜ
i ja — jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście; 13wiecie
przecieŜ, Ŝe po raz pierwszy głosiłem wam ewangelię z powodu
słabości ciała. 14I chociaŜ moje ciało było dla was próbą, nie
pogardziliście mną ani nie wypluliście mnie, ale przyjęliście
mnie jak anioła BoŜego, jak Chrystusa Jezusa. 15Gdzie więc jest
wasze szczęście? Bo zaświadczam wam, Ŝe — gdyby było moŜna — wyłupilibyście sobie oczy i dali je mnie. 16Czy dlatego
stałem się waszym wrogiem, Ŝe mówię wam prawdę?
17Zabiegają o was nie dobrze, lecz po to, by was odłączyć, abyście o nich zabiegali. 18Dobrą zaś jest rzeczą zabiegać w słusznej sprawie — zawsze, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród
was obecny. 19Dzieci moje, które znów w bólach rodzę, dopóki
Chrystus nie będzie w was ukształtowany; 20a chciałbym teraz
być obecny przy was i odmienić mój głos, bo jestem niepewny
co do was.
8Wprawdzie

21Powiedzcie

mi wy, którzy chcecie być pod Prawem, czy nie
słuchacie Prawa? 22Napisane jest bowiem, Ŝe Abraham miał
dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej.
23Lecz ten z niewolnicy narodził się według ciała, ten natomiast, który był z wolnej, ze względu na obietnicę. 24Ma to
znaczenie przenośne, te [kobiety] są jak dwa przymierza, jedno
z góry Synaj, rodzące w niewolę — jest nim Hagar. 25To Hagar
zaś jest górą Synaj w Arabii; odpowiada ona teraźniejszemu
Jeruzalem, gdyŜ wraz ze swoimi dziećmi wciąŜ pełni powinno-

41 Kol 2,8.20.
42 Usynowienie, gr. ui`oqesi,a (hyiotesia) był pierwotnie terminem technicz-

nym na określenie adoptowania dającego pełne prawa dziedziczenia.

43 Transliteracja hebr.

znaczeniu ojcze.

aBa (abba) znaczy: ojcze mój, ale uŜywane takŜe w
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ści niewolnicy. 26Natomiast górne Jeruzalem jest wolne i ono
jest naszą matką. 27Jest bowiem napisane:
Rozraduj się, niepłodna, która nie rodzisz,
wydaj okrzyk i zawołaj, ty, która w bólach nie rodzisz,
bo więcej dzieci jest u porzuconej44
niŜ u tej, która ma męŜa.45
28Wy zaś, bracia, według Izaaka, jesteście dziećmi obietnicy.
29Lecz jak niegdyś ten, który został zrodzony według ciała,
prześladował zrodzonego według Ducha, tak i teraz.46 30Lecz co

mówi Pismo? Wypędź niewolnicę oraz jej syna; bo na pewno
nie będzie dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. 31Dlatego,
bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej!
Powołanie do wolności
1Chrystus wyzwolił nas do wolności. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znów jarzmu niewoli.
2UwaŜajcie!47 Ja, Paweł, mówię wam: Jeśli poddajecie się
obrzezaniu, Chrystus wam nic nie pomoŜe. 3Natomiast
kaŜdemu człowiekowi poddającemu się obrzezaniu zaświadczam: Zobowiązany jest wykonać całe Prawo. 4Zostaliście odłączeni od Chrystusa, wszyscy, którzy w Prawie staracie się znaleźć48 usprawiedliwienie, wypadliście z łaski. 5My bowiem w
Duchu, z wiary, oczekujemy nadziei sprawiedliwości, 6gdyŜ w
Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość.

5

7Biegliście

dobrze; kto wam przeszkodził być przekonanymi w
8
prawdzie? To namawianie nie pochodzi od Tego, który was
powołuje.9Trochę kwasu zakwasza całe ciasto. 10Ja jestem co
do was przekonany w Panu, Ŝe nie będziecie innego zdania; a
ten, kto was niepokoi, poniesie karę — kimkolwiek by był. 11A
ja, bracia, jeśli nadal głoszę obrzezanie, to za co wciąŜ jestem
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prześladowany? Wtedy przecieŜ koniec ze skandalem krzyŜa.
sobie obcięli ci, którzy wam mącą.

12Oby
13Bo

wy, bracia, zostaliście powołani do wolności; tylko z tej
wolności nie [czyńcie] okazji dla ciała,49 lecz słuŜcie jedni drugim z miłością. 14GdyŜ całe Prawo spełnione jest w jednym
słowie, mianowicie: Będziesz kochał swojego bliźniego tak, jak
samego siebie.50 15Jeśli jednak jedni drugich kąsacie i poŜeracie, uwaŜajcie, abyście jedni drugich nie strawili.
16Mówię zaś:
ciała. 17Ciało

śyjcie w Duchu, a na pewno nie spełnicie Ŝądzy
bowiem poŜąda przeciw Duchowi, a Duch przeciw ciału, te zaś są sobie przeciwne, abyście nie te [cielesne],
jeśli ich chcecie, je czynili.51 18Jeśli zaś jesteście prowadzeni
przez Ducha, nie jesteście pod Prawem. 19Wyraźne52 natomiast
są uczynki ciała, a mianowicie: nierząd, nieczystość, rozpusta,53
20bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, spór, zazdrość, wybuchy gniewu, samolubstwo,54 poróŜnienia, odstępstwa,55
21zawiści, zabójstwa,56 pijaństwa, hulanki i tym podobne; o
tych zapowiadam wam, jak juŜ zapowiedziałem, Ŝe ci, którzy
takie rzeczy czynią, Królestwa BoŜego nie odziedziczą.
22Owocem zaś Ducha jest: miłość,57 radość, pokój, cierpliwość,
49 Gal 5,13.24; Gal 3,3; 5,16. 17. 6,8.
50 3 MjŜ 19,18
51 Słowo: abyście moŜna teŜ tłumaczyć jako: tak, Ŝe, a zatem: tak, Ŝe nie te

[cielesne], jeśli ich chcecie, macie czynić. Słowo jeśli moŜna te tłumaczyć
jako gdy w znaczeniu warunkowym, a zatem: tak, Ŝe nie te cielesne, gdy
chcecie, macie czynić. Dalej słowo: chcecie moŜe teŜ wyraŜać pragnienie:
pragniecie, Ŝyczycie sobie, podoba wam się, a zatem: tak, Ŝe nie to, co
wam się podoba, macie czynić, albo: tak Ŝe nie moŜecie czynić, co wam
się podoba (zob. NET 611).
52 Lub: Oczywiste.
53 Ogólniej: brak ograniczeń moralnych.

44 Lub: u samotnej.
45 Iz 49,13; 54,1.
46 1 MjŜ 21,9; 1 Ts 2,15n.
47 Lub: Parzcie!
48 Zob. Wallace, Exegetical Syntax, 534.

54 Ogólniej: zła rywalizacja.
55 Lub: rozłamy, herezje, odszczepieństwa.
56 Słowo to obecne jest wprawdzie w późniejszych manuskryptach, jednak

ze względu na jego podobieństwo do słowa zawiść, mogło zostać pominięte. Zob. NET 611.
57 Lub: Owocem zaś Ducha jest miłość: radość... (Zob. NET 611).
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uprzejmość, dobroć, wierność,58 23łagodność, wstrzemięźliwość.59 Przeciw takim nie ma Prawa. 24A ci, którzy [naleŜą do]
Chrystusa Jezusa, ukrzyŜowali ciało wraz z namiętnościami i
Ŝądzami. 25Jeśli Ŝyjemy w Duchu, Duchowi się teŜ podporządkowujmy.60 26Nie stawajmy się Ŝądni próŜnej chwały, jedni
drugich draŜniąc, jedni drugim zazdroszcząc.
1Bracia,

jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w
duchu łagodności, pilnując samego siebie, abyś i ty nie
uległ pokusie. 2Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie Prawo Chrystusa. 3Jeśli bowiem kto uwaŜa, Ŝe jest
czymś, będąc niczym, samego siebie zwodzi. 4Niech kaŜdy
poddaje próbie własne postępowanie, a wówczas będzie miał
chlubę tylko w odniesieniu do siebie, a nie w odniesieniu do
drugiego. 5GdyŜ kaŜdy poniesie własny cięŜar.

6

6Ten

zaś, kto jest uczony Słowa, niech się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. 7Nie błądźcie, Bóg nie daje z siebie
szydzić; gdyŜ co człowiek sieje, to i Ŝąć będzie;61 8tak Ŝe kto
sieje dla swojego ciała, z ciała Ŝąć będzie skaŜenie, a kto sieje
dla Ducha, z Ducha Ŝąć będzie Ŝycie wieczne. 9Czynić zaś dobrze nie ustawajmy, gdyŜ w swoim czasie będziemy Ŝąć nie
znuŜeni. 10W takim więc razie, tak jak czas mamy, czyńmy
dobro względem wszystkich, a najbardziej zaś względem domowników wiary.
11Popatrzcie, jak wielkimi literami moją ręką do was napisałem.62 12Ci wszyscy, którzy chcą się pokazać od strony ciała, ci

was zmuszają, abyście się dali obrzezać, po to tylko, Ŝeby mogli
uniknąć prześladowania dla krzyŜa Chrystusa. 13Sami bowiem
obrzezani nie przestrzegają Prawa, chcą jednak was obrzezywać, aby się chlubić z waszego ciała. 14Co do mnie zaś, w Ŝad-

58 Wierność i wiara określane są jednym słowem.
59 Lub: umiarkowanie, powściągliwość, opanowanie.
60 Lub: z Duchem teŜ pozostawajmy w harmonii.
61 Jedno z najczęściej spotykanych przysłów staroŜytności (Job 4,8; 2 Kor

9,6; Mt 9,16; Mk 4,26).
62 Aoryst epistolarny; moŜna tłumaczyć: jak wielkimi literami do was piszę.
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nym razie nie będę się niczym chlubił, chyba Ŝe krzyŜem Pana
naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat został
ukrzyŜowany — a ja dla świata. 15Bo ani obrzezanie nic nie
znaczy, ani nieobrzezanie, lecz nowe stworzenie. 16A tym
wszystkim, którzy tej zasady trzymać się będą, nad nimi pokój i
miłosierdzie — równieŜ dla Izraelem Boga. 17Odtąd juŜ nikt
niech mi zadaje trudu; ja bowiem na moim ciele noszę piętno
Jezusa. 18Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, niech będzie z
waszym duchem, bracia. Amen.

str. 2

List Pawła do Efezjan

1

Pozdrowienie
z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych,1 którzy są w Efezie2 i wierzących w Chrystusa Jezusa: 2Łaska3 wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana
Jezusa Chrystusa.
1Paweł,

Chrystus sumą błogosławieństw
3Błogosławiony

[jest]4 Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich — w Chrystusie;5 4zgodnie
z tym, jak nas w Nim sobie wybrał przed załoŜeniem świata,
abyśmy byli święci i nienaganni6 przed Jego obliczem w miłości, 5gdy przeznaczył7 nas dla siebie do synostwa przez Jezusa
1

Słowo święci Paweł odnosi do wszystkich wierzących.

2

Najwcześniejsze manuskrypty nie zawierają nazwy miasta: Efez. Z zachowanych przesłanek historycznych moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe List do
Efezjan był listem okólnym. Zob. NET 614.

3

Słowa łaska Paweł uŜywa ponad 100 razy.

4

Lub: [niech będzie]; WyraŜenie to jest dodane.

5

Chrystus skupia w sobie wszelkie błogosławieństwo niebios. Błogosławieństwa tego udziela nam Bóg jako kochający, hojny i niewyczerpanie
twórczy wobec swojej stworzenia. Błogosławieństwo to oznacza: (1) w. 4:
wybranie nas do niepospolitości (Mt 5,44-48) i mistrzostwa. (2) w. 5:
przeobraŜenie nas w synów i córki Boga (1 J 3,9); (3) w. 7: odkupienie od
grzechu przez poświęcenie Jego Ŝycia (jesteśmy bowiem zaprzedani grzechowi: Rz 7,14; 12,1-2; Tt 1,15); (4) w. 7: odpuszczenie grzechów według
bogactwa łaski a nie skąpstwa; (5) w. 8: obdarzenie nas — według bogactwa łaski — wszelką mądrością i roztropnością; (6) w. 11: obdarzenie nas
udziałem w boskości, abyśmy byli odzwierciedleniem Jego chwały chwały (7) w. 13 i 14: obdarzenie nas Duchem Świętym w sensie zapowiedzi
nastania pełni; (8) w. 10: Ostateczne odkupienie, czyli wyzwolenie z niewoli skaŜenia i odkupienie naszego ciała (Rz 8,18-23); (9) w. 10: Dopuszczenie do społeczności z niebem.
Błogosławieństwo to stało się dostępne wraz z narodzeniem się Chrystusa
i dopełni się wraz z Jego powtórnym przyjściem: w. 10.

6

Jud 24; Ef 5,27; Kol 1,22; 2 Ptr 3,14.

7

Lub: przez przeznaczenie nas... Lub: poniewaŜ przeznaczył nas...
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Chrystusa według upodobania swojej woli, 6dla uwielbienia
chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym, 7w
którym mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie upadków, według bogactwa Jego łaski, 8którą nam hojnie okazał we
wszelkiej mądrości i zrozumieniu, 9gdy oznajmił nam tajemnicę
swojej woli według swojego upodobania, które w Nim powziął,
10dla planu [obejmującego] pełnię czasów,8 aby połączyć9
wszystko w Chrystusie — to, co na niebiosach, i to, co na ziemi
— w Nim samym. 11W Nim teŜ zostaliśmy przyjęci jako dziedzictwo10 według planu Tego, który sprawia wszystko według
postanowienia swojej woli, 12abyśmy istnieli dla uwielbienia
Jego chwały, my, którzy juŜ złoŜyliśmy nadzieję w Chrystusie.
13W którym i wy, gdy usłyszeliście Słowo prawdy, ewangelię
waszego zbawienia — w którym teŜ uwierzyliście — zostaliście
zapieczętowani Świętym Duchem obietnicy, 14który jest zadatkiem11 naszego dziedzictwa, dla odkupienia tego, co nabyte,
[oraz] dla uwielbienia Jego chwały.
Dziękczynienie
oraz modlitwa o mądrość i objawienie
15Dlatego i ja, odkąd usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa
i o miłości do wszystkich świętych, 16nie przestaję dziękować
za was i wspominać was w moich modlitwach, 17aby Bóg Pana
naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w [dogłębnym] poznaniu Jego, oświecone12
oczy waszego serca, abyście zobaczyli, jaka jest nadzieja waszego powołania, jakie bogactwo chwały Jego dziedzictwa w
świętych 19i jak nadzwyczajna wielkość Jego mocy względem
nas, wierzących zgodnie z działaniem potęgi Jego siły, 20którą
wykazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził z martwych i posadził
8

Lub: w ramach planu obejmującego pełnię czasów.

9

Lub: zsumować wszystko (podobnie jak w Rz 13,9); lub: podporządkować
wszystko jednej Głowie.

10 5 MjŜ 328-9.
11 2 Kor 1,22.
12 oświecone, gr. pefwtisme,nouj (pefotismenus): participium perfecti passivi

ma w NT zwykle znaczenie przyczynowe, a zatem: poniewaŜ oświecone
są oczy waszego serca...
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po swojej prawicy w okręgach niebieskich 21ponad wszelką
zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i wszelkim
imieniem, które moŜna by wymienić, nie tylko w tym wieku, ale
i w nadchodzącym; 22i wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego
dał jako Głowę ponad wszystko Kościołowi — 23ten jest Jego
ciałem, pełnią Tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia.
Zmiana połoŜenia nas wszystkich — dzięki Chrystusowi
1A was, którzy byliście umarli w waszych upadkach i grzechach, 2w których niegdyś Ŝyliście13 zgodnie z dobą tego
świata, według władcy sfery powietrza, [władcy] ducha,
który teraz działa w synach nieposłuszeństwa,14 3wśród
których i my wszyscy obracaliśmy się niegdyś w Ŝądzach naszego ciała, spełniając pragnienia ciała oraz myśli, i byliśmy z
natury dziećmi gniewu,15 tak jak pozostali; 4jednak Bóg, który
jest bogaty w miłosierdziu, przez wielką swoją miłość, którą nas
ukochał, 5i to nas, którzy byliśmy umarli w upadkach, oŜywił
wraz z Chrystusem — łaską zbawieni jesteście — 6i wraz z Nim
wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w
Chrystusie Jezusie, 7aby ukazać w nadchodzących wiekach
nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas
w Chrystusie Jezusie. 8GdyŜ łaską jesteście zbawieni przez wiarę,16 i to nie z was — to dar Boga; 9nie z uczynków, aby się ktoś
nie chlubił. 10Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w
Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, w których — [co] z
góry przygotował Bóg — abyśmy w nich chodzili.

2

11Dlatego

pamiętajcie, Ŝe wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezaniem przez tych, których nazywają obrzezaniem
od [znaku] dokonanego ręką na ciele, 12Ŝe byliście w tamtym
czasie bez Chrystusa, oddzieleni od społeczności Izraela i obcy
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przymierzom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na tym
świecie. 13Teraz zaś, w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś
byliście daleko, zostaliście sprowadzeni blisko we krwi Chrystusa. 14On bowiem jest naszym pokojem, który z dwojga uczynił jedno, i w swoim ciele usunął stojący pośrodku mur wrogości, 15On zniósł Prawo przykazań [zawarte] w postanowieniach,
aby stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka 16i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyŜ,
w którym zabił wrogość.17 17A gdy przyszedł, głosił pokój wam
[pochodzącym] z daleka, i pokój tym z bliska, 18Ŝe przez Niego
mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. 19Tak
więc nie jesteście juŜ obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, 20zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, podczas gdy jego kamieniem
węgielnym jest Chrystus Jezus, 21w którym cała budowa razem
spojona wyrasta na święty przybytek w Panu, 22w którym i wy
razem się budujecie na mieszkanie Boga w Duchu.
Chwalebna posługa apostolska
tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa
Jezusa dla was pogan — 2jeśli rzeczywiście usłyszeliście o
zleceniu18 łaski Boga, danym mi względem was, 3Ŝe według objawienia19 została mi oznajmiona tajemnica, jak to
uprzednio20 pokrótce opisałem. 4Dzięki temu, czytając, moŜecie
zrozumieć mój wgląd w tajemnicę Chrystusa, 5której w innych
pokoleniach nie oznajmiono synom ludzkim,21 tak jak teraz
objawiono w Duchu Jego świętym apostołom i prorokom.
6[Mianowicie], Ŝe poganie są współdziedzicami i współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez
ewangelię, 7której posługującym zostałem według daru łaski

3

1Z

17 Lub: zabiwszy w nim wrogość.
18 Zlecenie, gr. oivkonomi,a (oikonomia); lub: o rozporządzeniu łaski Boga,
13 Lub: chodziliście, prowadziliście Ŝycie.
14 Synowie nieposłuszeństwa — idiom semicki odnoszący się do ludzi niepo-

słusznych.
15 Dzieci gniewu — idiom semicki odnoszący się do ludzi przeznaczonych

na gniew.
16 Gal 3,26; Ef 3,17.

lub: o funkcji danej mi z łaski Boga. Słowo to w 1,10 przetłumaczono jako
plan.
19 Lub: przez objawienie.
20 Uprzednio, to znaczy gdzie i kiedy? MoŜe chodzi o aoryst epistolarny,

moŜe o wcześniej napisany list (jak w przypadku 1 Kor 5,9).
21 Synom ludzkim lub synom człowieczym — hebrajski idiom.
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BoŜej, danej mi według działania Jego mocy.22 8Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana została ta łaska, abym
ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa 9i oświecił
wszystkich, jakie są zadania tajemnicy, która od wieków pozostawała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego, 10aby teraz
zwierzchnościom i władzom w okręgach niebieskich mogła być
oznajmiona przez Kościół róŜnorodna mądrość Boga, 11według
planu wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, 12w którym mamy ufną śmiałość i dostęp z ufnością
dzięki Jego wierności.23 13Dlatego proszę, nie zniechęcajcie się
moimi uciskami ze względu na was — to jest wasza chwała.24
Modlitwa o duchowe powodzenie wierzących
14Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, 15od którego nazywane jest wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, 16aby według bogactwa swojej chwały dał wam, abyście byli przez Jego
Ducha posileni mocą w wewnętrznym człowieku,25 17aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, w miłości
zakorzenieni i ugruntowani, 18abyście wraz ze wszystkimi świętymi byli całkowicie zdolni uchwycić, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, 19i poznać przewyŜszającą poznanie miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią
Boga.
20Temu

zaś, który według mocy działającej w nas, moŜe uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym
myślimy, 21Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.
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Zachęta do Ŝycia godnego powołania
was więc ja, więzień w Panu, abyście postępowali26 w sposób godny powołania, w którym zostaliście
powołani, 2z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością,
znosząc jedni drugich w miłości, 3usilnie starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju: 4jedno ciało i jeden
Duch, jak i zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania; 5jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; 6jeden Bóg i
Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. 7A kaŜdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusa. 8Dlatego powiedziano:

4

1Zachęcam

Wstąpił na wysokość,
Powiódł za sobą jeńców,
Rozdał ludziom dary.27
9A

to, Ŝe wstąpił, cóŜ innego oznacza, niŜ to, Ŝe i zstąpił do
niŜszych części ziemi?28 10Ten, który zstąpił jest Tym samym,
który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić.
11On sam teŜ ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami,
innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami,29
12aby wyposaŜyć świętych do dzieła posługi, do budowania
ciała Chrystusa, 13aŜ dojdziemy wszyscy do jedności wiary i
pełnego poznania Syna BoŜego, do męskiej doskonałości, do
miary dorosłości pełni Chrystusowej, 14abyśmy juŜ dłuŜej nie
byli dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi dokoła przez
kaŜdy wiatr nauki w ludzkim oszustwie, w podstępie [prowadzącym] do metod błędu, 15natomiast jako prawdomówni w
miłości, we wszystkim rośli w Niego, który jest Głową, w Chry26 Lub: prowadzili Ŝycie
27 Ps 68,18.

22 W oryginale wiersze od 1 do 7 stanowią jedno zdanie.
23 Lub: przez wiarę w Niego (Rz 3,22).
24 Tą chwałą są albo uciski Pawła — bo ich skutkiem jest ich zbawienie (Kol

1,24; 2 Kor 11,23-27)— albo wytrwałość w uciskach, jako dowód autentyczności powołania (zob. Flp 1,27-28).
25 2 Kor 4,16.

28 NiŜsze części ziemi: (1) miejsce przebywania umarłych, do którego — jak

rozumieją niektórzy — Jezus zstąpił między śmiercią a zmartwychwstaniem Jezusa. (2) sama ziemia (a genetivus to genetivus apozycji). (3) Słowa te odnoszą się do zstąpienia Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy.
29 Niektórzy uwaŜają, Ŝe pasterze i nauczyciele oznacza tych samych ludzi,

co ze względu na liczbę mnogą rzeczowników jest mało prawdopodobne.
Słowa te oznaczają raczej, Ŝe nauczyciele mieszczą się w kategorii pasterzy. Wszyscy pasterze są nauczycielami, lecz nie wszyscy nauczyciele pasterzami (zob. NET 622).
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stusa, 16z którego całe ciało dopasowywane30 i wiązane przez
kaŜde połączenie zasilania, według działania w mierze [właściwej dla] kaŜdej jednej części, sprawia wzrost ciała dla zbudowania siebie w miłości.
17To

więc mówię i nalegam w Panu, abyście juŜ więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próŜności swego umysłu,
18jako [ludzie] zaćmionego pojmowania, oddaleni od Ŝycia BoŜego przez nieświadomość, która jest w nich, przez nieczułość31
ich serca. 19Oni to pozbawili się uczuć i oddali rozpuście w
pogoni za wszelką nieczystością32 w chciwości. 20Wy jednak
nie tak nauczyliście się Chrystusa, 21skoro rzeczywiście o Nim
usłyszeliście i w Nim zostaliście pouczeni — jako Ŝe prawda
jest w Jezusie — 22Ŝe macie zdjąć z siebie starego człowieka,
kierującego się poprzednim sposobem Ŝycia, niszczonego według zwodniczych Ŝądz, 23a poddawać się odnowie w duchu
waszego umysłu 24i oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości33 prawdy.
25Dlatego

odrzućcie kłamstwo i mówcie prawdę, kaŜdy ze swoim bliźnim,34 gdyŜ jesteśmy dla siebie nawzajem członkami.
26Gniewajcie się — i nie grzeszcie;35 niech słońce nie zachodzi
nad waszym gniewem, 27ani nie dawajcie miejsca diabłu. 28Kto
kradnie, niech kraść przestanie, a raczej niech się trudzi wypracowując własnymi rękami to, co dobre, dobra, aby miał z czego
udzielać potrzebującemu. 29Niech Ŝadne zepsute słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko dobre, dla zbudowania, gdy
trzeba, aby dało łaskę słuchającym. 30I nie zasmucajcie BoŜego
Ducha Świętego, którym was zapieczętowano na dzień odkupienia. 31Wszelka gorycz i gwałt, i gniew, i krzyk, i oszczerstwo
niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złośliwością.
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32Bądźcie

zaś jedni dla drugich mili, serdeczni, przebaczając
sobie wzajemnie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie.
1Bądźcie36 więc naśladowcami Boga, jak
2i postępujcie37 w miłości, jak i Chrystus

ukochane dzieci,
nas38 umiłował i
39
siebie samego wydał zamiast nas jako dar i ofiarę Bogu
na wonny zapach. 3Nierząd zaś i wszelka nieczystość lub
chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was — jak
przystoi świętym, 4równieŜ brzydota40 i głupia mowa lub błazeństwo, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. 5Tego
bowiem bądźcie pewni, Ŝe Ŝaden rozpustnik lub nieczysty, lub
chciwiec, to jest bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie
Chrystusowym i BoŜym. 6Niech was nikt nie zwodzi pustymi
słowami, bo z ich powodu gniew BoŜy przychodzi na synów
nieposłuszeństwa.41 7Nie bądźcie więc ich wspólnikami.
8Niegdyś bowiem byliście ciemnością, a teraz światłością w
Panu; postępujcie jak dzieci światłości, 9gdyŜ owoc światłości
jest we wszelkiej dobroci i sprawiedliwości, i prawdzie.
10Badajcie, co jest miłe Panu 11i nie uczestniczcie w bezowocnych uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, 12bo o tym, co
się potajemnie wśród nich dzieje, wstyd i mówić; 13wszystko to
zaś obnaŜone staje się jawne dzięki światłu; 14wszystko bowiem, co jest ujawniane, jest światłem. Dlatego mówi:

5

Obudź się, który śpisz,
I powstań z martwych,
A zajaśnieje ci Chrystus.42

36 Bądźcie, gr. gi,nesqe (gineste) oddaje ideę stawania się, a więc: Stańcie

się...; uŜywa się tego słowa jednak równieŜ dla wyraŜenia cechy charakterystycznej (Friberg, BW 5).
37 Lub: prowadźcie Ŝycie... por. Rz 8,4; Gal 5,16; Kol 4,5.
30 Lub: właściwie spajane.
31 Lub: stwardnienie.

38 Niemal równie prawdopodobny jest w tym miejscu zaimek was (zob. NET

623).

32 Lub: w kupczeniu wszelką nieczystością w chciwości.

39 Rz 3,25; 1 J 2,2.

33 Lub: poświęceniu.

40 Lub: nieprzyzwoitość.

34 Zach 8,16.

41 Hebraizm oznaczający ludzi nieposłusznych.

35 Ps 4,4.

42 Iz 26,19; 51,17; 60,1.
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Mądrość w Ŝyciu codziennym
15Patrzcie więc uwaŜnie, jak postępujecie, nie jak niemądrzy,
ale jak mądrzy, 16wykupując czas,43 gdyŜ dni są złe. 17Dlatego
nie bądźcie nierozsądni, ale starajcie się zrozumieć, co jest wolą
Pana. 18I nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość,
lecz bądźcie napełniani w Duchu,44 19zwracając się do siebie w
psalmach, hymnach i natchnionych pieśniach, śpiewając i grając
w swoim sercu Panu, 20dziękując zawsze za wszystko Bogu i
Ojcu w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Chrześcijańskie małŜeństwo
21Podporządkowani sobie nawzajem w bojaźni Chrystusowej,45
22Ŝony własnym męŜom jak Panu, 23bo mąŜ jest głową Ŝony,

jak i Chrystus Głową Kościoła — On sam, Zbawca ciała;
jak Kościół podporządkowuje się Chrystusowi, tak i
Ŝony męŜom we wszystkim. 25MęŜowie, kochajcie swoje46
Ŝony, jak i Chrystus ukochał Kościół i wydał za niego samego
siebie, 26aby go uświęcić, oczyściwszy przez kąpiel47 wodną w
[wypowiadanym] słowie, 27aby sam sobie stawić Kościół
[ozdobiony] chwałą, nie mający plamy ani zmarszczki, ani Ŝadnej z tych rzeczy, ale Ŝeby był święty i nieskalany. 28Tak teŜ
męŜowie powinni kochać swoje Ŝony, jak własne ciała. Kto
kocha swoją Ŝonę, kocha samego siebie. 29GdyŜ nikt nigdy
swego ciała nie miał w nienawiści, ale je Ŝywi i ogrzewa — jak
i Chrystus Kościół, 30bo jesteśmy członkami Jego ciała.
24toteŜ

43 Kol 4,5.
44 Napełniani w Duchu, czyli napełniani (1) pełnią BoŜą (Ef 3,19); (2) Chry-

stusem (Ef 4,11); (3) napełniani przez Chrystusa, za pośrednictwem Ducha pełnią BoŜą (NET 625).
45 Participia wierszy 19-21 opisują skutki napełnienia w Duchu. Niektórzy

łączą wiersz 21 z 19 i 20. Idąc w tym wypadku za najwcześniejszymi
świadectwami, które pomijają wyraŜenie: niech będą podporządkowane
lub podporządkowujcie się, łączymy wiersz 21 z dalszymi (NET 626).
46 Rodzajnik został przetłumaczony zaimkiem dzierŜawczym (Wallace,

Exegetical Syntax, 215).
47 kąpiel: najczęstsze znaczenie tego słowa od Homera począwszy, łączy się

miejscem do kąpania (np. basenu z wodą), chociaŜ niektóre przypadki
zdają się oznaczać samą czynność kąpania (Robertson BW5).
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31Właśnie

dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się ze
swą Ŝoną, a będą ci dwoje jednym ciałem.48 32Wielka to jest
tajemnica, ja zaś odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. 33A
zatem i wy z osobna, niech kaŜdy kocha swoją Ŝonę, jak siebie
samego, a Ŝona niech szanuje swojego męŜa.

6

Chrześcijańska rodzina
bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo
to jest słuszne. 2PowaŜaj swego ojca i matkę — to jest
pierwsze przykazanie w obietnicy, 3aby ci się dobrze działo49 i abyś był długowieczny na ziemi.
1Dzieci,

4A

[wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci, ale
wychowujcie je w karności i pouczeniu Pana.
Chrześcijańskie relacje społeczne
bądźcie posłuszni tym, którzy są według ciała waszymi50 panami, z bojaźnią i z drŜeniem, w prostocie waszego serca, jak Chrystusowi; 6słuŜcie nie na pokaz, jak [to robią] pochlebcy, lecz jak słudzy Chrystusa, którzy pełnią wolę Boga z
[całej] duszy, 7słuŜąc z dobrej woli — jak Panu, a nie ludziom,
8świadomi, Ŝe kaŜdy, jeśli uczni coś dobrego, to teŜ otrzyma od
Pana — czy to sługa, czy wolny. 9A [wy], panowie, tak samo
postępujcie względem nich, porzućcie groźbę, świadomi, Ŝe
zarówno ich, jak i wasz Pan jest na niebiosach, a u Niego nie ma
stronniczości.
5Słudzy,

Wezwanie do czujności
10W końcu, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego siły.
11Przywdziejcie pełną zbroję BoŜą, po to byście mogli się ostać
wobec zakusów diabła; 12gdyŜ nasza walka nie toczy się z
krwią i ciałem, lecz ze zwierzchnościami, z władzami, z rządcami tej ciemności, z duchowymi sprawami niegodziwości w
okręgach niebieskich. 13Dlatego weźcie na [siebie] pełną zbroję
Boga, abyście byli w stanie przeciwstawić się w dniu złym i po
48 1 MjŜ 2,24.
49 2 MjŜ 20,12; 5 MjŜ 5,16.
50 Rodzajnik został przetłumaczony zaimkiem dzierŜawczym (Wallace,

Exegetical Syntax, 215).
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przezwycięŜeniu wszystkiego ostać się. 14Stańcie zatem mając
swoje biodra przepasane prawdą, przywdziany pancerz sprawiedliwości 15i nogi obute w gotowość ewangelii pokoju, 16we
wszystkim podnieście tarczę51 wiary, dzięki której będziecie w
stanie zgasić wszelkie rozŜarzone pociski złego; 17weźcie teŜ
hełm zbawienia52 i miecz53 Ducha, którym jest poselstwo Boga.
18W kaŜdej modlitwie i błaganiu módlcie się w Duchu o kaŜdym czasie i na to czuwajcie z całą uporczywością i błaganiem
za wszystkich świętych 19i za mnie, aby mi dane było słowo,
gdy otworzę moje usta, by z odwagą oznajmić tajemnicę ewangelii, 20ze względu na którą poselstwo sprawuję w więzach,
abym ją śmiało ogłosił, tak jak powiedzieć mi trzeba.
Końcowe wiadomości i pozdrowienia
zaś wiedzieli i wy o tym, co mnie dotyczy, co robię,
wszystko oznajmi wam Tychikos, [nasz54] ukochany brat i wierny sługa w Panu, 22którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami [dzieje], i aby pocieszył wasze serca. 23Pokój [niech będzie] braciom i miłość
wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. 24Łaska
[niech będzie] ze wszystkimi, którzy kochają naszego Pana Jezusa Chrystusa w szczerości.55
21Abyście

List Pawła do Filipian
Pozdrowienie

1

Modlitwa o kościół
za kaŜdym wspomnieniem o was —
modlitwie, gdy za was wszystkich z
radością zanoszę modlitwę,5 5za wasz współudział6 na rzecz
ewangelii od pierwszego dnia aŜ do teraz, 6przekonany o tym,
Ŝe Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, [z powodzeniem]
będzie je pełnił aŜ do dnia Chrystusa Jezusa.
7Słuszne

jest, abym tak o was wszystkich myślał, dlatego Ŝe
mam was w swoim sercu7 — tak w moich więzach, jak w obro-

1

Dz 16,1.13; 17,14.

2

Rz 1,7; 1 Kor 1,2.

3

Biskup, gr. evpi,skopoj (episkopos) oznacza opiekuna, równoznaczne z
prezbiterem i starszym (Dz 20,17.28; Tt 1,6-7; oraz w paraleli pomiędzy
Tt 1,6 i 1 Tm 3,1-7). W II w. biskup oznaczał głównego starszego (Ignacy). W tym fragmencie słowo to uŜyte zostało w sensie technicznym, a nie
ogólnym.

4

1 Tm 3,8-13. UŜyte w sensie technicznym, jako określenie urzędu. Termin
odnoszony teŜ do kaznodziejów (1 Kor 3,5; 2 Kor 3,6).

5

Wiersze 3-5 mogą być przełoŜone dwojako: (1) Dziękuję Bogu mojemu za
kaŜdym [moim] wspomnieniem o was — zawsze, w kaŜdej mojej modlitwie, gdy za was wszystkich z radością się modlę, za wasz współudział na
rzecz ewangelii od pierwszego dnia aŜ do teraz... (2) Dziękuję Bogu mojemu za kaŜdym waszym wspomnieniem [o mnie]. Zawsze, w kaŜdej mojej modlitwie, za was wszystkich z radością się modlę, za wasz współudział na rzecz ewangelii od pierwszego dnia aŜ do teraz...

6

Paweł moŜe mieć na myśli ich finansowe wsparcie jego słuŜby (Flp 4,1019).

7

Lub: dlatego, Ŝe macie mnie w swoim sercu. Oba tłumaczenia są gramatycznie poprawne.

52 Iz 59,17.
53 Miecz to krótki rzymski gladius, ok. 60 cm długości, uŜywany w walce

wręcz. Paweł nie wymienia dzidy.
54 Rodzajnik został przetłumaczony zaimkiem dzierŜawczym (Wallace,

Exegetical Syntax, 215).
55 szczerość, gr. (aftharsia) ma kilka znaczeń: niezniszczalność, nieśmiertel-

ność, uczciwość, szczerość. KaŜde z tych znaczeń ma w tym wypadku
sens.

i Tymoteusz,1 słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych2 w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi
wraz z biskupami3 i z diakonami:4 2Łaska wam i pokój od
Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.

3Dziękuję Bogu mojemu
4zawsze, w kaŜdej mojej

51 Tarcza, gr. qureo,j (thyreos) duŜa, prostokątna tarcza 1,2 m wysokości,

pokryta na zewnątrz skórą. Rzymscy legioniści przed walką moczyli skórę
w wodzie, aby gasić rozpalone pociski (NET 628).

1Paweł

str. 2

Pismo Święte

nie i umacnianiu8 ewangelii wy wszyscy jesteście ze mną
współuczestnikami łaski. 8GdyŜ Bóg mi świadkiem, jak tęsknię
do was wszystkich najgłębszymi uczuciami Chrystusa Jezusa. 9I
o to modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej i bardziej obfitowała w [pełnym] poznaniu i wszelkim postrzeganiu, 10 po to,
byście umieli rozpoznawać rzeczy waŜne, abyście byli szczerzy9
i bez zarzutu na dzień Chrystusa, 11napełnieni owocem sprawiedliwości, tym przez Jezusa Chrystusa, dla chwale i wywyŜszenia Boga.
SłuŜba w więzieniu
12Chcę zaś, bracia, abyście wiedzieli, Ŝe to, co się ze mną dzieje, posłuŜyło raczej postępowi ewangelii, 13tak, Ŝe moje więzy
stały się znane w Chrystusie w całym pretorium10 oraz wszystkim pozostałym 14i coraz liczniejsi bracia w Panu, przekonani
przez moje więzy, tym bardziej odwaŜają się bez lęku opowiadać Słowo. 15Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa ze względu na zazdrość i współzawodnictwo, inni jednak z dobrych pragnień; 16jedni z miłości, świadomi, Ŝe jestem wyznaczony do
obrony ewangelii, 17drudzy natomiast głoszą Chrystusa powodowani ambicją, nieszczerze, sądząc, Ŝe przez to wzmogą ucisk
moich więzów. 18CóŜ więc? Mimo to kaŜdym sposobem, czy to
obłudnie czy szczerze, Chrystus jest głoszony — i z tego się
cieszę. Ale i będę się cieszył, 19gdyŜ wiem, Ŝe dzięki waszej
modlitwie i wsparciu Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to na
ratunek,11 20zgodnie z moim gorącym oczekiwaniem i nadzieją,
Ŝe w niczym nie zostanę zawstydzony, lecz z całą śmiałością,
jak zawsze, tak i teraz, wywyŜszony będzie Chrystus w moim
ciele, czy to przez Ŝycie, czy przez śmierć.

Pismo Święte

str. 3

21Dla mnie bowiem Ŝyć to Chrystus, a umrzeć — to zysk.
22Jeśli juŜ Ŝyć w ciele — to dla mnie owocna praca;12 i co wolę
— nie wiem. 23Pociąga mnie zaś jedno i drugie: mam pragnienie odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; 24natomiast
pozostać w ciele — korzystniejsze dla was. 25I to na pewno

wiem, Ŝe pozostanę i Ŝe przy was wszystkich będę dla waszego
postępu i radości wiary, 26aby wasza chluba obfitowała w Chrystusie Jezusie we mnie, ze względu na moją ponowną obecność
u was.13
27Tylko,

jako obywatele, postępujcie14 godnie ewangelii Chrystusa, abym czy przyjdę i zobaczę was, czy nieobecny, abym
usłyszał o was, Ŝe stoicie w jednym duchu, jedną duszą walcząc
wspólnie w wierze ewangelii15 28i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią16 zguby, a
dla was zbawienia, i to od Boga; 29gdyŜ wam darowane jest dla
Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć,
30staczając ten sam bój, który u mnie zobaczyliście i [o którym]
teraz u mnie słyszycie.
1Jeśli

więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jeśli jakiś bodziec miłości, jeśli jakaś wspólnota Ducha, jeśli jakieś
głębsze uczucie i miłosierdzie, 2dopełnijcie mojej radości
będąc jednego zdania, mając tę samą miłość, jedną duszę,
jedno myśląc, 3nie o tym, jak się wybić lub jak zaspokoić próŜną chwałę, lecz w pokorze uwaŜając jedni drugich za wyŜszych
od siebie, 4kaŜdy dbając nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co
cudze.

2

12 Gr. owoc pracy. Tu przyjęto za Wallace Exegetical Syntax, 89-91.
13 Uwięzienie, o którym mówi Paweł jest jego pierwszym, z którego został

zwolniony. Listy Pasterskie powstały po tym uwolnieniu.
8

Lub: potwierdzaniu.

14 Filipianie Ŝyli w wolnym rzymskim mieście.

9

Słowo kryje w sobie myśl: osądzeni przez słońce lub na podstawie oglądu.

15 Wiara ewangelii moŜe oznaczać trzy rzeczy: (1) wierze, którą jest ewan-

10 To moŜe znaczyć, Ŝe całej gwardii królewskiej (zob. Mt 27,27; Mk 15,16;

gelia (genetivus apozycyjny); (2) wierze, która wypływa z ewangelii (genetivus źródła); (3) wierze zawartej w ewangelii (genetivus objectivus).

J 18,28.33; 19,9; Dz 23,35).
11 To samo słowo określa zbawienie. W tym wypadku Paweł ma nadzieję, Ŝe

wyjdzie z więzienia.

16 Tą zapowiedzią lub znakiem jest mocne stanie wierzących przy prawdach

ewangelii.
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5Tym kierujcie się między wami, co teŜ w Chrystusie Jezusie,17
6który będąc w postaci BoŜej, nie poczytywał sobie za zdobycz
bycia równym Bogu, 7lecz wyrzekł się siebie, przyjął postać

sługi i stał się podobny ludziom;18 a gdy znalazł się w stanie
człowieczym,19 8uniŜył samego siebie [przez to], Ŝe był posłuszny aŜ do śmierci, i to do śmierci krzyŜowej. 9Dlatego teŜ
Bóg bardzo Go wywyŜszył i obdarzył Go imieniem, które jest
ponad wszelkie imię, 10aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie
kolano [istot] niebieskich i ziemskich, i podziemnych 11i [aby]
wszelki język wyznał, Ŝe Jezus Chrystus jest Panem, na chwałę
Boga Ojca.
12Dlatego,

ukochani moi, tak jak zawsze byliście posłuszni —
nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod
moją nieobecność — z bojaźnią i z drŜeniem zbawienie swoje
sprawujcie; 13GdyŜ Bóg jest Tym, który w was sprawia i chcenie i wykonanie ze względu na dobrą wolę. 14Czyńcie wszystko
bez szemrania i powątpiewania, 15abyście się stali nienaganni i
szczerzy — byli dziećmi Boga bez skazy pośród wykolejonego i
wynaturzonego pokolenia, w którym świecicie jak światła na
świecie,20 16zachowując Słowo Ŝycia na moją chlubę w dniu
Chrystusa, na dowód, Ŝe nie na próŜno biegłem i nie na próŜno
się trudziłem. 17Ale jeśli nawet mam być wylany na ofiarę i w
posłudze wiary waszej, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi; 18tak samo i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną.
19A

mam nadzieję w Panu Jezusie, Ŝe wkrótce poślę do was
Tymoteusza, abym i ja się pocieszył, wiedząc, co się z wami
dzieje. 20Nie mam bowiem nikogo myślącego równie jak on,
17 Lub: Tym kierujcie się między sobą,... lub: Taką miejcie względem siebie

postawę, jaka była w Chrystusie Jezusie...
18 Rz 8,3. Jezus był do nas podobny. Nie był taki sam, gdyŜ nie miał skaŜo-

nej grzechem natury. Nie znaczy to jednak, Ŝe nie był człowiekiem. Pytanie nie jest na ile On był człowiekiem, ale na ile my jesteśmy ludźmi.
19 W tekście mamy do czynienia z słowami: postać, gr. morfh, (morfe), które

to słowo nawiązuje do rzeczywistości; podobieństwo, gr. o`moi,wma (homoioma) i stan, rola, postawa, gr. sch/ma (schema) Tak Bengel, Robertson
(BW 5).
20 Mt 5,14; J 8,12.
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kto porządnie zatroszczy się o to, co wasze; 21bo wszyscy szukają swoich spraw, a nie spraw Chrystusa Jezusa. 22O doświadczeniu jego wiecie, Ŝe jak dziecko ojcu słuŜył ze mną dla ewangelii. 23Jego to więc mam nadzieję posłać zaraz jak się dowiem
co ze mną będzie; 24jestem zaś przekonany w Panu, Ŝe i sam
wkrótce do was przyjdę.
25Uznałem

zaś za potrzebne posłać do was Epafrodyta, mojego
brata, współpracownika i współbojownika, a waszego wysłannika i tego, który mi [w waszym imieniu] usłuŜył 21w mojej
potrzebie, 26gdyŜ tęsknił do was wszystkich i bardzo się martwił, poniewaŜ usłyszeliście, Ŝe zachorował. 27Bo rzeczywiście
zachorował tak, Ŝe bliski był śmierci; ale Bóg zmiłował się nad
nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. 28Pilnie więc go posłałem,22 abyście na jego
widok znów się ucieszyli, a ja [bym] miał mniej smutku.
29Przyjmijcie go zatem w Panu z wszelką radością i miejcie
takich [ludzi] w poszanowaniu, 30gdyŜ ze względu na dzieło
Chrystusa bliski był śmierci, naraŜając swoją duszę, aby wypełnić wasz brak, jeśli chodzi o posługę względem mnie.
Jezus skarbem i fundamentem Ŝycia
1W końcu, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was to
samo nie nudzi mnie, dla was natomiast jest to zabezpieczające. 2StrzeŜcie się psów, strzeŜcie się złych pracowników,23 strzeŜcie się obrzezywaczy. 3My bowiem jesteśmy
obrzezaniem, [my,] którzy w duchu czcimy Boga i chlubimy się
w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie złoŜyliśmy.
4ChociaŜ ja [mógłbym] mieć ufność takŜe w ciele. Jeśli ktoś
inny sądzi, Ŝe moŜe pokładać ufność w ciele, to ja tym bardziej:
5obrzezany dnia ósmego, z rodu Izraela, z plemienia Beniamina,
Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do Prawa faryzeusz, 6co do

3

21 Tego, który mi [w waszym imieniu] usłuŜył, gr. leitourgo,j (leiturgos),

oznacza osobę sprawującą słuŜbę publiczną.
22 Posłałem — aoryst epistolarny (autor pisze w czasie przeszłym o tym, co

akurat robi, świadom, Ŝe gdy jego list będzie czytany, czynność ta będzie
przeszła).
23 2 Kor 11,13
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Ŝarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości [opartej] na Prawie — byłem bez zarzutu.
7Ale

cokolwiek było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za stratę. 8Ale i więcej: wszystko uznaję za stratę ze
względu na waŜność poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana,
dla którego wszystko straciłem i uznaję za śmieci,24 Ŝeby zyskać
Chrystusa 9i odnaleźć się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, opartej na Prawie, lecz tę przez wiarę25 Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, ze względu na wiarę, 10Ŝeby poznać Jego i
moc Jego zmartwychwstania oraz udział w Jego cierpieniach,
doznając upodobnienia w Jego śmierci, 11abym w jakiś sposób
dostąpił powstania z martwych. 12Nie Ŝe juŜ [to] posiadłem albo
juŜ stałem się doskonały, ale dąŜę do tego, aby pochwycić, poniewaŜ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. 13Bracia,
ja siebie nie uwaŜam za kogoś, kto pochwycił, lecz jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, z uporem zaś sięgając to,
co przede mną, 14prę do celu, do nagrody pochodzącego z góry
powołania BoŜego w Chrystusie Jezusie. 15Ilu nas więc jest
doskonałych, wszyscy tak myślmy; a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi; 16nie mniej idźmy zgodnie z tym,
co juŜ osiągnęliśmy.
17Bądźcie

współnaśladowcami moimi,26 bracia, i przyglądajcie
się tym, którzy postępują tak, jak tego wzór macie w nas.
24 Słowo przetłumaczone jako śmieci było często uŜywane w grece jako

wulgarne określenie odchodów. Jako takie z pewnością miałoby pewne
znaczenie szokujące dla czytelników. Niewykluczone, Ŝe właśnie to Paweł
miał na myśli, szczególnie Ŝe kontekst o tym mówi (NET 635).
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18Wielu

bowiem postępuje — o których często wam mówiłem,
a i teraz płacząc mówię — [jak] wrogowie krzyŜa Chrystusa;27
19ich końcem zguba, ich bogiem brzuch, a chwała w ich wstydzie — jako tych, którzy myślą o rzeczach ziemskich. 20Nasza
bowiem ojczyzna28 jest w niebiosach, skąd teŜ Zbawcy oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, 21który przekształci ciało naszego
poniŜenia w postać podobną ciału Jego chwały, według działania, w którym jest On takŜe w stanie poddać sobie wszystko.
1Dlatego, bracia moi ukochani i wytęsknieni, radości i korono moja, tak stójcie w Panu, ukochani. 2Zachęcam Ewodię29 i zachęcam Syntychę,30 aby były jednomyślne w Panu. 3Tak, proszę i ciebie, prawdziwy towarzyszu,31 pomagaj im; one dla ewangelii zmagały się razem ze mną, z Klemensem i z innymi moimi współpracownikami, których imiona są w
zwoju Ŝycia.32 4Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. 5Wasza uprzejmość niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko! 6Przestańcie martwić się o cokolwiek,
ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem
przedstawiajcie wasze prośby Bogu. 7A pokój BoŜy, który
przewyŜsza wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie.

4

8W

końcu, bracia, cokolwiek jest prawdziwe, cokolwiek szlachetne, cokolwiek sprawiedliwe, cokolwiek czyste, cokolwiek
miłe, cokolwiek godne polecenia, jeśli coś [jest] cnotą i jeśli coś
chwalebne — o tym sobie rozmyślajcie. 9Czyńcie teŜ to, czego
się nauczyliście, co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście
u mnie; a Bóg pokoju będzie z wami.

25 Tekst zwykle tłumaczony: przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wielu jednak

uwaŜa, Ŝe w przypadku wyraŜenia wiara Chrystusa i temu podobnych wyraŜeń: Rz 3,22. 26; Gal 2,16. 20; 3,22; Flp 3,9, mamy do czynienia z genetivi subiectivi, czyli chodzi o wiarę Jezusa. Przy argumentacji na korzyść
genetivum subiectivum zwraca się uwagę, Ŝe gdy słowo wiara łączy się z
osobą w genetivum, to nigdy nie jest to genetivus objectivus (Mt 9,2. 22.
29; Mk 2,5; 5,34; 10,52; Łk 5,20; 7,50; 8,25. 48; 17,19; 18,42; 22,32; Rz
1,8. 12; 3,3; 4,5. 12. 16; 1 Kor 2,5; 15,14. 17; 2 Kor 10,15; Flp 2,17; Kol
1,4; 2,5; 1 Ts 1,8; 3,2. 5. 10; 2 Ts 1,3; Tt 1,1; Flm 6; 1 Ptr 1,9; 2 Ptr 1,5).
NET tłumaczy te słowa wyraŜeniem: wierność Jezusa Chrystusa (NET
635).
26 MoŜe znaczyć: Bądźcie wraz ze mną naśladowcami Chrystusa.

27 Gal 5,11; 6,12.14; 1 J 2,4.
28 Ojczyzna lub obywatelstwo (Robertson, BW 5).
29 Ewodia, znaczy: dobra droga, lub miły zapach; gr. euvwdi,a (euodia; Flp

4,18).
30 Syntycha, znaczy: spotkanie.
31 Towarzysz, gr. su,zugoj (sydzygos) uwaŜane jest przez niektórych za imię

własne Syzygos.
32 Obj 3,5; 13,8; 17,8.
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10Niezmiernie

ucieszyłem się zaś w Panu, Ŝe nareszcie znów
zaczęliście o mnie myśleć, juŜ o tym myśleliście, ale nie mieliście sposobności. 11Nie Ŝe mówię z powodu niedostatku, gdyŜ
nauczyłem się być zadowolony w tym, w czym jestem.
12Umiem się ograniczyć, umiem teŜ Ŝyć w obfitości; wszędzie i
we wszystko jestem wtajemniczony; umiem być nasycony,
umiem teŜ głodować, obfitować i być w niedostatku.
13Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. 14JednakŜe
dobrze uczyniliście, łącząc się ze mną w ucisku. 15A wiecie i
wy, Filipianie, Ŝe na [początku] głoszenia ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, Ŝaden kościół do mnie nie dołączył w
rachunku rozchodu i przychodu — poza wami jednymi, 16bo i
do Tesaloniki i raz i drugi33 przysłaliście na moje potrzeby.34
17Nie Ŝe szukam daru, ale szukam plonu, mocno rosnącego na
waszym rachunku. 18Poświadczam zaś, Ŝe odebrałem wszystko,
i mam w obfitości; zostałem zaopatrzony w pełni, gdy otrzymałem od Epafrodyta to, co [pochodzi] od was, pachnącą wonność,
ofiarę miłą, przyjemną Bogu. 19A Bóg mój w pełni zaspokoi
wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale, w
Chrystusie Jezusie. 20Bogu zaś i Ojcu naszemu niech będzie
chwała na wieki wieków. Amen.

List Pawła do Kolosan
Pozdrowienie

1

23Łaska

Modlitwa dziękczynna
w naszych modlitwach dziękujemy za was Bogu, Ojcu
naszego Pana Jezusa Chrystusa, 4odkąd usłyszeliśmy o waszej
wierze w Jezusie Chrystusie8 i miłości, którą Ŝywicie dla
wszystkich świętych, 5z powodu nadziei,9 odłoŜonej wam w
1

Paweł: Zwyczajem staroŜytnej korespondencji było umieszczanie imienia
autora na początku listu. Apostoł Jezusa Chrystusa: I w tym Liście, i w Liście do Galacjan (1,1.12-13), stając w obliczu herezji, autor podkreśla, Ŝe
nie jest samozwańcem, ale Ŝe to sam Bóg zlecił mu zwiastowanie ewangelii.

2

Tymoteusz wymieniany jest jeszcze na początku w 2 Kor, Flp, 1 i 2 Tm
oraz Flm. Trudno określić go mianem współautora (zwłaszcza ze względu
na takie wypowiedzi, jak np. 4,18); jego imię pojawia się raczej jako imię
osoby podpisującej się pod Listem Pawła.

3

Święty, od gr. hagios, czyli oddzielony (od czegoś, i poświęcony do czegoś) to człowiek, który odwrócił się od świata i poświęcił Bogu. W tym
sensie, i wbrew dość powszechnej opinii, świętym lub oddanym jest kaŜdy
chrześcijanin, a nie tylko wyjątkowy spośród wielu.

4

Wierzących albo: wiernych braci w Chrystusie. Tekst oryginalny uzasadnia oba przekłady.

5

Liczba mnoga, bracia, moŜe być w grece przekładana wyraŜeniem bracia
i siostry.

6

Zob.: Gal 1,3.

Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym.

33 Raz i drugi, gr. idiom oznaczający: parę razy (LN 60.70).
34 A zatem zanim Paweł udał się do Koryntu.

2

3Zawsze

21Pozdrówcie

kaŜdego świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. 22Pozdrawiają was wszyscy
święci, zwłaszcza zaś ci z domu Cezara.

z woli BoŜej apostoł Jezusa Chrystusa,1 i Tymoteusz, brat, 2do [mieszkających] w Kolosach świętych3 i
wierzących4 braci5 w Chrystusie: Łaska wam i pokój6 od
Boga, naszego Ojca.7
1Paweł,

7

Niektóre późniejsze manuskrypty dodają: „i od Pana Jezusa Chrystusa”.

8

W wyraŜeniu „o waszej wierze w Jezusie Chrystusie” nie chodzi o wiarę
w Chrystusa, lecz o to, Ŝe Ŝycie w Chrystusie pogłębia i rozwija wiarę
człowieka oraz o to, Ŝe nasze poleganie na Jezusie Chrystusie sprawia, Ŝe
zawarta w ewangelii prawda przynosi owoce (o byciu w Chrystusie czytamy między innymi w Rz 6,1-14).

9

Nadzieja to nie jedynie to, co się czuje (Rz 15,4) nadzieja to równieŜ to,
co jest — niezaleŜnie od uczuć. Treścią nadziei są BoŜe obietnice (Flp
3,20; Dz 23,6; Rz 8,23-24; 2 Kor 5,1; Ef 1,18; Flp 3,21; Tt 1,2; 1 Ts 5,8)
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niebie, o której juŜ słyszeliście w słowie prawdy ewangelii,
6która do was dotarła.10 Na całym świecie11 wydaje ona owoce12
i rośnie, i podobnie jest u was od dnia, gdy usłyszeliście i poznaliście prawdę o łasce Boga.13 7Tak nauczyliście się14 od Epafrasa,15 naszego ukochanego współsługi; jest on względem
was16 wiernym usługującym Chrystusa, 8on teŜ nam unaocznił
oraz owoce naszej wiary i miłości (Mt 6,19-21; 2 Tm 4,8; Obj 2-3 1 Kor
3,14-15). Wiara, nadzieja i miłość pojawia się równieŜ w Rz 5,2-5; 1 Kor
13,13; Gal 5,5-6; 1 Tm 1,3; 5,8; Hbr 10,22-24. Wiersz ten moŜna rozumieć dwojako: (1) Słowa: z powodu nadziei odnoszą się do słowa dziękujemy z w. 3. Apostoł dziękuje Bogu, gdyŜ wie, Ŝe dzięki wierze Koloseńczycy będą uczestnikami złoŜonego dla nich działu w niebie. (2) Słowa: z
powodu nadziei odnoszą się do słów o wierze i miłości Kolosan (w. 4). W
tym wypadku Apostoł wyraŜałby myśl, Ŝe nadzieja jest dobrą inspiracją
dla wiary i miłości.
10

Lub: która przybyła i jest wśród was. Greckie pareimi (pareimi) wyraŜa
taką właśnie myśl.

11

Ewangelia nie jest „marginesowym doniesieniem lokalnej prasy”. W ciągu
trzech dziesięcioleci — licząc od Piędziesiątnicy — dotarła ona do kaŜdego zakątka Imperium Rzymskiego. Przesłanie ewangelii głosi o Chrystusie, który jest ten sam wszędzie i względem kaŜdego — wczoraj, dziś i na
wieki (Hbr 13,8).

12

Grecka forma słowa karpofore,w (karpoforeo) zawiera w sobie myśl, Ŝe
ewangelia sama w sobie ma moc wydawania owoców (zob. Rz 1,16).

13

Dosł.: łaskę Boga w prawdzie. Poznanie prawdy o łasce Boga i zdanie się
na tę prawdę sprawia, Ŝe słowo ewangelii rodzi owoce w Ŝyciu człowieka
(Iz 55,11; Rz 1,16; Ef 2,8-10).

14

Tak nauczyliście się lub: tego doświadczyliście, to znacie z doświadczenia
— w rozumieniu apostoła Pawła uczenie się ma wymiar praktyczny, to
znaczy jest doświadczaniem prawdziwości zwiastowanego słowa (1 Kor
4,6; 14,31.35; Ef 4,20; Flp 4,9.11; 1 Tm 5,4; 2 Tm 3,14; Tt 3,14).

15

Epafras: mieszkaniec (Kol 4,12) i prawdopodobnie załoŜyciel zboru w
Kolosach, ewangelista w pobliskiej Laodycei i Hierapolis (4,13). Paweł
kochał go i cenił, nazywając Epafrasa współwięźniem i swoim
współpracownikiem (Flm 23n). To Epafras opowiedział przebywającemu
w Rzymie Pawłowi o problemie zboru w Kolosach i prawdopodobnie on
zainspirował apostoła do napisania niniejszego Listu (ww. 4,8). Jego imię,
skrócona forma od Epafroditus (od Afrodyty, greckiej bogini miłości),
sugeruje, Ŝe był on człowiekiem nawróconym z pogaństwa. Nie jest to ta
sama postać, co Epafrodyt wspomniany w Flp 2,25; 4,18.

16

Względem was albo — jak tłumaczą inni — zamiast nas, czyli zamiast
Pawła i innych jego współpracowników. Wersje te wynikają stąd, Ŝe niektóre manuskrypty zawierają zaimek was, a inne nas. Wersja z was wyra-
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waszą miłość w Duchu.17
9Dlatego

i my od dnia, gdy [o tym] usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić18 o napełnienie was poznaniem19
Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu20
10po to, byście postępowali w sposób godny Pana21 dla całkowitego przypodobania się [Jemu],22 wydając owoc w kaŜdym dobrym czynie i pogłębiając poznanie Boga, 11pokrzepieni wszelką mocą zgodną z potęgą Jego chwały, prowadzącą do wytrwa-

Ŝa myśl, Ŝe Epafras, wysłannik zboru i wierny sługa jego członków, pomagając Pawłowi pokazuje czynem, jak bardzo kochają go Kolosanie.
Wersja z nas wyraŜa myśl, Ŝe Epafras w zastępstwie Pawła wiernie słuŜy
Kolosanom.
17

Miłość rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego (Rz 5,5).
Paweł przedstawia ją nie jako naturalną dyspozycję człowieka, lecz jako
owoc Ducha Świętego (Gal 5,22). Wysiłek wzbudzenia w sobie miłości
moŜe być bezowocny, gdyŜ na drogach miłowania waŜne jest nie samo
miłowanie, lecz Ten, który jest jego źródłem. Miłości nie mamy szukać w
naszej duszy; to duszę mamy otwierać dla Osoby, która kocha nas — i
będzie kochać przez nas.

18

Z modlitwy Pawła (ww. 9-14), której osobisty charakter wyraŜa grecka
forma słowa prosić, wyłania się obraz chrześcijańskiego Ŝycia: Jako
chrześcijanin przynaleŜę do Królestwa Jezusa Chrystusa (w. 13); moim
fundamentem jest moc charakterystyczna dla potęgi Jego chwały (w. 11;
por.: 1 Kor 2,5; Ef 1,19-20); moje Ŝycie przenika atmosfera cierpliwości,
wytrwałości, radości i dziękczynienia (ww. 11-14, por.: 1 Ts 5,16nn; Hbr
6,11n; Jk 1,2-4); moim celem jest dąŜenie do pełnego poznania woli Boga
(w. 9), która ma prowadzić do twórczego Ŝycia (w. 10); świadectwo mojego Ŝycia polega na postępowaniu właściwym Panu, szafowaniu danymi
mi przez Niego moŜliwościami (w. 10; por.: Ef 2,10; Flp 2,12-13). O taki
kształt Ŝycia moŜemy się modlić nieustannie.

19

Pełne poznanie Boga jest dla człowieka za trudne (zob. w. 10), jednak
pełnia poznania woli BoŜej odnośnie naszego Ŝycia i powołania nie jest
procesem nieskończonym ani niedoścignionym ideałem. Poznanie Jego
woli w sensie biblijnym to coś więcej niŜ wiedza; to poznanie łączy się z
doświadczeniem i ze skutkami w postaci Ŝycia godnego Pana.

20

Lub: ...abyście zostali napełnieni poznaniem jego woli [wyraŜającym się]
we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu.

21

W Listach napotykamy jeszcze zwroty: godny powołania (Ef 4,1), ewangelii (Flp 1,27), Boga (1 Ts 2,12).

22

Postępować w sposób godny Pana dla całkowitego przypodobania się
Jemu — w słowach tych daje o sobie znać estetyczny wymiar etyki chrześcijańskiej (zob. 3,1nn).
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łości i cierpliwości we wszystkim. Z radością 12dziękujcie Ojcu,
który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie23 świętych w
światłości;24 13On nas wyratował od władzy ciemności i przeniósł do Królestwa25 swego umiłowanego Syna, 14w którym
mamy odkupienie,26 przebaczenie grzechów.
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Fundamentalne znaczenie
Osoby i dzieła Jezusa Chrystusa27
On jest obrazem28 niewidzialnego Boga,
pierworodnym wszelkiego stworzenia,29

18

19
23

Albo: który nam umoŜliwił (lub nas uprawnił) do korzystania z działu
świętych w światłości. Naszym dziedzictwem są dobra, z których będziemy korzystać wraz z nastaniem pełni odkupienia (Rz 8,17.23; 1 Kor
15,53; 2 Kor 5,4; por. Joz 14,1).

24

Światłość: jest symbolem świętości (Mt 5,14; 6,23; Dz 26,18; 1 J 1,5),
prawdy (Ps 36,8; 119,105.130; 2 Kor 4,6), miłości (Jk 1,17; 1 J 2,9n),
chwały (Iz 60,1-3; 1 Tm 6,16) i Ŝycia (J 1,4). Zgodnie z takim rozumieniem, światłość jest cechą charakterystyczną Boga (1 J 1,5), Chrystusa (J
8,12) i chrześcijanina (Ef 5,8). Królestwo światłości jest przeciwieństwem
mocy ciemności (w. 13).

25

26

27

28

29

Królestwo: W tym wypadku odnosi się do tej sfery panowania Boga, w
której On jest wyłącznym Władcą. PrzynaleŜność do tej sfery jest dla
chrześcijanina źródłem bezpieczeństwa (jest on prawdziwie wolny od
ciemności), a jednocześnie wyznacza kierunek jego Ŝycia (jest on prawdziwie wolny do posłuszeństwa Panu).
Odkupienie oznacza uwolnienie nas od konsekwencji grzechu (zob.: Rz
6,23) oraz od naszego zaprzedania grzechowi (Rz 7,14) — Chrystus zgładził nasz grzech na krzyŜu Golgoty (J 1,29); wolność od grzechu staje się
naszym udziałem, gdy w wierze utoŜsamiamy się z Nim w Jego śmierci i
zmartwychwstaniu (Rz 6,2-7). Z odkupieniem nierozerwalnie łączy się
odpuszczenie grzechów (zob. równieŜ: Dz 10,34; 26,18; Rz 4,25; Hbr
9,22).
Wiersze 15-20 są być moŜe hymnem wczesnego Kościoła, akcentującym
fundamentalne znaczenie Osoby i dzieła Jezusa Chrystusa w odniesieniu
do stworzenia (ww. 15-17) i zbawienia (ww. 18-20). Paweł powołuje się
na jego treść w swej argumentacji przeciw herezji.
Podobnie Paweł określa Jezusa w 2 Kor 4,4 (gr. eikon). Pewien wgląd w
głębię uŜytego tu słowa dają nam takie teksty, jak: J 1,18; 14,9; Hbr 1,3.
Niewidzialny Bóg objawia się w Chrystusie i jest taki, jakim rozpoznajemy Go w Nim (zob. takŜe: J 10,30; 14,11).
Pierworodny stworzenia nie znaczy: pierwszy stworzony, lecz — zgodnie
z w. 16 i 17 — zrodzony, by być gruntem, przyczyną, autorem, uzasadnie-

20
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poniewaŜ w Nim zostało stworzone wszystko,
co jest w niebie i na ziemi,
rzeczy widzialne i niewidzialne,
czy to trony, czy rządy,
czy zwierzchności, czy władze;
wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego.30
On sam jest przed31 wszystkim
i w Nim wszystko współistnieje;32
On teŜ jest Głową Ciała, Kościoła;
On jest początkiem,
pierworodnym z umarłych,33
aby we wszystkim dostąpić pierwszeństwa,
gdyŜ w Nim [Bóg]34 zapragnął zawrzeć wszelką pełnię35
i przez Niego całkowicie pojednać ze sobą wszystko,
co jest na ziemi i w niebie,
wprowadzając pokój przez krew Jego krzyŜa.36

niem i celem wszystkiego. Słowo pierworodny oznacza bowiem nie tylko
pierwszeństwo co do czasu, ale takŜe co do rangi.
30

Autor Listu wyraźnie podkreśla, Ŝe cały porządek anielski i wszelkie
moŜliwe hierarchie władzy, mogące — z powodu wpływu fałszywych nauczycieli — budzić zainteresowanie Kolosan (2,18), podlegają Chrystusowi i od Niego całkowicie zaleŜą.

31

Przed, gr. pro, moŜe się odnosić do pierwszeństwa w odniesieniu do czasu
oraz w odniesieniu do rangi (por.: J 1,1-2; 8,58).

32

Tzn. podtrzymywane w swoim istnieniu i stanowiące spójną całość. Chrystus jest tym, w którym cały wszechświat łączy się ze sobą.

33

Początkiem nowego stworzenia (1 Kor 15,45nn). ...pierworodnym z umarłych, tzn. (1) pierwszym wzbudzonym z martwych w nowym, duchowym
ciele (1 Kor 15,20.44), w odróŜnieniu od tych, którzy zostali wzbudzeni,
by ponownie umrzeć (2 Krl 4,35; Łk 7,15; J 11,44; Dz 9,36-41; 20,7-11);
(2) pierwszym zrodzonym z duchowo martwych (Ef 2,1nn).

34

Za dodaniem słowa Bóg przemawia 2 Kor 5,19.

35

Pełnia: słowo to odnosi się albo do pełni boskości albo do wszelkich — w
tym nadnaturalnych i zbawczych — czynników decydujących o losie i
wiecznym Ŝyciu człowieka. Znane jest teŜ odnoszenie pełni do Kościoła w
róŜnych przejawach jego Ŝycia.

36

Pojednanie odnosi się nie tylko do spraw ziemi, ale równieŜ nieba. Realizuje się ono w doświadczeniu wszelkiego stworzenia w odpowiedzi na jego osobistą wiarę. Bóg, w swojej wszechwiedzy, nie widział innej drogi
do pokoju z człowiekiem jak tylko przez krzyŜ i przez przelaną na nim
krew Tego, w którym zamieszkał swoją pełnią.
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Udział Kolosan w pojednaniu

21I

was, niegdyś obcych i wrogich w myśleniu skupionym na
złych czynach,37 22teraz całkowicie pojednał38 w Jego ziemskim
ciele przez śmierć, aby was przed sobą postawić jako świętych,
nieskazitelnych i nienagannych, 23jeśli tylko nieprzerwanie
trwać będziecie w wierze, ugruntowani, stali i nieporuszeni
dzięki nadziei płynącej z ewangelii, którą usłyszeliście zwiastowaną kaŜdemu stworzeniu pod niebem i której ja, Paweł,
zostałem sługą.
Paweł — zwiastun BoŜej tajemnicy
24Teraz

raduję się w cierpieniach za was i ze swojej strony dopełniam w moim ciele niedostatku udręk Chrystusa39 — za Jego
Ciało, którym jest Kościół 25i którego sługą zostałem zgodnie z
powierzonym mi przez Boga zadaniem, abym względem was
wypełnił Słowo BoŜe, 26tajemnicę,40 zakrytą od wieków i pokoleń, a teraz objawioną Jego świętym, 27którym Bóg zechciał
oznajmić, jak wielkie jest wśród pogan bogactwo chwały tej
tajemnicy, którą jest Chrystus w was,41 nadzieja chwały. 28Jego
37

Słowa te oddają obojętność, obcość i wrogość ludzkiej logiki i ideałów
względem wszystkiego, co BoŜe.

38

Teraz całkowicie pojednał... jeśli tylko nieprzerwanie trwać będziecie w
wierze: wiersze 22 i 23 akcentują — z jednej strony — BoŜą inicjatywę w
pojednaniu; z drugiej zaś strony, kładą nacisk na potrzebę trwania w wierze; taka bowiem postawa umoŜliwia pojednanemu udział w szczęściu,
które łączy się z realizacją BoŜych zamysłów względem niego.

39

Tym bardziej Kościół zbliŜy się do pełni, w im większym stopniu dopełni
się na moim ciele to, czego mi jeszcze brak z pełni cierpień, których doznał Chrystus. Cierpienia cierpiących w imię Chrystusa są ziarnem, z którego wyrasta Kościół (zob.: 4,13).

40

Plany BoŜe pozostają tajemnicą, jeśli nie zostaną objawione w Słowie
BoŜym. Słowo tajemnica (gr. mysterion) było popularnym słowem greckich misteriów religijnych. Oznaczało ono wiedzę tajemną dostępną dla
wybranych. Paweł natomiast zawsze łączy to słowo z takimi wyrazami,
jak: objawiona, oznajmiona (Ef 1,9), objawienie (Rz 16,25), dając wyraźnie do zrozumienia, Ŝe BoŜą tajemnicą nie jest wiedza tajemna dostępna
dla nielicznych, lecz Chrystus i Jego dzieło odkupienia zwiastowane kaŜdemu człowiekowi.

41

Chrystus w was... — myśl zawarta w tym wyraŜeniu jest dla chrześcijaństwa zarówno podstawą wewnętrznego Ŝycia, jak i drogowskazem codziennego postępowania.
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to zwiastujemy, napominając kaŜdego człowieka i nauczając
kaŜdego człowieka z całą mądrością, by przedstawić kaŜdego
człowieka jako doskonałego w Chrystusie;42 29nad tym teŜ się
trudzę, stając do walki wsparty Jego działaniem, które się z
mocą we mnie przejawia.43
ROZDZIAŁ 2
Troska i modlitwa o właściwy rozwój duchowy Kolosan
1Chcę

bowiem, abyście wiedzieli, jak wielkie zmagania podejmuję ze względu na was i tych, którzy są w Laodycei,44 i tych
wszystkich, którzy mnie osobiście nie poznali, 2aby ich serca
doznały zachęty, byli zjednoczeni w miłości i [dąŜyli] do całego
bogactwa całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia, do
dogłębnego poznania tajemnicy Boga, Chrystusa,45 3w którym
42

Chrystus w nas nie wyklucza potrzeby napominania i nauczania, duszpasterstwa i Kościoła, który jest środowiskiem chrześcijańskiego rozwoju ku
doskonałości (lub dojrzałości). Słowa te uczą nas, co ma być celem pracy
duszpasterskiej i nauczającej: ma ona być obliczona na osiągnięcie przez
wierzącego dojrzałości w Chrystusie.

43

Nasz trud jest tylko i aŜ walką owocną na tyle, na ile skutecznie przejawia
się w nas Jego działanie. Powinniśmy zatem robić wszystko, by usuwać
wszelkie bariery i przeszkody z drogi obecnego w nas Chrystusa. Paweł
moŜe być przykładem usuwania tych barier jako człowiek, którym Bóg
rzucił o ziemię (Dz 9,3-4), by „rozbić” jego wyobraŜenia o Bogu i o ludzkich moŜliwościach (Dz 9,15; 20,24; Flp 3,7nn). Z Listów Apostoła wynika, Ŝe bariery te to: niepełne ofiarowanie siebie Bogu i patrzenie na Ŝycie
„po staremu” (Rz 12,1-2); uwikłanie w to, co pospolite (2 Tm 2,4.21);
nieznajomość celu drogi, brak dyscypliny co do czasu, pracy, Ŝycia duchowego (1 Kor 9,26-27).

44

List do Kolosan miał być odczytany równieŜ w Laodycei (obecnie Pamukkale), leŜącej 18 km od miasta adresatów Listu. NaleŜy dąŜyć do tworzenia zborów lokalnych jak najbliŜej miejsca zamieszkania jego członków.

45

Zdrowy duchowy rozwój to proces coraz głębszego rozpoznawania w
Jezusie Chrystusie podstaw naszego nowego jestestwa. W procesie tym
poznaję: (1) Co się w Nim ze mną dokonało (ww. 7, 11, 13, 14, 15-22);
(2) Do czego w Nim jestem zdolny (ww. 17, 19); (3) Co mam w Nim do
objęcia w posiadanie? (ww. 2, 3, 12; por.: Flp 3,7nn).
Na podstawie tej krótkiej informacji o treści modlitwy apostoła, moŜemy
wnioskować, Ŝe praktycznie: (a) Duchowy rozwój zaczyna się od modli-
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są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.46
OstrzeŜenie przed fałszywą nauką
4Mówię o tym, aby was nikt nie zwodził podstępnymi wywodami.47 5Bo chociaŜ ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem

jestem z wami i cieszę się, widząc wasz porządek i niewzruszoność waszej wiary w Chrystusa. 6Jak więc przyjęliście Jezusa
Chrystusa, Pana, tak w Nim postępujcie,48 7zakorzenieni i budujący się w Nim, i umacniający się w wierze, tak jak was nauczono; przepełnieni wdzięcznością. 8UwaŜajcie, aby was kto
nie wpędził w niewolę filozofią i mrzonkami, opartymi na przekazach ludzkich i na zasadach świata,49 a nie na Chrystusie; 9w
Nim bowiem w cielesnej postaci mieszka cała pełnia boskości50

twy — i to nie tylko mój wzrost, ale i wzrost innych. (b) Przebiega on
wśród prób (w Kolosach zagroŜeniem były fałszywe nauki), które obnaŜają nasze braki, wskazują cele duchowej pielgrzymki, budzą rozpaczliwe
pragnienie ich osiągnięcia (por.: Hbr 2,10; 5,7-10; 1 Ptr 4,1-2). (c) Realizuje się w ramach wzrostu całej lokalnej wspólnoty wiernych (1 Kor
12,24n). (d) Jego podstawą jest Biblia, dzięki której moŜemy uczestniczyć
w tym samym nauczaniu, co pierwsi chrześcijanie. (e) Wymaga on od nas
więzi miłości ze względu na momenty niepewności, a moŜe i błędów, od
których nasze poznawanie Jezusa nie będzie wolne. (f) Wymaga on czasu
— by dojrzeć, by zostać złamanym i by zwycięŜyć.
46

Albo: abyście nie ulegali wpływom …

48

Temat duchowej więzi wierzącego z Chrystusem przewija się przez cały
List do Kolosan: Kol 1,2.27-28; 2,7.10-13.20; 3,1.3.

49

Zasady świata (gr. stoicheia tou kosmu): wyraŜenie to w grece moŜe
oznaczać: podstawowe — jak ówcześnie rozumiano — Ŝywioły lub siły
przyrody: powietrze, wodę, ogień, ziemię; podstawowe zasady lub prawa
rządzące światem, a przeciwne Bogu; główne załoŜenia świeckich prądów
umysłowych i główne dogmaty systemów religijnych świata. Herezja koloseńska mogła łączyć w sobie wymienione elementy i uczyć, Ŝe zbawienie — obok wiary w Chrystusa — uwarunkowane jest poznaniem tajemnych zasad bądź reguł rządzących światem oraz przestrzeganiem takich
rytuałów religijnych, jak: obrzezanie, przepisy dietetyczne, święcenie
określonych dni.
Albo: w Nim bowiem ucieleśnia się cała pełnia boskości. Stwierdzenie to
jest całkowitym zaprzeczeniem nauki gnostyckiej.

str. 9

w Nim zostaliście napełnieni,51 [w Tym], który jest głową
wszelkiej nadziemskiej zwierzchności i władzy; 11w Nim teŜ
zostaliście obrzezani52 nie ręką ludzką, gdy w obrzezaniu Chrystusowym zrzuciliście z siebie ziemskie ciało53 12pogrzebani
wraz z Nim w chrzcie, w którym teŜ zostaliście razem [z Nim]
oŜywieni przez wiarę w działanie Boga,54 który Go wzbudził z
martwych; 13i was, martwych z powodu upadków55 i nieobrzezania własnego ciała, razem z Nim oŜywił, wybaczając nam
wszystkie upadki. 14On wymazał obciąŜającą nas listę długów

10i

51

Fałszywi nauczyciele głosili, Ŝe wiarę w Chrystusa trzeba uzupełnić ludzkim wysiłkiem religijnym. Paweł natomiast stwierdza, Ŝe w Chrystusie juŜ
„zostaliśmy napełnieni”. Przez utoŜsamienie się z Nim w wierze wraz z
Nim zostaliśmy współukrzyŜowani i współpogrzebani, współwzbudzeni i
współoŜywieni (ww. 12-13; por.: Ef 2,1nn); darowane nam zostały nasze
występki (w. 13); zostaliśmy wyzwoleni spod panowania nadziemskich
władz i zwierzchności (w. 15).

52

Obrzezanie to dokonuje się nie przez zewnętrzny rytuał, ale w pokucie:
gdy człowiek zrzuca z siebie wszystko, co w nim cielesne, czyli zepsute,
odcinając się od tego, kim dotychczas był poprzez chrzest-pogrzeb, zanurzenie się w śmierć wraz z Chrystusem (ww. 11-12a).

53

Obrzezanie Chrystusowe. Zwrot ten moŜe oznaczać obrzezanie dokonane
przez Chrystusa lub — lepsze w tym kontekście — obrzezanie doznane
przez Chrystusa. To drugie odnosiłoby się do Jego „chrztu” cierpienia i
śmierci, w którym mamy swój udział na skutek naszego chrztu, jeśli właściwie pojmujemy jego istotę.

Fałszywi nauczyciele trapiący zbór w Kolosach akcentowali poznanie (gr.
gnosis) jako środek do zbawienia. Paweł przeciwstawia im Chrystusa. To
w Nim ukryte są wszelkie skarby mądrości i poznania.

47

50

List św. Pawła do Kolosan

Fragment ten jest jedynym, który mówi o chrzcie w kontekście starotestamentowego obrzezania (1 MjŜ 17,11). Niektórzy — niesłusznie —
wyprowadzają z niego argument na poparcie chrztu niemowląt. Argument
ten jest jednak nieuzasadniony, jeśli zauwaŜymy, Ŝe: (1) Obrzezanie (usunięcie napletka u niemowlęcia płci męskiej) zasadzało się na cielesnym
związku z Abrahamem, chrzest wymaga pokuty i utoŜsamienia się w wierze z Jezusem, a poniewaŜ niemowlęta nie są w stanie pokutować i wierzyć, nie kwalifikują się do chrztu. (2) Paweł nawiązuje do obrzezania nie
ze względu na chęć utoŜsamienia go z chrztem, ale z uwagi na nacisk, jaki
wywierali na chrześcijan w Kolosach fałszywi nauczyciele. Domagali się
oni od chrześcijan obrzezania, gdy tymczasem chrześcijanie są juŜ prawdziwie obrzezani (zob. takŜe Rz 2,28n; Gal 5,6). Niesłusznie więc byłoby
budować dogmat o chrzcie niemowląt w oparciu o słowa, u których podłoŜa leŜy zgoła inny problem.
54

Albo: dzięki poleganiu na działaniu Boga...

55

Upadek, greckie paraptoma, oznacza równieŜ potknięcie, wypadnięcie z
właściwej drogi.
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str. 11

wynikających z [naszych] zobowiązań56 i usunął przygwoździwszy ją do krzyŜa; 15dzięki niemu rozbroił zwierzchności i
władze, wystawił je na pokaz i powlókł w tryumfalnym pochodzie.57

powoływać na tajemnicze doznania i bezpodstawnie szczycić
swoim cielesnym sposobem myślenia, 19a lekcewaŜy głowę, z
której całe ciało, zasilane i spajane stawami i ścięgnami, rośnie
BoŜym wzrostem.

16Dlatego

20Skoro

niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia i picia
lub z powodu święta, lub nowiu, lub sabatów58 — 17są to cienie
[rzeczy] przyszłych; ciało zaś59 — Chrystusa. 18Niech was nie
odtrąca ten,60 kto lubi się umartwiać i oddawać cześć aniołom,61
56

Lista długów wynikających z naszych zobowiązań, termin handlowy oznaczający napisane ręką zadłuŜonego poświadczenie zadłuŜenia. Paweł odnosi to określenie do naszych niedopełnionych zobowiązań wobec Boga
wynikających z Prawa MojŜeszowego.

57

Dzięki niemu: słowa te odnoszą się do krzyŜa. Dzięki dziełu krzyŜa wydarzyło się to, co przypomina obraz rzymskiego zwycięzcy prowadzącego w
pochodzie triumfalnym, na oczach wiwatujących tłumów, pokonanych
królów, wodzów, Ŝołnierzy — jako dowód całkowitego zwycięstwa i
przypieczętowanie całkowitej klęski (zob.: 2 Kor 2,14). Zwycięstwo
Chrystusa zaznacza się takŜe w tekstach: Mt 12,29; Łk 10,18; Rz 16,20.

58

59

Kiedykolwiek Stary Testament łączy nów księŜyca z sabatem, to słowo
sabat oznacza sabat cotygodniowy (2 Krl 2,23; 1 Krn 23,31; 2 Krn 2,4;
Neh 10,33; Iz 1,13; 66,23; Ez 45,17; 46,1; Oz 2,1; Am 8,5). Gdy Stary Testament z kolei mówi o sabatach (uroczystościach) rocznych — jak np.
dzień pojednania przedstawiony w 3 MjŜ 23 — to nazywa je sabatami odpocznienia, które to wyraŜenie Septuaginta konsekwentnie tłumaczy wyraŜeniem sabbata sabbaton. W Kol 2,16, podobnie jak w Mt 28,1, sabat
oznacza sabat tygodniowy. Twierdzenie, Ŝe sabat, o którym tutaj mowa, z
uwagi na to, Ŝe został nazwany cieniem rzeczy przyszłych, nie moŜe oznaczać sabatu cotygodniowego, jest nieuzasadnione. Sabat nie tylko wskazuje na przeszłość — odpocznienie po stworzeniu — ale takŜe na przyszłość
— odpocznienie po nowym stworzeniu. Hbr 4 słusznie łączy siódmy dzień
tygodnia z odpocznieniem, jakie niesie ewangelia.
cienie... ciało: Stary Testament kierował wzrok na nadchodzącego Chrystusa (J 5,39). Dalsze wskazywanie na zbawcze znaczenie przestrzegania
praw Starego Testamentu jest, w obliczu obecnego juŜ Chrystusa, niedostrzeganiem faktu, Ŝe ciało rzucające cień stało się historycznym faktem:
mamy Ŝyć w Chrystusie, nie pod Prawem, które jednak powinniśmy brać
pod uwagę jako poŜyteczny podręcznik Ŝycia (Rz 15,4; 1 Tm 1,8-11).

60

Albo: nie pozbawia nagrody... — słowa te nawiązują do sportu, do niesłusznego rozstrzygnięcia sędziego na niekorzyść zawodnika.

61

U podłoŜa tych słów moŜe leŜeć następujący, fałszywy pogląd: sam Bóg
w swej świętości i doskonałości jest tak odległy od człowieka, Ŝe czcić Go
moŜna tylko poprzez bardziej dostępny porządek aniołów. Wynikające z
tego poniŜanie siebie i oddawanie czci aniołom są bezpodstawne.

z Chrystusem umarliście dla zasad świata, to dlaczego
— niczym Ŝyjący w świecie — stosujecie się do nakazów: 21nie
dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? 22Te przepisy i nauki ludzkie
dotyczą tego, co i tak przeznaczone do zuŜycia. 23Cała ich mądrość tkwi w dewocji,62 poniŜaniu się i umartwianiu ciała, jednak — poza zaspokajaniem cielesnych ambicji — nie mają one
Ŝadnej wartości.63
ROZDZIAŁ 3
Praktyczne zasady Ŝycia w Chrystusie64
a. śycie w społeczności Kościoła
1Jeśli

więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni,65 zabie-

62

Albo: w religijnej nadgorliwości.

63

Innymi słowy: Jest w nich tyle mądrości, ile moŜe być w dewocji, poniŜaniu się i umartwianiu ciała, jednak poza poprawianiem samopoczucia, nie
mają one Ŝadnej wartości.

64

Rozdział ten, z uwagi na początkowe słowa: „Jeśli więc...”, łączące jego
treść z bardziej teologiczną zawartością poprzednich rozdziałów, rozpoczyna część praktyczną. Praktyka chrześcijańskiego Ŝycia opiera się na
faktach dokonanych dla nas i w nas przez Chrystusa — i z faktów tych
wypływa. Podobną logikę Pawłowego myślenia obserwujemy w Rz 12,1;
Ef 4,1; Flp 4,1; Kol 2,2.

65

Nakazy chrześcijańskiego Ŝycia mają charakter indykatywny (oznajmujący), a nie imperatywny (rozkazujący); pouczają nas one nie o tym, co musimy robić, ale o tym, co moŜemy robić jako nowi ludzie, jako współwzbudzeni z Chrystusem (zob. w. 3). Dla nas, chrześcijan, przykazanie jest
równocześnie zwiastowaniem o naszych nowych moŜliwościach w Chrystusie (por. 1 J 3,19 z 1 J 4,21). Z Nim umarliśmy (w. 3), z Nim zostaliśmy wzbudzeni (w. 1), z Nim nasze Ŝycie jest ukryte w Bogu (w. 3); w
Nim zrzuciliśmy z siebie starego człowieka (w. 9), w Nim przywdzialiśmy
na siebie nowego człowieka (w. 10). W oparciu o te fakty moŜemy: myśleć
o tym, co w górze (ww. 1-2), uśmiercać to, co w naszych członkach ziemskie (ww. 5,8) — moŜemy urzeczywistniać na co dzień to, czym staliśmy
się w Chrystusie.
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gajcie o to, co w górze,66 gdzie siedzi Chrystus po prawicy Boga; 2o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.
3Umarliście bowiem, a wasze Ŝycie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. 4Gdy pojawi się Chrystus — nasze Ŝycie — wtedy
i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale.67
5Uśmierćcie

68

zatem to, co w członkach ziemskie: rozwiązłość,
nieczystość, zmysłowość,69 złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. 6Z ich powodu BoŜy gniew nadciąga na nieposłusznych synów.70 7Dawniej, gdy w tym Ŝyliście,
i wy postępowaliście podobnie,71 8ale teraz odrzućcie i wy to
wszystko: gniew, porywczość, złość,72 oszczerstwo,73 nieprzyzwoite słowa z waszych ust; 9nie okłamujcie się nawzajem skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami,
10a przywdzialiście nowego, bezustannie odnawianego74 dla
66

Zabiegać o to, co w górze, to planować realizację tego, co właściwe BoŜemu porządkowi rzeczy, nie poprzestawać w nadziei tylko na Ŝyciu
ziemskim; nie szukać na ziemi tego wszystkiego, co moŜe być nazwane
skarbem (Mt 6,19-21). Myślenie o tym, co w górze, to ustawianie Ŝycia
pod kątem wieczności; Ŝycie faktem i nadzieją zmartwychwstania (1 Kor
15,17nn). Ale myślenie o tym, co w górze, oznacza równieŜ poszerzanie
na ziemi granic Królestwa BoŜego (Mt 6,33), podporządkowywanie spraw
ziemskich wytycznym woli BoŜej (Mt 6,10).

67

Chodzi o nasze zmartwychwstanie i przemienienie (zob.: 1 Kor 15,42n; 1
Ts 4,13-18).

68

Rozwiązłość, gr. porneia, to utrzymywanie stosunków seksualnych poza
małŜeństwem. W czasach Pawła łączyła się ona często z kultem bóstw
urodzaju (Gal 5,19).

69

Zmysłowość, gr. pathos, wskazuje na poŜądanie, które nie ustanie, dopóki
nie zostanie zaspokojone.

70

Chrześcijanin, oŜywiony duchowo, wciąŜ Ŝyje w ciele, które naleŜy do
ziemi i przez które to, co przyziemne, wciąŜ domaga się zaspokojenia
(zob.: Rz 8,10). Kto spełnia tęsknoty ciała, nawet jeśli jest chrześcijaninem, naraŜa się na BoŜy gniew: Rz 8,12n; 1 Kor 11,29-30.
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str. 13

[osiągnięcia] poznania zgodnego z obrazem Tego, który go
stworzył, 11gdzie nie ma Greka ani śyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, ale Chrystus — wszystkim i we wszystkich.75
jako wybrani BoŜy,76 święci i ukochani, przywdziejcie serdeczne współczucie, dobroć,77 pokorę,78 łagodność i cierpliwość, 13okazując jedni drugim wyrozumiałość i wybaczając
sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw komuś:
jak Chrystus darował wam, tak [czyńcie] i wy; 14a na to wszystko [przywdziejcie] miłość, która jest spójnią doskonałości.
15Ponadto w waszych sercach niech rządzi pokój Chrystusowy,
do którego teŜ zostaliście powołani w jednym ciele;79 i bądźcie
wdzięczni!80 16Niech was przepełnia Słowo Chrystusa:81 z całą
mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, natchnione pieśni, z wdzięcznością nucąc w wa12Dlatego

75

Cudzoziemiec, gr. barbaros, dosł. obcojęzyczny, to człowiek nie mówiący
po grecku, a zatem uwaŜany za kulturowo niŜej stojącego. Scyta — tak
staroŜytni Grecy określali koczownicze ludy zamieszkujące od VII w. p.
Chr. do pierwszych wieków naszej ery stepy na północ od Morza Czarnego. W ich oczach Scytowie uchodzili za uosobienie najbardziej prymitywnego barbarzyństwa.
Sens wypowiedzi jest taki: w błogosławieństwie odnowienia moŜe mieć
udział kaŜdy, komu zwiastowana jest ewangelia, bez względu na przynaleŜność etniczną, religijną, kulturę, status społeczny. Nie liczy się nic, co
nasze, i nie przeszkadza nic, co nasze — znaczenie ma tylko Chrystus!

76

Ludem wybranym był Izrael (5 MjŜ 4,37). Tu określenie to odnosi się do
społeczności Kościoła. Wybranie BoŜe nie tylko nie zwalnia nas od odpowiedzialności za jakość naszego postępowania, ale tym bardziej odpowiedzialność tę akcentuje — mamy postępować zgodnie z powołaniem,
tzn. tak jak Chrystus.

77

Dobroć, gr. chrestotes, oznacza równieŜ uprzejmość, Ŝyczliwość.

78

Pokora, gr. tapeinofrosyne. Człowiek pokorny to ten, który właściwie
ocenia nie tylko swoją słabość, ale i docenia moc Boga.

79

Pokój ma być zasadą rządzącą Ŝyciem osobistym chrześcijanina (zob: 1
Kor 7,15; Flp 4,7) i relacjami pomiędzy ludźmi we wspólnocie kościoła (1
Kor 15,33).

71

Albo: Dawniej, gdy tak Ŝyliście, i wy obracaliście się pośród nich — tzn.
nieposłusznych synów.

72

Złość, gr. kakia, łączy się z postawą nastawioną na wyrządzanie szkody
bliźnim.

80

Bądźcie wdzięczni — mamy być wdzięczni Bogu za powołanie nas do
pokoju.

73

Bluźnierstwo, oznacza oszczerstwo lub potwarz.

81

74

Odnawianego lub odnawiającego się; uŜyta tu forma grecka ma znaczenie
zarówno bierne, jak i zwrotne.

Albo: Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. Słowo Chrystusowe
dotarło do Kolosów w ustnym zwiastowaniu apostolskim (1,5.6). Dziś posiadamy je w Nowym Testamencie.
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szych sercach Bogu;82 17i wszystko, cokolwiek robicie w słowie
lub czynie, [róbcie] w imieniu Pana Jezusa,83 dziękując przez
Niego Bogu Ojcu.
b. śycie w społeczności rodzinnej84
18śony, bądźcie uległe męŜom, jak przystoi w Panu.85
19MęŜowie, kochajcie Ŝony i nie odnoście się do nich z goryczą.
20Dzieci, bądźcie we wszystkim posłuszne rodzicom, gdyŜ to
jest miłe Panu. 21Ojcowie, nie wywołujcie u swoich dzieci roz-

Ŝalenia, aby nie ulegały zniechęceniu.
bądźcie we wszystkim posłuszni ziemskim panom86
— słuŜcie nie na pokaz, jak [to robią] pochlebcy, lecz w szczerości serca, w bojaźni przed Panem. 23Cokolwiek czynicie, z
duszy czyńcie, jak dla Pana, nie dla ludzi, 24świadomi, Ŝe od
Pana otrzymacie zapłatę w dziedzictwie. Panu, Chrystusowi,

22Słudzy,

82

83

84

Psalmy to psalmy Starego Testamentu (Łk 20,42; 24,44; Dz 1,20; 13,33)
lub odpowiadające im co do gatunku pieśni chrześcijańskie (1 Kor 14,26);
hymny to podniosłe pieśni uwielbienia (Mk 14,26; Hbr 2,12; Dz 16,25);
uduchowione pieśni to utwory w treści zbliŜone do psalmów (zob: Obj
5,9; 14,3; 15,3). Przez pieśni przypominano sobie i uczono się na pamięć
najwaŜniejszych prawd wiary. Zachowały się one w listach Pawła: Ef
5,14; Flp 2,6-11; Kol 1,15-20; 1 Tm 3,16.
Zdanie to wyraŜa jedną z najwaŜniejszych wytycznych postępowania
chrześcijan: Czy to, co robię, lub postanawiam robić, mogę uczynić w
imieniu Jezusa i czy mój czyn będzie wyrazem wdzięczności Bogu?
O chrześcijańskim Ŝyciu rodzinnym traktują równieŜ inne fragmenty
Nowego Testamentu: 1 Kor 7,1-16; Ef 5,22-6,4; 1 Ptr 3,1-7. W staroŜytności do społeczności rodzinnej naleŜeli równieŜ niewolnicy. Z tego
względu zasady Ŝycia rodzinnego rozciągały się równieŜ na nich. Dzisiaj
zasady dotyczące panów i niewolników moŜemy odnieść do stosunków
między pracownikiem a pracodawcą.

85

Por.: 1 Kor 11,3; Ef 5,22nn; 1 Tm 2,12.

86

Paweł nie zaleca walki z istniejącym porządkiem społecznym. Chrześcijaństwo bowiem Ŝyje misją, perspektywą powrotu Zbawiciela (Mt 10,23;
28,18-20). W takiej sytuacji zdobycie pana dla Chrystusa było sprawą
waŜniejszą niŜ uwolnienie się od niego. Zaczynać od walki z niewolnictwem znaczyłoby tyle, co zaczynać dziś zwiastowanie ewangelii od piętnowania systemu podatkowego. Chrześcijaństwo stawia na przemianę
człowieka, a nie na tępienie zła złem. Z drugiej strony apostoł zachęca
niewolników do korzystania z ofert wyzwolenia (1 Kor 7,21).

List św. Pawła do Kolosan

str. 15

słuŜycie.87 25Kto bowiem krzywdzi, dozna krzywdy bez względu na osobę.
ROZDZIAŁ 4
1Panowie,

traktujcie sługi sprawiedliwie i bezstronnie, świadomi, Ŝe i wy macie Pana w niebie.
Apel o wytrwałość w modlitwie
2Trwajcie w
3Módlcie się

modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem.
przy tym i za nas, aby Bóg otworzył nam bramy
Słowa dla rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa — z powodu której
jestem teŜ więźniem — 4abym ujawnił ją tak, jak powinienem.88
Stosunek do niechrześcijan

5Wobec

[osób] z zewnątrz postępujcie mądrze, wykorzystując
sprzyjające okoliczności.89 6Niech wasze wypowiedzi będą
zawsze uprzejme, zaprawione solą,90 abyście wiedzieli, jak macie kaŜdemu odpowiadać.
Wiadomości o sytuacji osobistej i pozdrowienia91
7O

wszystkim, co mnie dotyczy, opowie wam Tychikus,92 uko-

87

Albo: Panu, Chrystusowi, słuŜcie! Słowo słuŜyć moŜna w tym przypadku
przełoŜyć w znaczeniu oznajmienia (słuŜycie) lub nakazu (słuŜcie).

88

Dosł.: abym ujawnił ją tak, jak powinienem ogłosić.

89

Ef 5,16

90

...zaprawiona solą, znaczy: zdrowa moralnie, przyzwoita w treści (3,8),
budująca i niosąca błogosławieństwo (Ef 4,29), dorzeczna i gasząca spory
(2 Tm 2,23).

91

Z fragmentu tego wyłania się obraz sługi Chrystusowego w ogóle. Do
jego cech zaliczyć by moŜna: wierność (ww. 7, 9, 12, 17); gotowość do
poświęcenia własnego Ŝycia (ww. 7, 9, 10, 18); troskliwość w stosunku do
braci wyraŜoną w gorliwej modlitwie i w konkretnych czynach podejmowanych dla ich powodzenia (ww. 12, 13); nieprzekreślanie innych, jak było w przypadku Pawła względem Marka (w. 10; por.: Dz 15,37nn); niezałamywanie się po doznanych poraŜkach (czego dobrym przykładem jest
Marek — w. 10); niepokładanie nadziei w ludziach i nieuzaleŜnianie się
od ich poparcia (w. 11); ufne respektowanie własnego powołania i godzenie się z wyznaczonym przez Boga losem (w. 17, 18; por.: Dz 9,16; 1 Kor
7,20); Otwarty dom — o ile jest to moŜliwe (w. 15).

str. 16

O, głębokości poznania Boga...
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str. 17

chany brat, wierny usługujący i współsługa w Panu. 8Posłałem
go do was właśnie po to, abyście się dowiedzieli o naszych
sprawach i aby pokrzepił wasze serca. 9[Posłałem go] wraz z
Onezymem,93 wiernym i ukochanym bratem, który pochodzi
spośród was. Oni was powiadomią o wszystkim, co się tutaj
dzieje.

Demas.100 15Pozdrówcie braci w Laodycei i Nimfę101 oraz zbór
w jej domu. 16A gdy ten list u was zostanie odczytany, sprawcie, aby został odczytany równieŜ w zborze Laodycejczyków, a
ten z Laodycei102 wy równieŜ przeczytajcie.103 17Powiedzcie teŜ
Archippowi:104 Pamiętaj, abyś wypełniał posługę, którą przyjąłeś w Panu.

was Arystarch,94 mój współwięzień,95 i Marek,
siostrzeniec Barnaby96 — odnośnie którego otrzymaliście polecenie: Przyjmijcie go, jeśli do was przyjdzie — 11i Jezus, zwany
Justem.97 Ci spośród obrzezanych są jedynymi [moimi] współpracownikami na rzecz Królestwa BoŜego, oni stali się dla mnie
pociechą. 12Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród
was, sługa Jezusa Chrystusa, zawsze walczący za was w modlitwach, abyście zostali doprowadzeni do doskonałości oraz do
pełnego przekonania o całej woli Boga. 13Zaświadczam bowiem, Ŝe usilnie zabiega o was oraz o tych, którzy są w Laodycei i Hierapolis.98 14Pozdrawia was Łukasz,99 kochany lekarz, i

18Pozdrowienie

10Pozdrawia

92

Zob. Ef 6,21.

93

Zob. Wiadomości szczegółowe w Liście do Filemona.

94

Arystarch, Macedończyk, pojawia się 3 razy w Dz: Był z Pawłem w
czasie rozruchów w Efezie (19,29); wyruszył z Pawłem (oraz z Tychikusem) w drogę do Macedonii (20,4); towarzyszył Pawłowi w drodze do
Rzymu (27,2).

95

Współwięzień, gr. synaichmalotos, oznacza jeńca, ale odnosi się równieŜ
do uwięzionych. Tu chodzi o osobę uwięzioną wraz z Pawłem.

96

Marek, autor drugiej Ewangelii; wbrew Barnabie Paweł nie chciał go
wziąć w swoją drugą podróŜ misyjną, dlatego Ŝe w czasie pierwszej Marek opuścił ich w Pamfilii (Dz 15,38). Czas pokazał, Ŝe Barnaba rozpoznał
Marka lepiej. Na przestrzeni 12 lat, które minęły od tego nieprzyjemnego
wydarzenia, jego siostrzeniec stał się zasługującym na uznanie sługą
ewangelii, a 5 lat później, w czasie swego drugiego uwięzienia, Paweł poprosi Tymoteusza, aby przyprowadził Marka ze sobą jako osobą bardzo
potrzebną mu do posługiwania (2 Tm 4,11). Z faktów tych moŜemy wnosić, Ŝe (1) spór z Barnabą został zaŜegnany (Dz 15,38nn); (2) chwilowe
załamanie, podobnie jak w przypadku Marka, nie przekreśla nas jako sług
Chrystusowych.

97

Justus. Poza tą wzmianką postać ta nie pojawia się w innych miejscach
Nowego Testamentu.

98

Hierapolis, miasto w Azji Mniejszej, odległe o ok. 10 km od Laodycei i o
ok. 22 km od Kolosów.

danach.

99

106

moją, Pawła, ręką.105 Pamiętajcie o moich kajŁaska [niech będzie] z wami.

Łukasz, autor trzeciej Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których opisuje przede wszystkich działalność misyjną Pawła jako częsty towarzysz jego podróŜy, a — w tym wypadku — jego uwięzienia (zob. takŜe: Dz 28)

100

Demas: zgodnie z 2 Tm 4,10, w późniejszym okresie opuścił Pawła.

101

Wczesny Kościół nie posiadał swoich budynków. NaboŜeństwa odbywały
się w domach chrześcijan. Tak było w przypadku Pryscylli i Akwili (Rz
16,5; 1 Kor 16,19), Filemona (Flm 2), Marii, matki Jana (Dz 12,12). Obserwując rozwój wczesnego kościoła, musimy sobie zdać jasno sprawę, Ŝe
nie budynki kościelne są jego gwarancją, lecz otwarte i stanowiące przykład postaw chrześcijańskich domy.

102

Chodzi albo o zaginiony list Pawła do zboru w Laodycei (obok Ef, Kol i
Flm, czwarty, jaki miał zanieść do Azji Tychikus), albo o List do Efezjan
będący swego rodzaju listem obiegowym Pawła.

103

Praktyką wczesnego Kościoła było odczytywanie listów Pawła na głos w
czasie ogólnych zgromadzeń.

104

Archippos. W Flm 2 Paweł określa go swoim współbojownikiem.

105

Paweł zwykle dyktował swoje listy (Rz 16,22) umieszczając na końcu
kilka napisanych własną ręką słów (1 Kor 16,21; Gal 6,11; 2 Tm 3,17;
Flm 19). Jego podpis stanowił gwarancję autentyczności listu.

106

Zob.: Hbr 13,3.
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Pismo Święte

Pierwszy List Pawła do Tesaloniczan

niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocala
od8 nadchodzącego gniewu Boga.

Pozdrowienie

Wspomnienie o słuŜbie Pawła w Tesalonikach
bowiem wiecie, bracia, Ŝe nasze przyjście do was nie
okazało się daremne, 2ale pomimo, Ŝe ucierpieliśmy i doznaliśmy zniewagi — jak wiecie — w Filippi, odwaŜyliśmy się w Bogu naszym głosić wam ewangelię BoŜą w
cięŜkim boju. 3GdyŜ nasze wezwanie nie wywodzi się z błędu
ani z nieczystości i nie kryje w sobie przynęty, 4lecz jak zostaliśmy wypróbowani przez Boga, aby została nam powierzona
ewangelia, tak teŜ głosimy, nie aby podobać się ludziom, lecz
Bogu, który poddaje próbie nasze serca. 5Bo ani wcześniej nie
występowaliśmy w słowie pochlebstwa — jak wiecie — ani w
skrytej chciwości; Bóg świadkiem, 6nie szukaliśmy teŜ chwały
u ludzi — ani u was, ani u innych, 7choć jako apostołowie
Chrystusa mogliśmy być w powaŜaniu; tymczasem byliśmy
pośród was jak niemowlęta, jak Ŝywicielka otaczająca troską
swoje dzieci. 8Tak przywiązaliśmy się do was, Ŝe gotowi byliśmy nie tylko przekazać wam ewangelię BoŜą, ale i własne dusze, dlatego Ŝe staliście się dla nas tak ukochani. 9Pamiętacie
bowiem, bracia, trud nasz i mozół; pracując nocą i dniem, aby
nie obciąŜać kogokolwiek z was, głosiliśmy wam ewangelię
BoŜą. 10Wy jesteście świadkami i Bóg, jak święcie i sprawiedliwie, i nienagannie postępowaliśmy pośród was wierzących.
11Podobnie wiecie, jak kaŜdego jednego spośród was, niby ojciec swoje dzieci, 12zachęcaliśmy was i po przyjacielsku radziliśmy, i nakłanialiśmy, abyście prowadzili Ŝycie godne Boga,
który was powołuje do swojego Królestwa i chwały.

1Paweł,

Sylwan1 i Tymoteusz2 do kościoła Tesaloniczan3 w
Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój
od Boga, Ojca naszego.

Modlitwa dziękczynna
Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając
was w naszych modlitwach, nieustannie 3pamiętając4 o dziele
waszej wiary,5 trudzie miłości i wytrwałości nadziei [co do]
naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przed Bogiem i Ojcem naszym,
4wiedząc, bracia ukochani przez Boga, o waszym wybraniu, 5Ŝe
nasza ewangelia dotarła do was nie tylko w Słowie, ale takŜe w
mocy i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania — tak jak
wiecie, jacy byliśmy pośród was ze względu na was.6 6A wy
staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście Słowo w wielkim ucisku z radością Ducha Świętego, 7tak Ŝe staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w
Achai. 8Od was bowiem Słowo Pana rozniosło się nie tylko w
Macedonii i w Achai, ale w kaŜdym miejscu rozeszła się wasza
ufność względem Boga, tak Ŝe nie mamy potrzeby o tym mówić; 9sami bowiem o nas rozgłaszają, jakie mieliśmy u was
przyjęcie,7 i jak odwróciliście się od boŜków do Boga, aby słuŜyć Bogu Ŝywemu i prawdziwemu 10i oczekiwać Syna Jego z
2Dziękujemy

1

Sylwan, śyd i obywatel rzymski.

2

Tymoteusz, syn śydówki i Greka, jeden z nawróconych przez Pawła w
Listrze, w czasie pierwszej podróŜy misyjnej.

3

Kościół w Tesalonikach załoŜony został w czasie drugiej podróŜy misyjnej Pawła (49-52 r. p. Chr.; Dz 17,1-14). List napisany został w roku 51.
Paweł pisał zatem do kościoła, który liczył sobie około dwóch lat.

4

Fragment moŜna równieŜ przetłumaczyć: wspominając was w naszych
modlitwach nieustannie, pamiętając...

5

Dzieło wiary

6

Lub: dla was pośród was.

7

Lub: jak nas przyjęliście.

2

1Sami

13Dlatego

teŜ i my dziękujemy Bogu nieustannie, Ŝe przyjęliście
od nas Słowo BoŜego poselstwa, nie jako słowo ludzkie, ale, jak
jest naprawdę, jako Słowo Boga, które9 teŜ w was wierzących
skutecznie działa. 14GdyŜ wy, bracia, staliście się naśladowcami
kościołów BoŜych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, bo to
8

NA 27 ma w tym miejscu gr. ek (ek) z. Od, gr. apo (apo), przyjęte za TP
zdaje się jednak mieć lepsze uzasadnienie (NET 650).

9

Lub: który (czyli Bóg); w grece zarówno Słowo jak i Bóg są rodzaju
męskiego.
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str. 3

samo i wy wycierpieliście od swoich rodaków, co i oni od śydów, 15którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali,10 i Bogu nie są mili i wszystkim ludziom przeciwni,
16przeszkadzając nam głosić poganom, aby byli zbawieni, i [w
ten sposób] dopełniając [miary] swoich grzechów. JuŜ wcześniej
zaś do końca spadł na nich gniew Boga.
Słowa o rozłące i o planach odwiedzin
17My

zaś, bracia, odłączeni od was na czas godziny11 — obliczem, nie sercem — tym bardziej, z wielkim pragnieniem, staraliśmy się zobaczyć wasze oblicze. 18Dlatego chcieliśmy przyjść
do was, zwłaszcza ja, Paweł, i raz i drugi, ale przeszkodził nam
szatan. 19Bo kto jest naszą nadzieją lub radością, lub wieńcem
chluby przed naszym Panem Jezusem w [chwili] Jego przyjścia,
jeśli nie wy? 20Wy bowiem jesteście naszą chwałą i radością.12
1Dlatego,

nie mogąc tego dłuŜej znieść, uznaliśmy za
słuszne sami pozostać w Atenach 2i posłaliśmy Tymoteusza, naszego brata i współpracownika BoŜego w ewangelii
Chrystusa, aby was utwierdził i zachęcił w waszej wierze,
3tak by nikt się nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, Ŝe na to jesteśmy wyznaczeni.13 4Bo gdy u was byliśmy,
zapowiadaliśmy wam, Ŝe będziemy uciskani, co się teŜ stało, jak
wiecie. 5Dlatego i ja, nie mogąc tego dłuŜej znieść, posłałem,
aby się dowiedzieć o waszej wierze, aby w jakiś sposób zwodziciel nie pokonał was w próbie, a nasz trud nie okazał się daremny. 6Lecz teraz, gdy Tymoteusz przyszedł do nas od was i gdy
przyniósł nam dobrą nowinę o waszej wierze i miłości oraz o
tym, Ŝe macie nas zawsze w dobrej pamięci i pragniecie zobaczyć nas, tak jak my was. 7Dlatego doznaliśmy od was zachęty,
bracia — ze względu na wszelką naszą potrzebę i ucisk — z

3

10 Lub: wygonili (Dz 17,5-10).
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powodu waszej wiary, 8gdyŜ teraz Ŝyjemy, skoro wy stoicie w
Panu. 9Bo jaką wdzięczność jesteśmy w stanie okazać Bogu za
was, za całą radość, której doznajemy z powodu was przed naszym Bogiem? 10Nocami i dniami bardzo usilnie modlimy się o
to, aby zobaczyć wasze oblicze i naprawić braki waszej wiary.
11A sam Bóg i Ojciec nasz, i Pan nasz Jezus, oby wyprostował
naszą drogę do was! 12Was zaś oby Pan jeszcze bardziej i oby
jeszcze obficiej [wypełnił] miłością do siebie nawzajem — tak
jak nas względem was,13aby utwierdzić wasze nienaganne serca
w poświęceniu przed Bogiem i Ojcem naszym w przyjściu naszego Pana Jezusa ze wszystkimi Jego świętymi.
O zasadach postępowania
końcu, bracia, prosimy was i zachęcamy w Panu Jezusie, abyście tak jak przejęliście od nas, jak macie postępować i podobać się Bogu — jak zresztą postępujecie — abyście tym bardziej obfitowali. 2Bo wiecie, jakie zalecenia14
podaliśmy wam przez Pana Jezusa. 3To bowiem jest wola Boga:
poświęcenie wasze, aby powstrzymywać was od nierządu, 4aby
kaŜdy z was wiedział jak utrzymać swe naczynie15 w poświęceniu i poszanowaniu, 5nie w namiętności Ŝądzy, jak poganie,
którzy nie poznali Boga, 6aby nikt w tej sprawie nie wykraczał i
nie oszukiwał swojego brata, gdyŜ Pan jest mścicielem tego
wszystkiego, jak teŜ wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy.
7GdyŜ Pan nie powołał nas do nieczystości, ale w poświęceniu.
8ToteŜ kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, Tego,
który nam teŜ daje swego Ducha Świętego. 9A o miłości braterskiej nie trzeba wam pisać, bo wy sami jesteście pouczeni przez
Boga, Ŝeby nawzajem się kochać; 10to zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś zachęcamy
was, bracia, abyście tym bardziej obfitowali 11i stawiali sobie za
punkt honoru, aby Ŝyć spokojnie, robić swoje, i pracować swoimi własnymi rękami, jak was pouczyliśmy, 12tak abyście wo-

4

1W

11 Idiom: na krótko (Robertson BW 5).
12 Misja — oto sens naszego Ŝycia. Sens ma kaŜde przedsięwzięcie, które

słuŜy naszemu pokazaniu się przed Bogiem z kimś zdobytym dla Niego
(zob. 1 Kor 3,10-16). Misja zaczyna się od rodziny, potem przenosi się na
kościół, następnie odnosi się do ewangelizacji otoczenia, w końcu oznacza
misję na świecie.
13 Lub: ustanowieni.

14 Termin wojskowy u Ksenofonta i Polibiusza.
15 Utrzymywać swe naczynie, gr. skeu/oj kta/sqai (skeuos ktasthaj) idiom:

kontrolować poŜycie płciowe; Naczynie, gr. moŜe się odnosić do własnego ciała (2 Kor 4,7) lub do ciała Ŝony (1 Ptr 3,7; zob. teŜ Friberg, BW 5).
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bec tych, którzy są na zewnątrz, postępowali godnie i nikogo
nie potrzebowali.16
O zmartwychwstaniu wierzących
13Nie chcemy zaś, bracia, abyście byli nieświadomi co do tych,
którzy śpią, abyście się nie smucili, jak pozostali, którzy nie
mają nadziei. 14Skoro bowiem wierzymy, Ŝe Jezus umarł i
zmartwychwstał, tak teŜ Bóg tych, którzy zasnęli, za sprawą
Jezusa poprowadzi wraz z Nim. 15Bo to wam mówimy w Słowie Pana, Ŝe my, którzy Ŝyjemy i pozostaniemy do przyjścia
Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.17 16GdyŜ sam Pan
na okrzyk rozkazu, na głos archanioła i trąby BoŜej zstąpi z
nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
17potem my, którzy pozostajemy przy Ŝyciu, razem z nimi będziemy porwani w obłokach na spotkanie Pana, w powietrze; i
tak zawsze będziemy z Panem.18 18Dlatego zachęcajcie jedni
drugich tymi słowami.
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1A o czasach i
2Sami bowiem

porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać.
dokładnie wiecie, iŜ dzień Pana19 przyjdzie
jak złodziej w nocy.20 3Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy spadnie na nich nagła zguba, jak bóle na
kobietę w ciąŜy, i nie umkną. 4Wy zaś, bracia, nie jesteście w
ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. 5Wy wszyscy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie naleŜymy do nocy ani do ciemności. 6Nie śpijmy zatem jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. 7Bo ci, którzy śpią, śpią w
nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. 8My zaś, którzy naleŜymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.
9GdyŜ Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie
zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 10który umarł
za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, Ŝyli razem z Nim.
11Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego
— co teŜ czynicie.

5

12Prosimy

16 Tzn.: nie byli od nikogo zaleŜni.
17 1 Kor 8,6.
18 Istnieją dwa poglądy na temat przyjścia Jezusa. Pierwszy głosi, Ŝe przyj-

ście Jezusa dokona się w dwóch fazach (argument ten opiera się przede
wszystkim na dwóch tektach 1 Kor 15,51n i 1 Ts 4,16-17 oraz na róŜnym
słownictwie odnoszącym się do obu faz — do pierwszej parousia i epifaneia, do drugiej apokalipsis): Najpierw Jezus przyjdzie „na powietrze”, po
swój Kościół (1 Ts 4,15-17; 1 Tm 6,14; 2 Tm 4,8), potem przyjdzie w
sposób widzialny (2 Ts 2,8). Te same słowa odnoszą się jednak do obu
faz. Co do fazy pierwszej porównaj: 1 Ts 3,13 z 1 Ts 4,15. Co do fazy
drugiej porównaj: 1 Kor 1,7; 2 Ts 1,7-8 z wizją paruzji oraz 1 Tm 6,14 i 2
Tm 4,8 z 2 Ts 2,8)

was równieŜ, bracia, abyście darzyli uznaniem tych,
którzy pracują wśród was, przewodzą wam w Panu i napominają was; 13powaŜajcie ich głęboko w miłości ze względu na ich
pracę. Zachowujcie między sobą pokój. 14Wzywamy was natomiast, bracia, napominajcie niekarnych, pocieszajcie lękliwych,
wpierajcie słabych, miejcie cierpliwość dla wszystkich.
15UwaŜajcie, aby ktoś komuś nie odpłacał złem za złe, ale zawsze starajcie się o to, co dobre dla was nawzajem i dla wszystkich. 16Zawsze się radujcie. 17Nieustannie się módlcie. 18We
wszystkim dziękujcie; gdyŜ taka jest wola BoŜa w Chrystusie

19 Dzień Pana to moment Jego wkroczenia w wydarzenia świata: Iz 2,11-12;

13,6-13; Ez 30,3; Jl 1,15; 2;32; 3,18; Am 5,18-20; Abd 15-17; Sf 1,7-18;
2,2-3; Zach 14,1.13.20-21; Mal 4,1.5; 1 Kor 1,8; 5,5; 2 Kor 1,14; 2 Ts 2,2;
2 Ptr 3,10.
20 Przyjście Jezusa będzie (1) osobiste (J 14,3; 1 Ts 4,16; Dz 1,11); (2) fi-

zyczne (Flp 3,20; 1 Ts 3,13; 4,15n; 2 Ts 1,7-10; Tt 2,13); (3) Widzialne
(Mt 24,20; Dz 1,11; Obj 1,7); (4) niespodziewane (Mt 24,37; 1 Ts 5,3); (5)
triumfalne i chwalebne (Mt 24,30; Mk 13,26; 1 Ts 4,16; 2 Ts 1,7; Hbr
9,28. (6) rozstrzygające (1 Kor 4,5; 15,24; 20,14; (7) zmartwychwzbudzające (1 Kor 15,20.23; 1 Ts 4,14), (8) otwierające wieczność (Rz 8,21; 2 Ptr
3,13).
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Jezusie względem was. 19Ducha nie gaście.21 20Proroctw nie
lekcewaŜcie.22 21Wszystko badajcie, co szlachetne — zachowujcie.23 22Od wszelkiego rodzaju zła trzymajcie się z dala.24
23Sam zaś Bóg pokoju niechaj was całkowicie poświęci, a cały
wasz duch i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na
przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. 24Wierny jest Ten,
który was powołuje; On teŜ tego dokona.
25Bracia,

2 List Pawła do Tesaloniczan

1

26Pozdrówcie

módlcie się i za nami.
wszystkich braci
pocałunkiem świętym. 27Zaklinam was na Pana, aby ten list był
odczytany wszystkim braciom. 28Łaska naszego Pana Jezusa
Chrystusa niech będzie z wami.

21 Innymi słowy: Bądźcie wraŜliwi na głos Ducha w sumieniu; Nie zniechę-

Pozdrowienie
Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w
Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie;
1Paweł,

2Łaska

wam i pokój od Boga, Ojca naszego,1 i Pana Jezusa
Chrystusa.

Radość z powodu wiary i miłości Tesaloniczan
zawsze dziękować Bogu za was, bracia, jak to jest
słuszne, Ŝe wasza wiara niezmiernie wzrasta2 i bardzo obfituje
miłość kaŜdego jednego spośród was wszystkich względem
siebie nawzajem, 4tak Ŝe my sami chlubimy się wami w kościołach BoŜych3 z powodu waszej wytrwałości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie; 5jest
to dowodem sprawiedliwego sądu BoŜego, po to, abyście zostali
uznani za godnych Królestwa BoŜego, za które teŜ cierpicie,
6skoro jest rzeczą słuszną ze strony Boga odpłacić uciskiem
tym, którzy was uciskają, 7a wam, uciskanym, sprawić ulgę
wraz z nami, przy objawieniu się4 z nieba Pana Jezusa wraz z
aniołami Jego mocy, 8w ogniu płomienistym, jako Tego, który
wymierzy odpłatę tym, którzy nie uznali Boga5 oraz tym, którzy
nie okazują posłuszeństwa ewangelii Pana naszego Jezusa.
9Poniosą oni karę: wieczną zgubę od oblicza Pana i od potęgi
3Powinniśmy

1

Większość świadectw tekstowych dodaje słowo naszego, gr. h`mw/n (hemon). Wygląda na to, Ŝe idzie w tym za niemal konsekwentnym stylem
Pawła. Nie ma dobrego wyjaśnienia na to, dlaczego skryba miałby pomijać to słowo tutaj i tylko tutaj. A zatem wersja B D P 33 1739 1881 et
pauci wydaje się bardziej prawdopodobna. Przemawiałby za tym równieŜ
fakt, Ŝe 2 Ts jest jednym z najwcześniejszych listów Pawła i jego typowe
powitanie jeszcze się nie ustaliło. Zob. 1 Ts 1,1 (NET)

2

1 Ts 1,3.

23 Słowa te odnosić się mogą przede wszystkim do proroctw wymienionych

3

Paweł opowiadał o jednych wspólnotach w drugich: 2 Kor 8,1-15; 9,1-5.

w w. 20, ale takŜe do wszystkiego, co niesie z sobą Ŝycie. Z polecenia
Pawła wynika, Ŝe (1) wartość tego, co niesie z sobą Ŝycie nie od razu jest
oczywista; (2) mamy być postępowi, a nie zachowawczy.

4

W tym przypadku Przyjście (gr. parousia; zob. 1 Ts 2,19; 3,13; 5,23)
przedstawiona jest w kategoriach objawienia się Pana podobnie jak w 1
Kor 1,7; 1 Ptr 1,7.13 (por. Łk 17,30). W czasie tego objawienia kaŜdy
otrzyma stosowną odpłatę.

5

Być moŜe aluzja do Jr 10,25, a takŜe do Ps 79,6 i Iz 66,15.

cajcie tych, dzielą się tym, co Bóg im kładzie na sercu; Nie bądźcie niechętni wobec BoŜych rzeczy nowych.
22 Dar prorokowania wiąŜe się z objawieniem (1 Kor 14,30). Na podstawie

Nowego Testamentu moŜemy powiedzieć, Ŝe objawienie to moŜe się odnosić do (1) naszego poznania Chrystusa oraz natury naszego uczestnictwa w Chrystusie (Ef 1,17-20); do (2) kierunków rozwoju Kościoła (Dz);
do (3) kierunków duchowego Ŝycia (Dz 13,1-3; 1 Kor 14,1; 1 Tm 4,14; 2
Tm 1,6).

24 Od wszelkiego rodzaju zła — W słowach tych chodzi zatem nie tylko o

róŜnego rodzaju grzechy, ale równieŜ o niewiarę jako ich źródło.
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Jego chwały,6 10gdy przyjdzie w tym dniu, aby doznać chwały
wśród swoich świętych i być podziwiany wśród wszystkich,
którzy uwierzyli, gdyŜ uwierzyliście naszemu świadectwu pośród was. 11W tej myśli teŜ zawsze modlimy się za wami, aby
nasz Bóg uznał was za godnych powołania i w mocy wypełnił7
wszelkie pragnienie dobra i dzieło wiary, 12aby w ten sposób
zostało uwielbione imię naszego Pana Jezusa Chrystusa wśród
was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa
Chrystusa.8
O powtórnym przyjściu Pana
do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszego
spotkania się z Nim, prosimy was, bracia, 2abyście nie tak
szybko dali się zachwiać w pojmowaniu i straszyć, czy to
przez jakiegoś ducha,9 czy przez słowo, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby juŜ nastał dzień Pana. 3Niech
was nikt nie zwiedzie w jakiś sposób; gdyŜ nie [nastanie] zanim
najpierw nie przyjdzie odstępstwo10 i nie zostanie objawiony
człowiek bezprawia, syn zagłady, 4który przeciwstawia się Bogu i wynosi się ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub jest
przedmiotem czci, tak Ŝe sam zasiądzie w przybytku Boga,
wskazując na samego siebie, Ŝe jest Bogiem. 5Czy nie pamiętacie, Ŝe jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? 6A teraz
wiecie, co go powstrzymuje na to, by go objawiono we właściwym czasie. 7Tajemnica bezprawia juŜ bowiem działa, tylko
dopóki Ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z drogi. 8A
wtedy zostanie objawiony ten niegodziwiec, którego Pan Jezus11
zabije tchnieniem swoich ust i zniszczy wyraźnym objawieniem
swojego przyjścia. 9Jego przyjście jest według działania szatana
w całej mocy, pośród znaków, fałszywych cudów 10i całego

2

1Co

6

Iz 2,10.19.21.

7

Rz 1,29; Kol 1,4.24; 1 Ts 1,5.

8

Ze względów gramatycznych wyraŜenie Boga naszego i Pana moŜe oznaczać jedną i tę samą osobę, czyli Jezusa Chrystusa (na ten temat Robertson, BW 5).

9

1 Ts 5,10

10

Lub: bunt.

11

NET pomija słowo Jezus.
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podstępu niesprawiedliwości tych, którzy giną, poniewaŜ nie
przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.12 11I dlatego
Bóg wystawia ich na działanie oszustwa, po to, by uwierzyli
kłamstwu, 12aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli
prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości.
Zachęta do wytrwałości
13My zaś powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia,
ukochani przez Pana, Ŝe Bóg wybrał was od początku13 do zbawienia w poświęceniu Ducha i w prawdziwej wierze. 14Do tego
teŜ powołał was przez naszą ewangelię, dla zachowania chwały
naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 15Dlatego teŜ, bracia, stójcie
niewzruszenie i trzymajcie się przekazanych prawd, których
nauczyliście się czy to przez słowo, czy teŜ przez nasz list. 16A
sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas ukochał i dał wieczną zachętę oraz dobrą nadzieję w łasce, 17niech
zachęci wasze serca i utwierdzi we wszelkim dziele i dobrym
słowie.

12

Lub: aby mogli być zbawieni.

13

Niektórzy zamiast od początku (za Aleph D L Byz) tłumaczą: jako pierwociny (za B F G 33 1739 al). Przyjęte przez nas wskazuje na celowość działania Boga (1 Kor 2,7; Ef 1,4; 2 Tm 1,9); pierwociny z kolei łączą się z
ulubioną koncepcją Pawła (1 Kor 15,20.23; 16,15; Rz 8,23; 11,16; 16,5).

str. 4

aRz 15,30-32;

1 Tes 5,25
bKol 4,3
c1 Tes 1,8
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Prośba o modlitwę w sprawie misji
końcu, bracia, módlcie się za nami,a14 aby Słowo Pa15
na biegło i było sławioneb16 podobnie jak u was,c 2i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych17 i złych; wiara
bowiem nie jest [rzeczą] wszystkich.d18

1W

dRz 15,31

14

Tłem dla wyraŜonej w 3,1-2 prośby o modlitwę są wypadki w Koryncie,
opisane w Dz 18,1-17. Na przykładzie tej prośby moŜemy stwierdzić, Ŝe
(1) Zgodnie z doświadczeniem Pawła skuteczna modlitwa to konkretna
modlitwa. (2) Pomimo posłannictwa misyjnego i Chrystusowego zapewnienia o Jego stałej obecności przy zwiastujących (Mt 28,18-20) Apostoł
wierzy w zasadność gorliwej modlitwy członków wspólnoty o swoich misjonarzy i o sytuację na polach misyjnych. Rozwój Kościoła bowiem jest
wspólnym dziełem samych wierzących, jak równieŜ Boga i wierzących. (3)
Apostoł jest przekonany, Ŝe istnieje bezpośredni związek pomiędzy powodzeniem misji i modlitewnym bojem (zob. takŜe Rz 15,30-32; Kol 4,3;
por.: 2 MjŜ 17,11n).

15

Słowo Pana to techniczne wyraŜenie ST, odnoszące się często do
wypowiedzi prorockich (np. 1 MjŜ 15,1, Iz 1,10, Jn 1,1). W NT pojawia
się 15 razy: 3 razy jako rJhm' a tou' kurivou (rema tou kyriou) w Łk 22,61,
Dz 11,16, 1 Ptr 1,25) i 12 razy lovgo" tou' kurivou (logos tou kyriou) w
tym miejscu i w Dz 8,25; 13,44.48.49; 15,35.36; 16,32; 19,10.20; 1 Ts 1,8,
4,15). Podobnie jak w ST wyraŜenie to podkreśla proroczą naturę i boskie
pochodzenie tego, co zostało powiedziane.

16

Paweł prawdopodobnie zaczerpnął tę metaforę ze sportu podobnie jak w 1
Kor 9,24nn; Gal 2,2; Rz 9,16; Flp 2,16; 2 Tm 4,7. Lightfoot tłumaczy: robiło zawrotną karierę.

17

Przewrotny, gr. a;topoj (atopos), nie na miejscu, dziwny, nie na miejscu.

18

Jako doświadczony misjonarz Apostoł Paweł wie, jak powaŜną przeszkodą w misji moŜe być sprzeciw ze strony ludzi przewrotnych, dziwnych i
złych. Sam doświadczał tego po raz kolejny pisząc z Koryntu niniejszy
List (zob.: Dz 18,1-17). W naszych relacjach z osobami nie naleŜącymi do
Kościoła powinniśmy kierować się: przychylnością opartą na przekonaniu
o BoŜym pragnieniu zbawienia kaŜdego człowieka i wyraŜającą się w gorliwej modlitwie o wszystkich ludzi (1 Tm 2,1-2), realizmem — ewangelia
jest solą w oku świata, a wiara nie jest rzeczą wszystkich (Mt 10,16)—
odwagą wobec ludzi oraz bojaźnią wobec Boga (Mt 10,28), rozwagą (Mt
10,16), poniechaniem zemsty (Rz 12,20), miłością wobec nieprzyjaciół
wraz gotowością przezwycięŜania zła dobrem (Rz 12,21) i niesienia pomocy kaŜdemu potrzebującemu (Mt 5,43-48) dyskrecją (1 Kor 6,6), nienagannością (Mt 10,16; 1 Tm 2,2).
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Zapewnienie o wierności Pana
wierny jest Pan,e19 który was utwierdzif i strzecg będzie od e1 Kor 1,9;
złego.h 4Jesteśmy zaś przekonani w Panu co do was, Ŝe to, co 10,13; 1 Ts
5,24; 2 Tm
wam nakazujemy, czynicie i czynić będziecie.i20 5Pan zaś niech 2,13
skieruje wasze serca do miłości BoŜejj i do cierpliwości Chry- f
Rz 16,25; 1
stusowej.k
Kor 1,21; 1 Ptr

3A

Nakaz przestrzegania zasad Ŝycia podanych przez apostoła 5,10
g
6Nakazujemy wam zaś, bracia, w imieniu21 naszego Pana Jezusa J 17,15; Jd 24
h
Chrystusa, abyście odsuwali się od kaŜdego brata, który Ŝyje 1 J 5,20
i
nieporządnie i nie według przekazanej nauki,22 którą przejęliście 1 Tes 4,1n
od nas. 7Sami bowiem wiecie, jak trzeba nas naśladować, po- j1 J 3,16; 4,11.
niewaŜ nie Ŝyliśmy wśród was nieporządnie 8ani teŜ u nikogo 19-21
nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju pracowaliśmy kFlp 4,8n
nocami i dniami, po to, by dla nikogo z was nie być cięŜarem; lMt 10,10; 1
9nie dlatego, Ŝe nie mamy do tego prawa,l ale dlatego, Ŝeby dać Kor 9,6.14
wam siebie samych za przykład do naśladowania.23 10Gdy bowiem byliśmy u was, nakazywaliśmy wam: Skoro ktoś nie chce
pracować, niechaj teŜ nie je. 11Bo słyszymy, Ŝe niektórzy spośród was Ŝyją nieporządnie: nic pracują, lecz zajmują się tym,
co nie trzeba. 12Takim właśnie nakazujemy i takich wzywamy
w Panu Jezusie Chrystuse, aby w spokoju pracowali i własny

19

Wierność Pana oznacza, Ŝe (1) On dochowuje raz danych obietnic, w tym
wypadku odnoszących się do umacniania nas i ochrony przed złym, oraz
(2) konsekwentnie realizuje objawiony nam w proroctwach plan zbawienia, którego częścią — póki pozostajemy w ziemskich realiach — jest
wykształtowanie w nas miłości BoŜej i cierpliwości Chrystusowej (zob.:
Gal 4,19).

20

Da nas naleŜy trwanie; do Pana umacnianie nas i ochrona przed złem.

21

1 Ts 4,2 ma przez imię.

22

Gr. słowo paradosis, kryjące się za uŜytym tu nauka, oznacza polecenia
lub instrukcje przekazane, przekaz. Niektórzy przekładają to słowo słowem tradycja.

23

Bycie przykładem do naśladowania było dla apostoła rzeczą waŜniejszą
niŜ domaganie się respektowania jego praw. Paweł podkreśla swoje prawo
do odpowiedniego wsparcia (1 Ts 2,6; 1 Kor 9,4 gdzie spotykamy podobne słowa; zob. 1 Kor 9,1-27). Paweł korzystał równieŜ ze wsparcia wspólnot kościelnych, które właściwie rozumiały sprawę wspierania pracy apostolskiej (2 Kor 11,7-11; Flp 4,45n).

str. 6

Pismo Święte

chleb jedli. 13Wy natomiast, bracia, nie ustawajcie w szlachetnym24 postępowaniu. 14Jeśli ktoś jest nieposłuszny naszemu
słowu, [przekazanemu] w tym liście, tego sobie zaznaczcie, aby
się z nim nie zadawać, Ŝeby go zawstydzić; 15lecz nie traktujcie
go jak wroga, lecz napominajcie jako brata.
Błogosławieństwo i pozdrowienie
16A sam Pan pokoju nich wam da pokój zawsze i we wszelki
sposób. Pan [niech będzie] z wami wszystkimi.
17Pozdrowienie

moją ręką — Pawła — co jest znakiem w kaŜdym liście: tak piszę.25 18Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa
niech będzie z wami wszystkimi.

24

W 1 Tm 6,18 Paweł mówi o dobrym postępowniu.

25

Zob. 1 Kor 16,21; Gal 6,11; Kol 4:18.

Pierwszy List Pawła do Tymoteusza
Pozdrowienie

1

1Paweł,

apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu1 Boga, naszego
i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei,3 2do Tymoteusza, prawowitego4 dziecka w wierze: Łaska, miłosierdzie i
pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
Zbawcy2

Przypomnienie o powierzonym Tymoteuszowi zadaniu
wybierałem się do Macedonii prosiłem cię, abyś pozostał
w Efezie i abyś nakazał niektórym, by przestali inaczej nauczać5
4i nie zajmowali się baśniami oraz nie kończącymi się rodowodami, które raczej wywołują spory,6 niŜ słuŜą BoŜemu porządkowi zbawienia,7 który jest w wierze. 5Celem zaś tego nakazu
3Gdy

1

Z rozkazu Boga, gr. katV evpitagh.n (kat' epitagên), późne słowo w koine
(Polibiusz, Diodor), ale takŜe u Pawła w NT. Ten sam idiom pojawia się w
1 Kor 7,6; 2 Kor 8,8; Rz 16,26; 1 Tm 1,1; Tt 1,3. Paweł chce powiedzieć,
Ŝe jest apostołem pod rozkazami Boga.

2

Bóg, nasz Zbawca. W LXX sôtêr (wczesne słowo pochodzące od sôzô na
określenie podmiotu zbawiającego, odnoszone do bóstw, ksiąŜąt, królów,
itp.) pojawia się 20 razy, ale tylko dwa razy w odniesieniu do Boga. Rzymianie nazywali bogiem zbawcą cesarza. W NT określenie to pojawia się
w Łk 1,47; Jd 1,25; 1 Tm 1,3; 2,3; 4,10; Tt 1,3; 2,10; 3,4. W Listach Paweł odnosi je do Chrystusa (Flp 3,20; Ef 5,23) podobnie jak w 2 Tm 1,10.
W 2 Ptr 1,1 mamy nasz Bóg i Zbawca Jezus Chrystus, podobnie jak w Tt
2,13. W ST określenie to spotykamy najczęściej u Izajasza.

3

Kol 1,27.

4

Flp 4,3; 2 Kor 8,8; Tt 1,4. W Flp 2:20 jako przysłówek odnoszony teŜ do
Tymoteusza.

5

1 Tm 6,3.

6

Lub: spekulacje, jałowe dociekania.

7

BoŜy porządek zbawienia, gr. oijkonomiva (oikonomia) lub BoŜy plan zbawienia. Słowo to, będące złoŜeniem dwóch greckich słów: oikos (dom) i
nomos (prawo) określa zadania zarządcy domu lub gospodarstwa, a takŜe
porządek tych zadań lub prac. Jako termin teologiczny odnosi się do porządku, zgodnie z którym Bóg przez Chrystusa realizuje plan odkupienia
lub zbawienia (Ef 1,10; 3,9, lub ludzką odpowiedzialność za przekazywanie poselstwa o zbawieniu (zadanie, plan, dawne szafarstwo: 1 Kor 9,17;
Ef 3,2; Kol 1,25). W tym przypadku chodzi raczej o to pierwsze znaczenie
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jest miłość z czystego serca, dobrego sumienia i nieobłudnej
wiary, 6z czym się niektórzy rozminęli i skręcili ku czczej paplaninie; 7chcą być nauczycielami Prawa, a nie rozumieją ani
tego, co mówią, ani tego, co [tak] stanowczo twierdzą.8
Właściwe zastosowanie Prawa
8Wiemy zaś, Ŝe Prawo9 jest dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje, 9świadomy tego, Ŝe Prawo nie jest ustanowione dla sprawie-

dliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezboŜnych
i grzesznych, lekcewaŜących Boga i pozbawionych zasad, dla
ojcobójców i matkobójców, dla morderców, 10nierządnych,
homoseksualistów,10 handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce,
11zgodnej z ewangelią chwały cudownego11 Boga, która została
mi powierzona.
Modlitwa wdzięczności za okazane miłosierdzie
Temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi,
naszemu Panu, Ŝe mnie uznał za godnego wiary, wyznaczając
do posługi, 13mnie niegdyś bluźniercę,12 prześladowcę i gnębiciela, lecz dostąpiłem miłosierdzia, gdyŜ działałem w nieświa12Dziękuję
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domości, w niewierze. 14Rzeczywiście przeobficie okazała się
łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. 15Wiarygodne13 to Słowo i wszelkiego przyjęcia
godne, Ŝe Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić
grzeszników, z których ja jestem pierwszy. 16Ale dlatego dostąpiłem miłosierdzia, aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus
okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają w
Niego uwierzyć, aby mieć Ŝycie wieczne.
17A

królowi wieków,14 nieśmiertelnemu,15 niewidzialnemu,16
jedynemu17 Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
18Ten

nakaz poruczam ci, dziecko, Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw,18 abyś toczył w nich dobry bój, 19mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odsunęli i co do swej wiary stali się rozbitkami. 20Do nich naleŜą
Himenajos i Aleksander, których przekazałem szatanowi, aby
ich oduczono19 bluźnić.20

13 Ten sam przymiotnik zastosowany jest do Słowa w Tt 1,9; Obj 21,5; 22,6.

(zob. streszczenie tego planu w 1 Tm 2,3-6; 2 Tm 1,9-10; Tt 3,4-7). Ten
porządek zbawienia łączy się z wiarą, zasadza się na wierze, domaga się
wiary.
8

Lub: przy czym się upierają.

9

MoŜna to odnieść do logiki prawnej w ogóle, w grece bowiem brak tu
rodzajnika.

10 Homoseksualiści, gr. ajrsenokoivth" (arsenokoites); BAGD 109 s.v.

wyjaśnia: „męŜczyzna, który praktykuje homoseksualizm, pederasta, sodomita 1 Kor 6,9; 1 Tm 1,10; Kol 5,3. por. Rz 1,27. D.S. Bailey, Homosexuality and the Western Christian Tradition, ’55.” L&N 88.280 wyjaśnia: „męski partner stosunku seksualnego”. „MoŜliwe, Ŝe ajrsenokoivth"
w pewnych kontekstach odnosi się do aktywnego partnera w odróŜnieniu
do malakov" (malakos), partnera biernego” (zob. 1 Kor 6,9).
11 Cudowny, gr. maka,rioj (makarios), w odniesieniu do człowieka tłuma-

czymy jako szczęśliwy.

14 Wiek, gr. aivwn
, (aion), w NT w liczbie mnogiej występuje w doksologiach

w znaczeniu czasowym: na wieki wieków; w liczbie pojedynczej: epoka,
wieczność; u uŜyciu nowotestamentowym słowo to ma zabarwienie duchowe i moralne; W TDNT aion jest najpierw rozwaŜany jest w zestawieniu z czasem chronos.
15 Rz 1,23.
16 Kol 1,15.
17 Rz 16,27; J 5,44; 17,3.
18 1 Tm 4,4.
19 Oduczono, gr. paideu,w (paideuo), słowo to odnosi się do (1) wychowy-

wania dziecka: wychowywać, pouczać, szkolić (Dz 7,22); (2) do moralnego pouczania dorosłych : korygować, pouczać, karać (1 Tm 1,20); (3) do
biczowania jako formy kary urzędowej egzekwowanej przez najeźdźcę:
karać, biczować (Lk 23,16).

12 Bluźnierca, gr. bla,sfhmoj (blasfemos), wczesny termin pochodzący od

20 bluźnić, gr. blasfhme,w (blasfemeo), wczesny termin pochodzący od blax

blax (głupi) i phêmê (mowa), lub od blaptô, czyli ranić. W NT rzadkie;
formę czasownikową mamy w Rz 2,24; 1 Tm 1,20.

(głupi) i phêmê (mowa), lub od blaptô, czyli ranić. W NT rzadkie; formę
czasownikową mamy teŜ w Rz 2,24.
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Pouczenia dotyczące
modlitwy, zachowania i zadań męŜczyzn i kobiet
1Przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania,
modlitwy, prośby wstawiennicze, dziękczynienia za
wszystkich ludzi, 2za królów i za wszystkich, którzy są na
wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli Ŝycie ciche i spokojne, we wszelkiej poboŜności i z godnością. 3Jest to rzecz
szlachetna i przyjemna przed Bogiem, naszym Zbawcą, 4który
chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania
prawdy. 5GdyŜ jeden jest Bóg, jeden teŜ pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, 6który siebie samego
złoŜył na okup za wszystkich, na świadectwo własnych czasów.21 7Ja na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem
— prawdę mówię, nie kłamię — nauczycielem pogan w wierze
i prawdzie.22

2

8Chcę

zatem, aby męŜczyźni modlili się na kaŜdym miejscu,
wznosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów.
9Podobnie

i kobiety, w odpowiednim stroju, niech się przyozdabiają ze skromnością i umiarem, nie w wymyślne sploty
włosów ani w złoto czy w perły, czy kosztowne szaty, 10lecz jak
przystoi kobietom, przyznającym sobie poboŜność — w dobre
czyny. 11Kobieta niech się uczy w cichości, we wszelkim poddaniu; 12natomiast nie pozwalam kobiecie uczyć ani kierować
męŜem; ale być w cichości.23 13Bo najpierw Adam został
ukształtowany, potem Ewa. 14I Adam nie został zwiedziony,
lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo;

21 Lub: we własnych czasach.
22 W Rz 11,13 Paweł określa siebie apostołem; w Rz 15,16 sługą, w Ef 3,1

więźniem.
23 Pouczenia Pawła odnośnie kobiet były na tle panujących ówcześnie sto-

sunków i tak bardzo postępowe. Kobietom w ogóle odmawiano prawa do
edukacji. Wyzwalające poselstwo ewangelii mogło zatem w Ŝyciu praktycznym oznaczać aspirowanie kobiet do rzeczy, do których nie były odpowiednio przygotowane.
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15będzie

natomiast zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli pozostaną24 w wierze, w miłości, w poświęceniu, z umiarem.

Pouczenia dotyczące biskupstwa i diakonatu
to słowo: Kto się o biskupstwo ubiega, pragnie pięknej pracy. 2Biskup25 zatem ma być nienaganny,
mąŜ jednej Ŝony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, zdolny nauczać, 3niepijący, niewybuchowy, lecz
łagodny, niekłótliwy, nie zamiłowany w pieniądzach, 4dobrze
kierujący własnym domem, dzieci mający w posłuszeństwie, z
wszelką godnością — 5skoro bowiem ktoś nie potrafi kierować
własnym domem, w jaki sposób zatroszczy się o Kościół BoŜy?
— 6nie świeŜo nawrócony, aby nadęty nie ściągnął na siebie
wyroku diabła.26 7A powinien teŜ mieć dobre świadectwo u
ludzi spoza [kościoła], aby nie popadł w lekcewaŜenie i sidła
diabła.27

3

1Wiarygodne

8Tak

samo diakoni: godni, nie dwulicowi, nie naduŜywający
wina, nie chciwi brudnego zysku, 9zachowujący w czystym
sumieniu tajemnicę wiary. 10I niech oni najpierw zostaną poddani próbie, a potem, jeśli się okaŜą nienaganni, niech podejmą
posłujgę. 11Podobnie kobiety:28 godne, nie skłonne do obma-

24 WyraŜenie: jeśli pozostaną... naleŜy odnosić raczej do kobiet niŜ do dzie-

ci. W tekście greckim rodzenie dzieci wyraŜone jest bowiem jednym słowem, w rodzaju „dzieciorództwo”; chyba Ŝe apostoł przeskakuje juŜ myślą do urodzonych i wychowywanych dzieci. Najlepszym wyjaśnieniem
tego fragmentu jest kontekst oraz Pawłowa koncepcja sprawowania zbawienia (Flp 2,12). OtóŜ o ile do zadań zbawionych męŜczyzn naleŜy uskutecznianie tego zbawienia w ramach czynności przywódczych i duŜej mierze pozarodzinnych, o tyle do zadań zbawionych kobiet, ze względu na
ich naturę psychofizyczną, naleŜy uskutecznianie tego zbawienia w ramach Ŝycia tworzenia ogniska domowego i w szerszym znaczeniu wspólnotowego.
25 Słowo biskup nie ma w NT zabarwienia monarchicznego, które spotyka-

my u Ignacego, uwaŜającego biskupa za zwierzchnika starszych (Robertson, BW 5).
26 MoŜe chodzić o coś podobnego jak w 1 Tm 1,20.
27 2 Tm 2,26.
28 Na temat tego słowa w tym kontekście istnieją dwa główne poglądy.

Zgodnie z pierwszym chodzi o Ŝony diakonów, a to z następujących
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wiania, trzeźwe, wierne we wszystkim. 12Diakoni niech będą
męŜami jednej Ŝony, męŜami, dobrze kierującymi dziećmi i
własnymi domami. 13Bo ci, którzy mają za sobą dobrą słuŜbę,
zyskują sobie dobre pozycję i wiele ufnej śmiałości w wierze,29
która jest w Chrystusie Jezusie.30
14Te rzeczy ci piszę w nadziei,
15gdybym się jednak opóźniał,

Ŝe wkrótce do ciebie przyjdę;
to masz wiedzieć, jak naleŜy
obracać się w domu BoŜym, który jest Kościołem Boga Ŝywego,
filarem i podporą prawdy. 16A niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica poboŜności:31

względów: (1) w grece bowiem Ŝona i kobieta określane są jednym słowem; (2) Kwalifikacje kobiety nie są omawiane po kwalifikacjach męŜczyzn tylko w środku wywodu o męŜczyznach, w następnym bowiem
wierszu znowu jest mowa o męŜczyznach.
Zgodnie z drugim chodzi o kobiety, które mogły spełniać rolę diakonis.
Za takim podejściem przemawiają następujące argumenty: (1) Bezpośredni kontekst odnosi się do diakonatu; (2) autor nie mówi nic o Ŝonach przy
omawianiu kwalifikacji biskupów (1 Tm 3,1-7); (3) byłoby dziwne stawiać wymagania Ŝonom diakonów, a nie stawiać podobnych Ŝonom biskupów; (4) w NT jest miejsce na posługę kobiet (por. Rz 16,1).
29 2 Kor 3,12; 7,4; Flp 1,20.
30 Dz 26,18; Ga 3,26; Kol 1,4; Ef 1,15; 2 Tm 1,13; 3,15.
31 Słowo tajemnica oznacza rzeczy ukryte wcześniej przez Boga, ale obja-

wione i proklamowane (Rz 16,25; 1 Kor 2,7; 4:1; Ef 1,9; 3,3.4.9; 6,19;
Kol 1,26-27; 4,3). PoboŜność, gr. eujsevbeia (eusebeia) to słowo często
uŜywane w listach pasterskich. Obejmuje ono zakres znaczeniowy: (1)
określona postawa względem Boga — poświęcenie, szacunek; (2) postępowanie wyraŜające określoną postawę — poboŜność; (3) wszystko, co
wpływa na określoną w punkcie 2 postawę. Zob. BAGD 326 s.v.; 2 Tm
3,5; a takŜe 4 Machabejska 9,6-7.29-30; 15,1-3; 17,7. O to ostatnie znaczenie moŜe chodzić w naszym tekście.
Fragment ten zaliczany jest pod względem gatunku do poetyckich. O
takim zaliczaniu fragmentów decydują dwa dość szerokie kryteria: (a) stylistyczne: rytm dający się zauwaŜyć przy czytaniu fragmentu, obecność
paralelizmu członów (łac parallelismus membrorum), poszlaki rymu,
obecność takich czynników retorycznych jak. aliteracja, chiasmus, antyteza; (b) lingwistyczne: niezwykłe słowinictwo, obecność terminów teologicznych innych niŜ w otaczającym kontekście” (P. T. O’Brien, Philippians [NIGTC], 188-9). Klasyfikowanie fragmentu jako poetyckiego lub
hymnicznego jest waŜne poniewaŜ rozumienie tego gatunku moŜe odbić
się na jego interpretacji. Co do niniejszego fragmentu, nie wszyscy na-
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Ten,32 który został objawiony w ciele,33
dostąpił usprawiedliwienia w duchu,34
ukowcy zgadzają się do do tego, Ŝe jest to fragment poetycki, a zatem jest
to decyzja nie w pełni rozstrzygająca (NET).
32 Tekst bizantyński oraz kilka innych świadectw (szczególnie 1739; druga

korekta innych manuskryptów, takich jak Í A C D — wszystkie podporządkowują się średniowiecznej normie, tekstowi bizantyńskiemu, i nie
dodają Ŝadnego niezaleŜnego głosu w dyskusji) ma w tym miejscu qeov"
(theos), Bóg, zamiast o{" (hos), czyli który. Zaimek względny o{" ma mocne oparcie w Í* A* C* F G 33 Did Epiph et pauci. Co ciekawe D* oraz
właściwie cała tradycja łacińska ma zaimek rodzaju nijakiego o{ (ho), czyli
które. Biorąc zatem pod uwagę kryterium zewnętrzne nie ma wątpliwości,
Ŝe najwięce przemawia za aleksandryjską i zachodnią tradycją preferującą
o{". W świetle kryteriów wewnętrznych argumenty są jeszcze mocniejsze.
Który skryba zmieniałby qeov" na o{" świadomie? Zaimek który jest bowiem nie tylko teologicznie bledszy, ale takŜe czyni tekst trudniejszym
(poniewaŜ zaimek względny nie posiada swojego objektu). Co do struktury pozostała część 3:16, poczynając od o{", tworzy sześciowierszowy
hymn. Jako taki stanowi on tekst najwidoczniej włączony do Listu bez
syntaktycznego powiązania. A zatem nie tylko nie powinniśmy szukać
obiektu dla o{" (jak to ma często miejsce u komentatorów), ale takŜe zaimek względny nie czyni tego tekstu zbyt trudnym. Gdy się weźmie pod
uwagę rodzaj zaimka dobrze on pasuje do stylu autora (por. takŜe Kol
1,15; Flp 2,6, gdzie zaimek względny równieŜ rozpoczyna hymn, co często było prawdą w odniesieniu do poezji przewidzianej na określony
dzień). Z drugiej strony qeov" pisane w formie nomen sacrum, wyglądałoby bardzo podobnie do zaimka względnego: q=s w odróŜnieniu od hos. A
zatem — jak widać — łatwo było pomylić jedno słowo z drugim. To
oczywiście nie rozstrzyga jeszcze, w którym kierunku podąŜyli skrybowie, chociaŜ biorąc pod uwagę ich zwykle dobrze pojmowaną chrystologię oraz dość szeroki w swoim znaczeniu i zastosowaniu zaimek względny, wątpliwe, aby skrybowie chcieli zastąpić qeov" na o{". Jak zatem uzasadnić występowanie qeov"? Zdaje się, Ŝe wersja z qeov" pojawiła się po II
w. naszej ery albo ze względu na niejasność o{" lub w wyniku świadomej
zmiany mającej na celu podkreślenie roli Chrystusa oraz wygładzenie syntaksy. Z chwilą, gdy słowo to znalazło się w tekście, bogatsza dzięki niemu pod względem teologicznym treść fragmentu zaczęła łatwo wpływać
na pozostałe mss, z którymi fragment ten wszedł w kontakt (nie wyłączając istniejących juŜ takich dokumentów jak: Í A C D). To, Ŝe wersja ta
pojawiła się dopiero po II wieku naszej ery jest wyraźne ze względu na
obecność w manuksryptach zachodnich zaimka o{. Ten zaimek rodzaju nijakiego jest z pewnością „korektą” zaimka o{", mającą na celu uzgodnienie
rodzaju zaimka w stosunku do słowa musthvrion (mysterion, „tajemnica”,
które jest rodzaju nijakiego). Znaczenie tego dla naszych rozwaŜań jest
następujące: (1) poniewaŜ właściwie wszystkie świadectwa zachodnie ma-
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widziany był przez aniołów,
ogłoszony wśród narodów,
zyskał wiarę w świecie,
został wzięty do chwały.35

ją albo zaimek rodzaju męskiego albo nijakiego, wersja z qeov" była w
środowiskach posługujących się tymi świadectwami nieznana w II w. po
Chrystusie (kiedy to powstał tekst zwany „zachodnim”, choć jego powstanie miało miejsce najprawdopodobniej na Wschodzie); w ten sposób zatem mamy dość wyraźną pośrednią wskazówkę istnienia przemawiającą
za o{" poza Egiptem w okresie II w.; (2) nawet skrybowie w II w. byli w
stanie zauwaŜyć, Ŝe zaimek rodzaju męskiego w zestawieniu ze słowem
rodzaju nijakiego brzmi zbyt chropowato. Mamy zatem kolejny mocny
argument przemawiający za o{" — zarówno biorąc pod uwagę kryteria
zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Jak zauwaŜa B. M. Metzger (Textual
Commentary, 574): „Ŝaden uncjał (z pierwszej ręki) wcześniejszy niŜ VIII
lub IX w. (Y) nie potrzymuje wersji z qeov"; wszystkie staroŜytne wersje
zakładają o{" lub o{; równieŜ Ŝaden patrystyczny autor w okresie wsześniejszym niŜ ostatnie 33 lata czwartego stulecia nie poświadcza wersji z
qeov".” A zatem stanowisko pewnych grup, głoszące, Ŝe qeov" musi reprezentować wersję oryginalną, warte jest w tym przypadku komentarza.
OtóŜ utrzymywanie, Ŝe heretycy dokonali w tym wypadku zmian w tekście, uderza zwrotnie w samych zwolenników propagujących ten pogląd, a
to dlatego, Ŝe większość Ojców zachodnich, którzy cytują ten wiersz z zaimkiem względnym była całkiem ortodoksyjna, mocno stojąca na gruncie
Boskości Chrystusa. Z radością witaliby oni wersję z qeov". Ponadto, jeśli
juŜ heretycy mieliby zmieniać wersję z qeov", to powinni raczej wybrać
do zmiany słowo Cristov" (Christos, „Chrystus”) lub kuvrio" (kyrios,
„Pan”), gdyŜ tekst wyraźnie wskazuje na Chrystusa, a nieco mniej wyraźnie proklamuje Jego Boskość. Zob. D. B. Wallace, Exegetical Syntax,
341-2; gdzie znajdujemy podsumowanie dyskusji oraz bibliografię (NET).
33 Rz 16,26; Kol 1,26; Kol 3,4.
34 Rz 1,3; Hbr 9,14.
35 Dz 1,11.22.
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str. 9
O czasach ostatecznych

1A

Duch wyraźnie mówi,36 Ŝe w późniejszych czasach
odstąpią niektórzy od wiary chwytając się37 duchów zwodniczych i demonicznych nauk,38 2w obłudzie kłamców z
piętnem
wypalonym
na
własnym
sumieniu,39
3zabraniających zawierania związków małŜeńskich,40 spoŜywania pokarmów,41 które Bóg stworzył, aby z dziękczynieniem
przyjmowali je wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę. 4GdyŜ
całe stworzenie Boga jest dobre i nie naleŜy odrzucać niczego,
co się przyjmuje z dziękczynieniem; 5poświęcone jest bowiem
przez Słowo BoŜe i modlitwę.42

4

Rady dla Tymoteusza jako nauczyciela i duszpasterza
te rzeczy będziesz wykładał braciom, będziesz dobrym
posługującym Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i
dobrej nauki, za którą poszedłeś. 7Pospolitych zaś [rozmów] i
baśni starych bab unikaj. Ćwicz się43 natomiast w poboŜności.
8Bo ćwiczenie ciała na nie wiele jest poŜyteczne, poboŜność
natomiast jest przydatna do wszystkiego, poniewaŜ ma obietnicę
Ŝycia teraźniejszego i przyszłego.
6Gdy

9Wiarygodne

to Słowo i godne wszelkiego przyjęcia; 10gdyŜ
dlatego się trudzimy i walczymy, Ŝe złoŜyliśmy nadzieję w Bogu Ŝywym, który jest Zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. 11To nakazuj i tego nauczaj.
12Niech

nikt nie lekcewaŜy twojej młodości, ale bądź dla wierzących wzorem w Słowie, w prowadzeniu się, w miłości, w

36 Mt 24,10.24; 1 Kor 14,1nn; 2 Ts 2,2.
37 Lub: przez zajmowanie się.
38 1 Kor 10,20.
39 MoŜe oznaczać, Ŝe kłamstwo kładzie się piętnem na sumieniu albo Ŝe

piętno na sumieniu prowadzi do kłamstwa.
40 Kol 2,16.21.
41 Słowo to oznacza szczególnie mięso (1 Kor 8,10; Rz 14-15)
42 Modlitwa, tu gr. e;nteuxij (enteuksis) tłumaczona jest takŜe jako prośba

wstawiennicza (1 Tm 2,1).
43 Hbr 5,14; 12,11.
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wierze, w czystości.44 13Dopóki nie przyjdę, pilnuj publicznego
czytania, zachęcania, nauki. 14Nie zaniedbuj daru łaski, który
jest w tobie, który został ci dany za sprawą proroctwa wraz z
włoŜeniem rąk grona starszych.45 15O to się troszcz, w tym
trwaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. 16Pilnuj
siebie samego i nauki, w tych sprawach trwaj, bo to czyniąc, i
samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.
Zalecenia względem róŜnych grup i urzędów w Kościele

5

1Starszego nie karć,46 lecz zachęcaj jak ojca, młodszych jak
braci, 2starsze jak matki, młodsze jak siostry, we wszelkiej

czystości.
3Szanuj47

wdowy, które są rzeczywiście wdowami. 4Jeśli
zaś któraś wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech najpierw one
uczą szanować własny dom i oddawać odpłatę swoim rodzicom;
to bowiem jest miłe przed Bogiem. 5Prawdziwa zaś wdowa, i
[przy tym] osamotniona, pokłada nadzieję w Bogu oraz trwa w
błaganiach i modlitwach w nocy i we dnie; 6ta zaś, która sobie
uŜywa, choć Ŝyje, jest martwa. 7I to nakazuj, aby były nienaganne. 8A kto o swoich, zwłaszcza o domowników się nie troszczy, ten wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. 9Na
listę niech będzie wpisana wdowa licząca co najmniej sześćdziesiąt lat, Ŝona jednego męŜa, 10znana ze szlachetnych czynów, Ŝe wychowała dzieci, Ŝe udzieliła gościny, Ŝe umyła świętym nogi, Ŝe pomogła48 prześladowanym, Ŝe podejmowała się
wszelkiego dobrego dzieła. 11Młodszych zaś wdów nie przyjmuj, bo gdy namiętności zaczną odciągać je od Chrystusa, chcą
wyjść za mąŜ, 12obciąŜa je wyrok, Ŝe pierwszą wierność zlek44 Chodzi o czystość w sprawach moralności. Słowo uŜyte w odniesieniu do

nazyrejczyków (4 MjŜ 6,2.21).
45 Grono starszych, gr. presbute,rion (presbyterion) odnosiło się do starszych

sanhedrynu (Łk 22,66; Dz 22,5), do starszych kościoła (powszechne u
Ignacego); choć starszymi, prezbiterami lub biskupami określano teŜ kaznodziejów (Dz 11,30; 15,2; 20,17).
46 Lub: nie bądź szorstki w upominaniu.
47 Słowo to ma znaczenie odnoszące się i do szacunku i do wsparcia finan-

sowego.
48 Lub: niosła ulgę prześladowanym.

Pismo Święte

str. 11

cewaŜyły;49 13jednocześnie zaś bezczynne uczą się obchodzić
domy, przy czym nie tylko są bezczynne, ale i gadatliwe, wścibskie i mówią, czego nie trzeba. 14Chcę zatem, aby młodsze wychodziły za mąŜ, rodziły dzieci, zarządzały domem i nie dawały
przeciwnikowi powodu do zniewagi; 15bo juŜ niektóre skręciły
za szatanem. 16Jeśli jakaś wierząca ma wdowy, niech je wspomaga, aby kościół nie był obciąŜony i mógł wesprzeć te, które
rzeczywiście są wdowami.
17Starsi,

którzy dobrze kierują, godni są podwójnego szacunku,50 zwłaszcza ci, którzy trudzą się w Słowie i nauczaniu.
18GdyŜ Pismo mówi: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska,51
oraz: Godzien jest robotnik swojej zapłaty.52 19Przeciw starszemu nie przyjmuj oskarŜenia, chyba Ŝe jest oparte na [zeznaniu] dwu lub trzech świadków.53
20Tych,

którzy grzeszą,54 napominaj wobec wszystkich, aby i
pozostali byli w lęku.

21Zobowiązuję

cię w obliczu Boga, Chrystusa Jezusa i wybranych aniołów, abyś się tego trzymał bez zastrzeŜeń, niczego nie
czyniąc stronniczo. 22Rąk na nikogo pochopnie nie nakładaj55 i
nie miej udziału w cudzych grzechach; zachowaj siebie samego
czystym.

49 Pierwsza wierność, lub pierwsze zobowiązanie, tzn. wobec Chrystusa.

Było to jak złamanie umowy małŜeńskiej. Prawdopodobnie jednym z warunków wpisania na listę wdów była rezygnacja z podejmowania dalszych
prób małŜeńskich. Tego teŜ mógł dotyczyć wyrok i złamanie wierności
(Parry, u Robertsona, BW 5).
50 Podobnie jak w w. 3 odnosi się do szacunku w kwestii uznania, ale teŜ w

kwestii finansowego wsparcia.
51 5 MjŜ 25,4.
52 Łk 10,7.
53 5 MjŜ 17,6; 19,15.
54 Odnosi się to grzeszących starszych (Robertson, BW 5).
55 MoŜe to się odnosić do ordynacji (Dz 6,6) posłannictwa (Dz 13,3), moŜe

być znakiem powtórnego przyjęcia do grona starszych (co sugerowałby
kontekst)
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Zalecenia osobiste
wody juŜ nie pij, ale uŜywaj po trosze wina ze względu na twój Ŝołądek i częste twoje słabości.
23[Samej]

24Grzechy

niektórych ludzi są wyraźne i poprzedzają [ich] na
sąd; za niektórymi zaś podąŜają. 25Podobnie z czynami szlachetnymi: są wyraźne, lecz i te, z którymi jest inaczej, ukryte
pozostać nie mogą.
Zalecenia dotyczące niewolników
1Wszyscy,

którzy są pod jarzmem [jako] niewolnicy,56
niech uwaŜają swoich panów za godnych wszelkiej czci,
aby imieniu Boga ani nauce nie bluźniono.57 2Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niech ich nie lekcewaŜą, dlatego Ŝe są braćmi, lecz niech im tym bardziej słuŜą, dlatego Ŝe
ci, którzy z tej dobrej słuŜby korzystają, są wierzący i ukochani.

6

Końcowe polecenia
Tego nauczaj i do tego zachęcaj. 3Kto naucza inaczej i nie
przyjmuje58 zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz
nauki zgodnej z poboŜnością, 4ten jest nadęty, niczego nie rozumie, lecz choruje na wszczynanie sporów i walki o słowa, z
czego rodzą się zawiść, kłótnia, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, 5ciągłe wzajemne ścieranie się ludzi spaczonych na
umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, Ŝe z poboŜności
moŜna ciągnąć zyski.
6Wielkim

zyskiem natomiast jest poboŜność, która umie powiedzieć wystarczy.59 7Bo niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego i niczego wynieść nie moŜemy. 8Mając zatem wyŜywienie
i przyodziewek, niech nam to wystarczy. 9A ci, którzy chcą być
bogaci, wpadają w próby i w sidła oraz w liczne bezsensowne i
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szkodliwe pragnienia, które pogrąŜają ludzi w zgubę i zatracenie. 10GdyŜ korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy,
której niektórzy ulegli, zboczyli od wiary i zadali sobie wiele
zgryzot.
11Ty

natomiast, człowieku BoŜy, od tego uciekaj, a zabiegaj o
sprawiedliwość, poboŜność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. 12Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się Ŝycia wiecznego,
do którego zostałeś powołany i złoŜyłeś dobre wyznanie wobec
wielu świadków. 13Nakazuję ci w obliczu Boga, który wszystko
oŜywia, w obliczu Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem
Piłatem złoŜył dobre wyznanie, 14abyś zachował przykazanie
bez skazy i bez zarzutu aŜ do przyjścia naszego Pana Jezusa
Chrystusa, 15które we właściwym czasie objawi cudowny i jedyny władca, Król królów, Pan panujących, 16jedyny, który ma
nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie jest w stanie; Jemu
cześć i moc wieczna. Amen.
17Bogatym

w teraźniejszej dobie nakazuj, aby się nie wynosili i
nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu,
który nam dla przyjemności wszystkiego obficie udziela, 18aby
czynili dobrze, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni, gotowi
do dzielenia się, 19odkładając sobie dobry fundament na przyszłość, aby uchwycili się prawdziwego Ŝycia.
20Tymoteuszu!

StrzeŜ tej lokaty,60 unikaj pospolitej, pustej
mowy i sprzecznych twierdzeń rzekomej nauki, 21którą niektórzy wyznając, zboczyli od wiary. Łaska niech będzie z wami.

56 Problem niewolnictwa poruszony jest Flm 1; Kol 3,22; Ef 6,5; Tt 2,9. Zob.

teŜ Mt 11,29 gdzie jest mowa o jarzmie Chrystusowym.
57 Zob. Rz 2,24. Poganie mogliby na przykład twierdzić, Ŝe niewolnicy

chrześcijanie nie są tak spolegliwi jak niechrześcijanie.
58 Lub: nie kieruje się ku...
59 Lub: w połączeniu z zadowoleniem z tego, co jest; lub: poboŜność w

połączeniu z poprzestawaniem na tym, ile wystarczy.
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60 WyraŜenie bankowe, oznacza strzeŜenie depozytu.
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Drugi List Pawła do Tymoteusza

1

Pozdrowienie
apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga, zgodnie z
obietnicą Ŝycia, które jest w Chrystusie Jezusie, 2do Tymoteusza, ukochanego dziecka: Łaska, miłosierdzie i pokój od
Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.

1Paweł,

Modlitwa
Bogu, któremu słuŜę jak moi przodkowie, z czystym
sumieniem, gdy nieustannie mam cię w pamięci w moich modlitwach, w nocy i we dnie; 4pragnę cię zobaczyć — pomny na
twoje łzy — abym doznał pełnej radości; 5przywodzę sobie na
pamięć twoją nieobłudną wiarę, która zamieszkała najpierw w
twojej babce Lois i w twojej matce Eunice, a jestem pewien, Ŝe i
w tobie.
3Dziękuję

Rady duszpasterskie
tego powodu przypominam ci, abyś rozpalił na nowo dar
łaski BoŜej, który jest w tobie przez nałoŜenie moich rąk. 7GdyŜ
nie dał nam Bóg Ducha1 bojaźni, lecz mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.2 8Nie wstydź się więc świadectwa o naszym
Panu, ani mnie, jego więźnia, lecz podejmij wraz ze mną trud
dla ewangelii, zgodnie z mocą Boga, 9który nas zbawił i powołał powołaniem świętym, nie według naszych czynów, lecz
zgodnie z własnym planem i łaską, daną nam w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami,3 10a teraz objawionej przez
pojawienie się naszego Zbawcy Chrystusa Jezusa, który z jednej
strony zniszczył śmierć, z drugiej zaś rzucił światło na Ŝycie i
nieśmiertelność — przez ewangelię, 11dla której zostałem ustanowiony zwiastunem, apostołem i nauczycielem; 12z tego teŜ
powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyŜ wiem,
komu zaufałem i jestem pewien, Ŝe On jest w stanie ustrzec
6Z
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mojej lokaty4 na ten dzień.5 13Zachowuj wzór zdrowych słów,
które ode mnie usłyszałeś, w wierze i miłości, która jest w
Chrystusie Jezusie; 14strzeŜ dobrej lokaty przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. 15Wiesz o tym, Ŝe odwrócili się ode
mnie wszyscy, którzy są w Azji,6 a wśród nich Fygelos i Hermogenes. 16Niech Pan okaŜe miłosierdzie domowi Onezyfora,
bo często mnie pokrzepiał i nie wstydził się mojego łańcucha,7
17ale gdy znalazł się w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł;
18niech mu Pan da znaleźć miłosierdzie u Pana w tym dniu; a
jak wiele usług oddał mi w Efezie, ty wiesz lepiej.
1Ty

więc, moje dziecko, wzmacniaj się w łasce, która jest
w Chrystusie Jezusie, 2a co usłyszałeś ode mnie wobec
wielu świadków, to przekaŜ ludziom godnym zaufania,
którzy będą zdolni i innych nauczać. 3Przechodź wraz [ze
mną] niedole jak dobry Ŝołnierz Chrystusa Jezusa. 4Nikt w słuŜbie wojskowej nie wikła się w sprawy tego Ŝycia, aby się
spodobać temu, kto go powołał do wojska. 5RównieŜ jeśli ktoś
staje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeŜeli nie walczył prawidłowo. 6Rolnik, który się trudzi, powinien pierwszy korzystać
z plonów. 7RozwaŜaj, co mówię, gdyŜ Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego.8

2

8Miej

w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wzbudzony z
martwych, z nasienia Dawida, według mojej ewangelii,9 9dla
której znoszę niedolę aŜ do więzów, jak złoczyńca, ale Słowo
Boga nie zostało związane; 10dlatego wszystko znoszę przez
wzgląd na wybranych, aby i oni doświadczyli zbawienia, które
4

Lokata, gr. paraqh,kh (parateke) oznacza to, co jedna osoba powierzyła
pieczy drugiej osoby, depozyt. MoŜe chodzić (1) o to, co Paweł powierzył
Jezusowi lub (2) o to, co Jezus powierzył Pawłowi. Wiersz 14 oraz 1 Tm
6,20 i 2 Tim 2:2 wskazywałyby raczej na to drugie znaczenie.

5

2 Tm 1,18; 1 Kor 3,13; 2 Kor 5,9-10.

6

Azja w NT zawsze w odniesieniu do rzymskiej prowincji obejmującej
około jednej trzeciej zachodniej i południowo zachodniej dzisiejszej Azji
Mniejszej. LeŜała ona po zachodniej stronie Frygii i Galacji.

1

Lub: ducha (podobnie jak w 1 Kor 4,21; Gal 6,1; 1 Ptr 3,4).

7

Łańcuch, idiom: uwięzienie.

2

Lub: powściągliwości, samokontroli.

8

Lub: dobry wgląd we wszystko.

3

Tt 2,1.

9

Tzn.: zgodnie z dobrą wieścią, którą głoszę.
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Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wieczną.10
to Słowo: Jeśli bowiem wraz z Nim umarliśmy, z
Nim teŜ będziemy Ŝyć; 12jeśli trwamy, z Nim będziemy królować; jeśli się zaprzemy — i On się nas zaprze; 13jeśli nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, gdyŜ nie moŜe zaprzeć
się samego siebie.
jest

w

11Wiarygodne

14To

przypominaj, nalegając przed Bogiem, aby się nie walczyli
o słowa, [bo] nic w tym poŜytecznego, a tylko zguba dla słuchaczy. 15Postaraj się stanąć przed Bogiem jako wypróbowany,
jako pracownik, którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo
wyjaśniający Słowo prawdy. 16A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo jeszcze dalej posuną się w bezboŜności, 17a ich słowo
jak gangrena się rozszerzy; do nich naleŜy Hymeneusz11 i Filetos, 18którzy rozminęli się prawdą, głosząc, Ŝe zmartwychwstanie juŜ się dokonało — i wywracają wiarę niektórych.
19JednakŜe fundament BoŜy stoi niewzruszony, z taką pieczęcią: Zna Pan tych, którzy są Jego,12 oraz: Niech odstąpi od niesprawiedliwości kaŜdy, kto wzywa imienia Pańskiego.
20W

wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale
teŜ drewniane i gliniane; jedne do [celów] zaszczytnych, a drugie pospolitych. 21Jeśli więc ktoś siebie czystym zachowa od
tych, będzie naczyniem do [celów] zaszczytnych, poświęconym,
przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.
22Młodzieńczych zaś poŜądań unikaj, dąŜ natomiast do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju — wraz z tymi, którzy
wzywają Pana z czystego serca.13 23A głupich i niedorzecznych
dociekań unikaj, wiedząc, Ŝe rodzą spory. 24Sługa Pana zaś nie
powinien wdawać się w spory, lecz być uprzejmy dla wszystkich, zdolny nauczać, cierpliwie znoszący przeciwności, 25z
łagodnością wychowujący krnąbrnych, bo moŜe Bóg da im
opamiętanie dla właściwego poznania prawdy 26i otrząsną się z
sideł diabła, jako Ŝywcem przez niego schwytani do [pełnienia]
jego woli.
10 1 Ptr 5,10.
11 Por. 1 Tm 1,20.
12 4 MjŜ 16,5.
13 1 Kor 1,2; Rz 10,12-14.

str. 4

Pismo Święte

1A

to wiedz, Ŝe w dniach ostatecznych nastaną niebezpieczne czasy: 2Ludzie bowiem będą samolubni, kochający
pieniądz, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni
rodzicom, niewdzięczni, lekcewaŜący to, co święte,14 3bez
uczuć, nieprzejednani, oszczerczy, niepohamowani, okrutni, nie
zamiłowani w tym, co dobre, 4zdradzieccy, bezmyślni,15 nadęci,
kochający przyjemności bardziej niŜ kochający Boga, 5mający
pozór poboŜności, lecz zapierający się jej mocy; równieŜ tych
unikaj. 6Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i
podbijają frywolne16 kobiety naładowane grzechami, gnane
róŜnorodnymi Ŝądzami, 7które zawsze się uczą i nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. 8Podobnie zaś jak Jannes i Jambres17 przeciwstawili się MojŜeszowi, tak i ci przeciwstawiają
się prawdzie, ludzie spaczeni na umyśle, którzy nie wytrzymali
próby jeśli chodzi o wiarę. 9Daleko jednak nie zajdą, gdyŜ ich
głupota stanie się wyraźna dla wszystkich — podobnie jak stało
się z tamtymi.

3

10Ty

natomiast poszedłeś za moją18 nauką, sposobem Ŝycia,
planem, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością,
11prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze — prześladowaniami, których
doświadczyłem i ze wszystkich wyzwolił mnie Pan.
12Właściwie wszyscy, którzy chcą Ŝyć poboŜnie w Chrystusie
Jezusie, będą prześladowani. 13Ludzie zaś źli i oszuści coraz
bardziej brnąć będą w zło, błądząc i innych wprowadzając w
błąd. 14Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym
jesteś przekonany, wiedząc, skąd się [tego] nauczyłeś19 15i poniewaŜ od maleńkości znasz Pisma święte, które mogą cię obda14 lekcewaŜący to, co święte, gr. avno,sioj,
ioj (anosioi) nie święci, bezboŜni,

niepoboŜni (2 Tm 3,2; zob. teŜ 1 Ts 1,9).
15 Lub: porywczy; twardogłowi.
16 Lub: naiwne, głupie.
17 Tradycyjne imiona dwóch czarowników faraona, którzy przeciwstawiali

się MojŜeszowi.
18 Umiejscowienie tego zaimka dzierŜawczego umoŜliwia dodanie go do

kaŜdego z wymienianych dalej członów.
19 Skąd, czyli od Pawła, od babki, od matki, z Pism Świętych.
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rzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa.
16KaŜde Pismo natchnione [jest] przez Boga i poŜyteczne do
nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w
sprawiedliwości, 17aby człowiek BoŜy był w pełni gotowy,
wyposaŜony do wszelkiego dobrego dzieła.
Zobowiązanie do głoszenia ewangelii
1Zobowiązuję cię zatem w obliczu Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził Ŝywych i umarłych, na Jego objawienie się [w czasie przyjścia]20 i na Jego Królestwo: 2Głoś
Słowo, bądź gotów w porę i nie w porę, popraw, upomnij,
zachęć z wszelką cierpliwością i pouczeniem. 3GdyŜ przyjdzie
czas, Ŝe zdrowej nauki nie ścierpią, a Ŝe ich ucho swędzi21 otoczą się nauczycielami według własnych poŜądań 4i z jednej
strony odwrócą się od słuchania prawdy, z drugiej zaś zwrócą
ku baśniom.22 5Ty jednak bądź trzeźwy23 we wszystkim, znoś
niedole, wykonuj pracę ewangelisty, rzetelnie wypełnij swoją
słuŜbę.

4

Podsumowanie Ŝycia
bowiem juŜ jestem wylany na ofiarę i nadszedł czas mojego
odejścia.24 7Dobry bój bojowałem,25 bieg ukończyłem, wiarę —
zachowałem; 8w końcu czeka nam mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w tym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie
6Ja

str. 6
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tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy pokochali Jego objawienie
[w czasie przyjścia].26
Polecenia osobiste
oraz doniesienia z ostatniej chwili
9Postaraj się przyjść do mnie szybko; 10bo Demas mnie opuścił,
gdy pokochał teraźniejszą dobę, i odszedł do Tesaloniki, Kreskens do Galacji, Tytus do Dalmacji; 11tylko Łukasz jest ze
mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. 12Tychika zaś posłałem do Efezu.
13Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś,
idąc po drodze, oraz zwoje, zwłaszcza pergaminy.
14Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele złego; odda mu
Pan według jego czynów;27 15jego i ty się strzeŜ; bardzo się
bowiem sprzeciwił naszym słowom. 16W pierwszej mojej obronie nikogo przy mnie nie było, ale wszyscy mnie opuścili —
niech im to nie będzie policzone — 17Pan jednak stał przy mnie
i wzmocnił mnie, aby przeze mnie dopełnione było głoszenie i
aby usłyszały wszystkie narody — i zostałem uratowany z paszczy lwiej. 18Uratuje mnie Pan od wszelkiego dzieła złego i zbawi dla królestwa swego niebieskiego; Jemu niech będzie chwała
na wieki wieków. Amen.
Końcowe pozdrowienia
19Pozdrów

20 Objawienie się [czasie przyjścia], gr. evpifa,neia (epifaneia) widzialna

manifestacja Boga; w NT tylko w odniesieniu do Chrystusa; (1) Jego
pierwszego przyjścia na ziemię (2 Ts 1,10); (2) Jego powtórnego przyjścia
(2 Tm 1,10; Tt 2,13; 1 Tm 6,14; 2 Ts 2,8).

Pryskę i Akwilę28 oraz dom Onezyfora. 20Erast pozostał w Koryncie, a Trofima zostawiłem w Milecie29 chorego.
21Postaraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos,
Pudens, Linus, Klaudia i wszyscy bracia. 22Pan [niech będzie] z
duchem twoim. Łaska [niech będzie] z wami.

21 Swędzenie ucha, gr. knh,qesqai th.n avkoh,n (knethesthaj ten akoen), idiom:

chcieć słyszeć to, co się chce usłyszeć (2 Ts 4,3).
22 1 Tm 1,4; 4,7; Tt 1,14.
23 Trzeźwy, gr. nh,fw (nefo), być trzeźwym w przeciwieństwie do bycia

pijanym, gr. mequ,w (methyo); przenośnie: być wolnym od wszelkiej formy umyłowego lub duchowego zamroczenia, być przytomnym, mieć klarowny obraz rzeczywstości, być świadomym rzeczy (Friberg, BW 5).
24 Lub: wybiła godzina mojego odejścia.
25 Lub: dobrą walkę stoczyłem (mam za sobą); w 2 Tm 1,18 przywołany

obraz boju.

26 Objawienie się [czasie przyjścia], gr. evpifa,neia (epifaneia) widzialna

manifestacja Boga; w NT tylko w odniesieniu do Chrystusa; (1) Jego
pierwszego przyjścia na ziemię (2 Ts 1,10); (2) Jego powtórnego przyjścia
(2 Tm 1,10; Tt 2,13; 1 Tm 6,14; 2 Ts 2,8).
27 Ps 28,4.
28 Dz 18,2.18.26; Rz 16,3-4; 1 Kor 16,19.
29 Prawdopodobnie w drodze powrotnej z Krety.
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List Pawła do Tytusa
Pozdrowienie
sługa Boga, a apostoł Jezusa Chrystusa ze względu
na wiarę wybranych1 BoŜych oraz dogłębne poznanie2
prawdy, która jest zgodna z poboŜnością, 2z powodu nadziei Ŝycia wiecznego, które przed wiecznymi czasami3
przyobiecał nie kłamiący Bóg, 3a we właściwym czasie4 objawił
swoje Słowo w głoszeniu, które zostało mi powierzone5 z rozkazu Boga, naszego Zbawcy6 — 4do Tytusa,7 prawowitego
dziecka według wspólnej wiary: Łaska i pokój od Boga Ojca i
od Chrystusa Jezusa, naszego Zbawcy.

1

1Paweł,

Pouczenia dotyczące powierzonych zadań:
Wybór prezbiterów
5Pozostawiłem cię na Krecie po to, abyś uporządkował pozostałe sprawy i ustanowił po miastach prezbiterów — jak ci nakazałem — 6takich, którzy są nienaganni, są męŜami jednej Ŝony,
mają wierzące dzieci, nie stojące pod zarzutem rozwiązłości lub
niekarności. 7Biskup bowiem jako włodarz8 BoŜy powinien być
nienaganny, nie samowolny, nieskory do gniewu, nie pijący, nie
porywczy, nie chciwy brudnego zysku, 8ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, rozsądny, sprawiedliwy, poświęcony,

Pismo Święte

zdyscyplinowany, 9trzymający się9 — według nauki — wiernego Słowa, aby był w stanie zarówno udzielać zachęty w ramach
zdrowego nauczania, jak i przekonywać przeciwnych.
Stosunek do osób trudnych
jest bowiem niekarnych, rozgadanych, zwodzicieli,
zwłaszcza tych spośród obrzezanych; 11którym trzeba zatkać
usta, gdyŜ oni całe domy wywracają, nauczając czego nie trzeba
dla brudnego zysku. 12Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kreteńczycy zawsze kłamcy, wstrętne bestie, brzuchy
leniwe.10 13Świadectwo to jest prawdziwe. Z tego powodu karć
ich surowo, by byli zdrowi w wierze 14i nie zwracali uwagi na
Ŝydowskie baśnie oraz nakazy ludzi, którzy odwracają się od
prawdy. 15Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś
i niewierzących nic nie jest czyste, ale skalane są zarówno ich
umysł, jak i sumienie. 16Utrzymują, Ŝe znają Boga, lecz swoimi
uczynkami zapierają się Go — są obrzydliwi, nieposłuszni i
niezdolni do Ŝadnego dobrego dzieła.
10Wielu

Zachęta do potwierdzania nauki sposobem Ŝycia
1Ty

natomiast mów to, co odpowiada zdrowemu11 nauczaniu, 2Ŝe starsi męŜczyźni mają być trzeźwi, godni szacunku, rozsądni, zdrowi w wierze, miłości, cierpliwości;12
3starsze kobiety podobnie: w prowadzeniu się czcigodne,
nie skłonne do oszczerstw,13 nie zniewolone naduŜywaniem
wina, uczące tego, co szlachetne; 4niech uczą młodsze kobiety
rozsądku: by były kochające męŜów, kochające dzieci, 5by były
rozsądne, czyste moralnie, gospodarne, dobre, własnym męŜom
uległe — Ŝeby Słowu BoŜemu nie bluźniono. 6Młodszych podobnie zachęcaj do rozsądku. 7We wszystkim stawiaj siebie za

2

1

Rz 8,33; Kol 3,12.

2

Dogłębne poznanie — jedno z ulubionych wyraŜeń Pawła (1 Tm 2,4).

3

Ef 1,4; 2 Tm 1,9; Rz 9,4; 16,25.

4

1 Tm 2,6; 6,15.

5

Lub: zawierzone: 1 Tm 1,11; 1 Tm 2,7.

9

6

Por. Tt 2,13.

7

10 Chodzi o cytat z Epimenedesa, który urodził się w Knossos na Krecie w

Prawowite dziecko (gnêsiôi teknôi). Zob. 1 Tm 1,2. Tytus nie jest wspominany w Dziejach być moŜe dlatego, Ŝe jest Bratem Łukasza. Jego obraz
klaruje się na podstawie 2 Kor 2,13; 7,6-15; 8,6-24; 12,16-18; Gal 2,1-3;
Tt 1,4n.; 3,12; 2 Tm 4,10. Powiodło mu się w Koryncie, gdzie nie udało
się Tymoteuszowi. Paweł pozostawił go na Krecie do nadzorowania rozwoju misji. Obecnie pisze do niego z Nikapolis (Tt 3,12).

8

1 Kor 9,17; Kol 1,25; Ef 3,2; 1 Tm 1,4.

1 Ts 5,14.
VI w. p. Chr. Jest to wiersz heksametryczny, którego pierwszą strofę Kallimach zacytował w Hymnie do Zeusa. Mówi się, Ŝe Epimededes zasugerował Ateńczykom wybudowanie ołtarza nieznanemu Bogu (Dz 17,23).

11 Tt 1,13; 2,2; 1 Tm 1,10.
12 Te same cechy wymienione w 1 Ts 1,3; 1 Kor 13,13.
13 1 Tm 3,11; 2 Tm 3,3.
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wzór szlachetnego postępowania, w nauczaniu — prawość,
godność, 8słowo zdrowe, bez zarzutu, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia.
Pouczenia dla niewolników
niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech
sprawiają zadowolenie, nie przeciwstawiają się w słowach,
10nie kradną, lecz dowodzą wszelkiej dobrej wierności,14 aby
nauczanie Boga, naszego Zbawcy, zdobili we wszystkim.
11Pojawiła15 się bowiem łaska BoŜa, zbawienna dla wszystkich
ludzi, 12pouczając nas, abyśmy wyrzekli się bezboŜności oraz
światowych Ŝądz i Ŝyli w tej obecnej dobie rozsądnie, sprawiedliwie i poboŜnie, 13 w oczekiwaniu cudownej nadziei i pojawienia się chwały16 wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa,17 14który dał za nas samego siebie, aby nas [sobie]
9Słudzy

14 Lub: Lecz wykazują się wszelką dobrą wiernością; Lub: dowodzą (będą

dowodem), Ŝe wiara jest dobra. Wszystko zaleŜy od tego, jak rozumiemy
dobroć, gr. ajgaqhvn (agathe): Czy jej znaczenie jest atrybutywne (jak w
tekście), czy predykatywne (jak w przypisie)? Kilka argumentów przemawia za predykatywnością ajgaqhvn (na przykład jej oddzielenie od rzeczownika wiara, gr. pivstin (pistin), czasownikiem, co stwarza moŜliwość,
Ŝe konstrukcja jest dopełnia orzeczenie, etc.). Zob. D. B. Wallace, Exegetical Syntax, 188-89, 312-13. W kontekście byłoby to bardzo przekład taki
układałby się w ciekawy paralelizm syntetyczny lub synonimiczny: Słudzy niech będą ulegli swoim panom... wykazują, Ŝe prawdziwa wiara rodzi owoce — a wszystko po to, aby być ozdobą nauczania Chrystusa
(Wallace, 312-13). JednakŜe przyjęte w tekście tłumaczenie słowa ajgaqhvn teŜ jest dobre.
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wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na
szczególną własność, gorliwy w szlachetnych czynach.18 15To
mów i tak zachęcaj, i tak karć z całą powagą.19 Niech cię nikt
nie lekcewaŜy.20
Stosunek do władz
1Przypominaj im, aby byli poddani i posłuszni zwierzchnościom i władzom, gotowi do wszelkiego szlachetnego czynu, 2aby nikomu nie bluźnili,21 unikali sporów,22 byli
uprzejmi, wszystkim ludziom okazywali wszelką łagodność.23 3Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni,24 nieposłuszni,25
błądzący, zniewoleni przez Ŝądze i róŜnorodne26 rozkosze,27

3

Robertson, Grammar, p. 786. Mamy tu do czynienia z konstrukcją gramatyczną zwaną pod nazwą zasady Granville’a Sharpa (nazwaną tak na cześć
angielskiego filantropa i lingwisty, który wyartykułował ją w 1798). Sharp
wykazał, Ŝe konstrukcja rodzajnik-rzeczownik-kaiv-rzeczownik (gdzie kaiv
[kai] to spójnik i), gdy oba rzeczowniki są w liczbie pojedynczej, odnoszą
się do osoby i są pospolite (i.e., nie stanowią imion właściwych), zawsze
odnosi się to tego samego obiektu. Przykład moŜe być: przyjaciel i brat,
Bóg i Ojciec, etc. — przykładów w NT jest wiele. Do przedyskutowania
pozostało rozstrzygnięcie, czy słowa Bóg i Zbawca mogą być uznane za
rzeczowniki pospolite, a nie imiona własne. Sharp i inni, którzy poszli za
jego poglądem (np. T. F. Middleton w: The Doctrine of the Greek Article)
wykazali, Ŝe w grece imię własne, nie przyjmuje liczby mnogiej. PoniewaŜ zarówno Bóg (qeov", theos), jak i Zbawca (swthvr, soter) występują w
liczbie mnogiej, nie są imionami własnymi i dlatego dotyczy ich zasada
Sharpa. Choć przez 200 lat próbowano podwaŜyć zasadę Sharpa, próby
okazały się daremne. Więcej informacji na ten temat — zob. D. B. Wallace, Exegetical Syntax, 270-78, szczególnie 276. Zob. teŜ 2 Ptr 1:1 i Jd 4.

15 Tt 3,4; Łk 1,79; Dz 27,20.

18 Lub: oddany (poświęcony, spragniony) szlachetnym czynom.

16 Pojawienie się chwały (tên makarian elpida kai epiphaneian tês doxês).

19 Lub: autorytetem; 1 Kor 7,6; 2 Kor 8,8.

Słowo pojawienie się, gr. epifaneia (uŜywane przez Greków na określenie
pojawienia się bóstw, pochodzi od epiphanês, epiphainô) pojawia się w 2
Tm 1,10 w odniesieniu do wcielenia się Chrystusa, w odniesieniu do
pierwszego pojawienia się (epephanê, Tt 2,11), tu jednak odnosi się do
drugiego przyjścia lub pojawienia się Chrystusa, podobnie jak w 1 Tm
6,14; 2 Tt 4,1.8. W 2 Ts 2,8 zarówno epiphaneia, jak i parousia (częstsze
słowo) pojawiają się razem w odniesieniu do przyszłego przyjścia.
17 Wielki Bóg i Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus (tou megalou theou kai

sôtêros Iêsou Christou). Z gramatyki wynika (uŜycie rozdzajnika przed
słowem wielki), Ŝe chodzi o jedną i tę samą osobę, a zatem nasz Pan określony jest zarówno jako Bóg, jak i jako Zbawca; zob. teŜ 2 Ptr 1,1.11. Zob.

20 1 Kor 4,12.
21 Kol 3,8; 1 Tm 6,4.
22 1 Tm 3,3.
23 Kol 3,12.
24 Rz 1,14.21.
25 Rz 1,30.
26 Mk 1,34; Jk 1,2; 2 Tm 3,6.
27 Słowo to pojawia się tylko w Łk 8,14; Jk 4,1.3; 2 Ptr 2,13.
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pędzący Ŝycie w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. 4Gdy jednak pojawiła dobroć i miłość do
ludzi Zbawiciela naszego, Boga, 5zbawił nas nie z uczynków,
które my dokonaliśmy w sprawiedliwości, lecz według swojego
miłosierdzia przez kąpiel powtórnego narodzenia oraz odnowę
Ducha Świętego, 28 6którego wylał na nas obficie przez Jezusa
Chrystusa, Zbawcę naszego, 7abyśmy, usprawiedliwieni Jego
łaską, stali się dziedzicami według nadziei Ŝycia wiecznego.29
O postępowaniu wobec rozłamowców
8Wiarygodne

to Słowo30 i chcę, abyś obstawał przy tych sprawach, tak aby ci, którzy zaufali Bogu, powaŜnie myśleli o tym,
jak się oddawać szlachetnym czynom; te [właśnie] sprawy są
szlachetne i poŜyteczne dla ludzi. 9Natomiast głupich dociekań i
rodowodów, i sporów, i kłótni o Prawo31 unikaj; są bowiem
nieuŜyteczne i próŜne. 10A człowieka wywołującego rozłamy
po pierwszym i drugim ostrzeŜeniu wystrzegaj się, 11wiedząc,
Ŝe taki jest zepsuty i grzeszy, i sam na siebie ściąga wyrok.
Polecenia osobiste
12Gdy

poślę do ciebie Artemasa albo Tychika,32 postaraj się
przyjść do mnie do Nikopolis,33 gdyŜ tam postanowiłem przezimować. 13Pilnie wypraw w drogę Zenasa, znawcę Prawa, i
Apollosa, aby niczego im nie brakowało. 14A niech się i nasi
uczą poświęcać szlachetnym czynom dla koniecznych potrzeb
— niech nie będą bezowocni.34
28 Słowo kąpiel w innych fragmentach Nowego Testamentu odnosi się do

chrztu, np.: Dz 22,16; Hbr 10,22, por. 1 Kor 6,11; 1 Ptr 3,21. Odnowa Ducha Świętego odnosi się do chrztu w Duchu Świętym. Daje się zauwaŜyć
podobieństwo pomiędzy Tt 3,5 i J 3,5.
29 Rz 4,13; 8,17.
30 Stwierdzenie to odnosi się do wierszy 4-7. Pojawia się jeszcze: 1 Tm 1,15;

3,1; 4,9; 2 Tm 2,11.
31 1 Tm 6,4; 2 Tm 2,23.
32 Tychik: Kol 4,7; Ef 6,21; 2 Tm 4,12).
33 Prawdopodobnie w Epirus, dobre miejsce do pracy w Dalmacji (2 Tm

4,10).
34 1 Kor 14,14; Ef 5,11.
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cię wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrów tych,
którzy nas kochają w wierze. Łaska niech będzie z wami
wszystkimi.

Pismo Święte

str. 1

str. 2

Pismo Święte

Zapewnienie o modlitwie

List apostoła Pawła do Filemona
4Dziękuję

Przywitanie i pozdrowienia
1Paweł, więzień1 Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz,2 brat, do Filemona,3 ukochanego — i naszego współpracownika, 2oraz do
Appii,4 siostry, do Archippa, naszego współbojownika,5 a takŜe
do kościoła w twoim domu:6 3Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.

1

Podobnie w Ef 3,1; 4,1. Paweł był uwięziony z powodu swojej słuŜby
Chrystusowi, podobnie jak Jan (Obj 1,9).

2

Dz 19,22. Filemon prawdopodobnie znał Tymoteusza.

3

Filemon (mię znaczy najukochańszy lub jedyny przyjaciel), mieszkaniec
Kolosów, nawrócony przez Pawła (w. 19).

4

Appia, imię dość powszechne w inskrypcjach frygijskich, być moŜe Ŝona
Filemona.

5

Archippos, być moŜe syn Filemona, a być moŜe jeden z przełoŜonych
kościoła w Kolosach. Niektórzy sugerują, Ŝe był on pastorem kościoła w
Laodycei. Określenie go współbojownikiem ukazuje, Ŝe Ŝycie chrześcijańskie jest pracą i bojowaniem dla ewangelii (Flp 2,25).

6

W pierwszym wieku siedzibą zborów były domy bogatych chrześcijan.
Wzmianki o budynkach kościelnych pochodzą dopiero z III w. po Chr.
(Robertson, BW 5). W tym wypadku chodzi o Zbór w Kolosach. Gdy Paweł pisze do Tymoteusza słowa odnoszące się do bogaczy tego świata (1
Tm 6,17-19), to Filemon jest przykładem, jak moŜna słuŜyć kościołowi
swoją zasobnością majątkową. W tym względzie zob. takŜe Dz 12,12, 1
Kor 16,19; Rz 16,5; Kol 4,15.
Chrześcijanin a dobra materialne: Warte przemyślenia zasady korzystania z dóbr materialnych sformułował John Wesley: „Zarabiaj najwięcej,
jak moŜesz; oszczędzaj, najwięcej jak moŜesz; dawaj najwięcej jak moŜesz” (Gain all you can; save all you can,give all you can). Według niego
dawanie nie powinno kończyć się na dziesięcinie. Do Boga naleŜą wszystkie dochody. Wierzący musi wszystkimi dochodami rozporządzać zgodnie
z wolą Boga. Dalsze zasady Wesleya stanowiły: (1) Dbaj o potrzeby swoje i rodziny. Wierzący powinien dbać o to, by rodzina miała dosyć prostego, zdrowego poŜywienia, czyste ubranie, oraz mieszkanie i dosyć na wypadek, gdyby coś się miało przytrafić zarabiającemu na chleb (1 Tm 5,8).
(2) Kto ma wystarczająco poŜywienia i odzienia wraz z miejscem, gdzie
połoŜyć głowę — wszystko ponad to jest bogactwem (1 Tm 6,8). (3)
Chrześcijanin, który prowadzi własną działalność powinien mieć odpowiednie narzędzia, zwierzęta i kapitał, aby ją z powodzeniem kontynu-

mojemu Bogu zawsze, wspominając cię w moich
modlitwach,7 5słysząc o twojej miłości i wierze, którą masz
względem Pana Jezusa, i względem wszystkich świętych,8 6aby
wspólnota twojej wiary9 mogła stać się skuteczna10 we właściwym poznaniu wszelkiego dobra, które [jest] w nas11 ze względu12 na Chrystusa.13

ować (Rz 12,17; 13,8). (4) Chrześcijanin powinien brać na siebie odpowiedzialność za innych (Gal 6,10). Wesley sformułował takŜe pytania
pomagające zbadać własny stosunek do dóbr materialnych: Czy wydając
te pieniądze zachowuję się jako ich właściciel, czy szafarz? Jaki tekst z
Biblii wymaga ode mnie wydania tych pieniędzy? Czy mógłbym ten zakup złoŜyć jako ofiarę dla Boga? Czy Bóg wynagrodzi mi ten wydatek
przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych?
7

Paweł miał zwyczaj informowania swoich adresatów o tym, co jest
przedmiotem jego modlitwy i modlitwy jego przyjaciół (Kol 4,12). Inne
modlitwy Pawła znajdujemy w: Rz 1,8; 1 Kor 1,4-9; Ef 1,17-23; Flp 3,36; Kol 1,3-14; 2,1-3; 1 Ts 1,2-10; 2 Tm 1,3.

8

Podobne wyraŜenia znajdujemy w Gal 4,4; Ef 1,15; Kol 1,4. Chodzi o
wiarę w Chrystusa i miłość względem świętych. Pierwsza powinna zawsze
przekładać się na drugą.

9

Lub: aby to, Ŝe wspólnie z nimi wierzysz...
Znaczenie słów: Wspólnota twojej wiary: (1) Jeśli odnieść wspólnotę do
materialnego wsparcia, a wiarę potraktować jako genetivus źródła, wyraŜenie mogłoby oznaczać wypływające z wiary wsparcie materialne. (2)
Jeśli potraktować wspólnotę jako dzielenie się, a wiarę jako genetivus
obiektu, wyraŜenie mogłoby się odnosić do dzielenia się wiarą, a zatem do
ewangelizacji. (3) Jeśli rozumieć wspólnotę w sensie dystrybutywnym, a
wiarę w sensie wspólnego wszystkim chrześcijanom zaufania do Boga, to
wyraŜenie oznacza współudział w społeczności chrześcijan skupionych
wokół Chrystusa. (4) Jeśli wspólnota oznacza uczestnictwo, a wiara sferę
w której się uczestniczy, to w wyraŜeniu chodzi o udział w wierze.

10

Lub: czynna.

11

Wiele waŜnych manuskryptów zamiast nas ma was (zob. NET 680).

12

Lub: względem, z powodu.

13

To, co posiadamy w Chrystusie, poznajemy nie samym rozumem, ale
przez rozum i wiarę — i na drogach Ŝycia wiary. Praktycznie wygląda to
tak: gdy napotkasz w Piśmie Świętym obietnicę, proś by Pan dał ci zrozumieć jej sens, następnie zaufaj jej prawdzie i czekaj w modlitwie, aŜ On
przerodzi ją w rzeczywistość twojego Ŝycia.
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Prośba
7Doznałem

bowiem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej
miłości, gdyŜ wnętrza14 świętych zostały przez ciebie, bracie,
odświeŜone.15 8Dlatego, mając w Chrystusie wielką śmiałość
nakazać ci, co naleŜy,16 9raczej ze względu na miłość proszę,17
taki, jaki jestem, jako stary18 Paweł, a teraz takŜe więzień Chrystusa Jezusa, 10proszę cię za moim dzieckiem, które urodziłem
w więzach,19 za Onezymem,20 11niegdyś tobie nieprzydatnym, a
teraz i tobie i mnie uŜytecznym, 12które ci odesłałem21 — jego,
to jest wnętrzności moje. 13Zamierzałem ja go przy sobie za-

14

Por. Flp 2,1; Kol 3,12.

15

Jak w Mt 11,28, por. takŜe Mk 6,31; Obj 14,13.

16

Nakazać ci, co naleŜy, zob. Kol 3,18; Ef 5,4. Idiom spotykany u późniejszych pisarzy (Robertson, BW 5).

17

Z prośby Pawła wyłaniają się zasady jego współŜycia z innymi chrześcijanami: (1) Nie uwaŜa się on za wodza, który rozkazuje, ale za kochającego brata, który prosi (w. 9). (2) Liczy on na współpracę, która wypływa z
dobrej woli wierzących (w. 14). (3) Nie podwaŜa on zasad sprawiedliwości, ale kieruje się zasadą, Ŝe łaska góruje nad sprawiedliwością (w. 17n).
(4) Jego stosunek do innych przeniknięty jest przekonaniem o tym, co najlepsze — wierzy bowiem w moc nowego narodzenia (w.20n).

18

Paweł nazwany jest młodzieńcem (neanias) w czasie, gdy Szczepan był
kamienowany (Dz 7,58). W czasie pisania niniejszego listu ma prawie
sześćdziesiąt lat. Hipokrates określa człowieka starym, gdy wchodzi on w
wiek od 49 do 56, a potem jako starca (gr. gerôn). Papirusy odnoszą słowo
presbutês do starszych ludzi, jak w Łk 1,18 mówi się o Zachariaszu oraz
w Tt 2,2. Ef 6,20 Paweł określa siebie jednak presbeuô en halusei (jestem
ambasadorem w kajdanach). Stąd Lightfoot utrzymuje, Ŝe w tym tekście
presbutês = presbeutês, co wynika z powszechnego mylenia przez skrybów literki u i dwugłoski eu. W LXX 4 razy słowa te uŜywane są zamiennie. O podobnej niejednoznaczności świadczą równieŜ papirusy i inskrypcje. Niewątpliwie słowo ambasador (presbeutês) jest tu moŜliwe, podobnie jak w Ef 6,20 (presbeuô) chociaŜ nie ma powodu, dla którego Paweł
nie mógłby o sobie powiedzieć, Ŝe jest starym człowiekiem.

19

Onezym u Pawła w Rzymie przeŜył nowe narodzenie. Apostoł zatem
postrzega ewangelizację jako rodzenie nowego człowieka!

20

Onezym znaczy uŜyteczny. Apostoł uŜywa tego imienia w swojej grze
słownej w w. 11.

21

Odesłałem, aoryst epistolarny, tzn. gdy Filemon będzie czytał list, będzie
to wówczas czas przeszły dokonany.
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trzymać, aby mi zamiast ciebie usługiwał22 w więzach ewangelii, 14ale bez twojej zgody nie chciałem nic uczynić, aby twoje
dobro nie było jakby z musu, lecz z dobrej woli. 15Bo moŜe
dlatego opuścił cię na godzinę, abyś mógł go odzyskać na wieki
— 16juŜ nie jako sługę, ale więcej niŜ sługę, bo jako brata ukochanego, szczególnie dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, zarówno w ciele, jak i w Panu.23 17Skoro więc masz mnie za
uczestnika [wspólnej sprawy], przygarnij go jak mnie. 18Jeśli
zaś wyrządził ci jakąś szkodę albo jest ci coś winien, mnie to
przypisz. 19Ja, Paweł, napisałem24 własnoręcznie: ja wynagrodzę; by juŜ ci nie mówić, Ŝe i siebie samego jesteś mi w zamian
winien. 20Tak, bracie, obym ja przez ciebie odniósł korzyść w
Panu; odświeŜ25 moje wnętrze w Chrystusie. 21Napisałem26 do
ciebie przekonany o twoim posłuszeństwie, świadom, Ŝe uczynisz więcej niŜ mówię. 22Jednocześnie zaś przygotuj mi gościnę, poniewaŜ mam nadzieję, Ŝe dzięki waszym modlitwom będę
wam z [Jego] łaski dany.

Pozdrowienia końcowe
23Pozdrawia cię Epafras,27 mój współwięzień w Chrystusie Jezusie, 24Marek, Arystarch,28 Demas,29 Łukasz, współpracowni-

22

Najwyraźniejsza w NT idea zastępstwa (NET 681).

23

Nowe narodzenie czyni nas w najpełniejszym sensie braćmi i siostrami.
Słowa te streszczają prawdziwie chrześcijańską postawę wobec niewolnictwa tamtych czasów.

24

Tzw. aoryst epistolarny. Autor mówi napisałem, zamiast piszę, gdyŜ w
czasie czytania jego listu jego czynność będzie dla czytającego przeszła.

25

Trzy raz słowo to pojawia się w Liście: w 7, 12 i 20 w.

26

Napisałem — aoryst epistolarny, jak w w. 12.

27

Epafras: mieszkaniec (Kol 1,7; 4,12) i prawdopodobnie załoŜyciel zboru
w Kolosach, ewangelista w pobliskiej Laodycei i Hierapolis (Kol 4,13).
Paweł kochał go i cenił, nazywając Epafrasa współwięźniem i swoim
współpracownikiem (Flm 23n). To Epafras opowiedział Pawłowi w Rzymie o problemie zboru w Kolosach i prawdopodobnie on zainspirował
Apostoła do napisania Listu do Kolosan (Kol 1,4.8). Jego imię, skrócona
forma od Epafroditus (od Afrodyty, greckiej bogini miłości), sugeruje, Ŝe
był on człowiekiem nawróconym z pogaństwa. Nie jest to sama postać, co
Epafrodyt wspomniany w Flp 2,25; 4,18. Co do wymienionych w tym
wierszu imion zob. Kol 4,10-14.
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cy moi.30 25Łaska Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem waszym.

List do Hebrajczyków
Wstęp: Objawienie się Boga w Synu i przez Syna
przewyŜsza wszelkie objawienia przeszłości1
1Bóg,

który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej [swoje Słowo] ojcom przez proroków,2 2w tych ostatnich dniach3 przemówił do nas w [osobie] Syna,4 którego
ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego stworzył
wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni.5 3On, jako odblask

1

1

2

3

4

28

Zob. Dz 27,2; Kol 4,10.

29

Prawdopodobnie ta sama postać, co w 2 Tm 4,12.

30

Zob. Kol 4,10-14 wraz z przypisami.

5

Autor rozpoczyna swój list wywodem, Ŝe objawienie się Boga w Synu i
przez Syna przewyŜsza wszelkie objawienia przeszłości. To dlatego, Ŝe
Syn BoŜy przewyŜsza wszystkich i wszystko: (1) On jest dziedzicem
wszystkiego (w. 2; Rz 8,17). (2) On jest pośrednikiem stworzenia
wszechświata (w. 2; J 1,3; Kol 1,16). (3) On jest odblaskiem BoŜej
chwały i odbiciem Jego Istoty (w. 3; J 1,4.18; 14,9; Kol 1,15). (4) On
podtrzymuje byt wszystkiego (w. 3; Kol 1,17). (5) On jest sprawcą odpuszczenia grzechów i zbawiania (1,3; 2,9). (6) On jest Tym, który zasiada po prawicy Boga (w. 3). (7) On piastuje wyŜszą godność niŜ aniołowie, którzy w przeszłości pośredniczyli między Bogiem a Izraelem
(ww. 4,8,10,13). (8) On jest Apostołem i Arcykapłanem (3,1). Objawienie się Boga przez Syna domaga się najwyŜszej uwagi (2,2), a odrzucenie Syna pociąga za sobą powaŜne konsekwencje (2,3).
Bóg objawia [swoje Słowo]. Stąd wiemy, (1) Ŝe On istnieje, a nie został
przez ludzki rozum stworzony; (2) Ŝe człowiek nie jest Mu obojętny; (3)
Ŝe ostatecznie On jest Autorem Pisma Świętego; (4) Ŝe ponawianie przez
Niego prób kontaktu z nami nie jest sprzeczne z Jego naturą.
Czasy, w których Ŝyjemy, są w czasami ostatecznymi, erą mesjańską,
zainaugurowaną przez przyjście na świat Syna BoŜego (zob. Dz 2,17; 1
Tm 4,1; 1 J 2,18). Prorocki opis Jego Królestwa znajdujemy w Dn 2,44n;
7,23-27.
Przemówił do nas w [osobie] Syna: Syn BoŜy jest poselstwem w istocie
swej nowym — w porównaniu z dotychczasowymi. On objawia Boga
jako jednorodzony Bóg (J 1,18).
Wiersze 2-3 stanowią (obok Kol 1,15-20) jeden z nowotestamentowych
opisów Osoby Jezusa: Jest On Synem — kimś zrodzonym, nie stworzonym — ma On udział we wszystkim, co Boskie, i dysponuje wszystkim,
co Boskie (Mt 28,18; J 5,22); jest Stworzycielem wszystkiego, co istnieje w czasie i przestrzeni (1 MjŜ 1,26) i gwarantem tego istnienia; w stosunku do Boga jest jak promienie do słońca i jak lustrzane odbicie do
przedmiotu, który się w nim odbija (J 14,9; Kol 1,15); On jest Zbawicielem, zasiada po prawicy BoŜej.
Greckie słowo a`iw,n (aion), występujące tu w liczbie mnogiej (aionas)

2

O, głębokości poznania Boga...

chwały i odbicie Jego Postaci,6 podtrzymujący wszystko słowem swojej mocy, gdy sam dokonał oczyszczenia [nas] z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach 4i stał się
o tyle waŜniejszym od aniołów, o ile wspanialsze od nich
odziedziczył imię.7 5Do którego bowiem z aniołów [Bóg] powiedział kiedykolwiek:
Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem?8
I gdzie indziej:
Ja będę mu Ojcem, a On będzie mi Synem?
6A gdy znowu wprowadza Pierworodnego9 na świat, mówi:
Niech Jemu oddają pokłon wszyscy aniołowie BoŜy.
7O aniołach wprawdzie powiedziano:
On swych aniołów czyni wichrami,10
a swoje sługi płomieniami ognia;
8lecz o Synu:
Twój tron, o BoŜe, na wieki wieków,
Berłem prawości berło Twojego Królestwa.
9 Ukochałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie;
Dlatego Twój Bóg namaścił Cię, o BoŜe,
olejkiem radości jak Ŝadnego z twoich towarzyszy.11
10Oraz:

6

7

8

9

10
11

oddano tu wyraŜeniem: wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. Słowo to ma kilka odcieni znaczeniowych. Pierwszym jest wiek (w. 8)
Lub: odwzorowanie Jego istoty. W Hbr słowo u`po,stasij (hypostasis)
określa to, co sprawia, Ŝe coś jest tym, czym jest oraz: to, co sprawia, Ŝe
coś staje się tym, czym ma być i zaleŜnie od kontekstu tłumaczone jest
słowami: istota, postać (Hbr 1,3; 3,14); podstawa spełnienia się (Hbr
11,1).
Imię — w Biblii — nie tylko identyfikuje, ale teŜ określa naturę i status
(zob. 1 MjŜ 17,5). Jezus jest Synem, zrodzonym przez Ojca — jak nikt
inny we wszechświecie.
Cytat z Ps 2,7 (mesjanicznego w swym ostatecznym znaczeniu), przytoczony równieŜ w Dz 13,33 jako wypełniony w zmartwychwstaniu Jezusa
(Rz 1,4).
Jako Bóg, Jezus jest w stosunku do Ojca jednorodzony (J 3,16); jako
człowiek jest w stosunku do odkupionego stworzenia pierworodnym (Mt
28,10; Rz 8,18-23.29; Kol 1,18).
lub: duchami
Albo: Dlatego Bóg, Twój Bóg, namaścił Cię olejkiem radości ponad
twoich towarzyszy.
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Ty, Panie, na początku załoŜyłeś fundamenty ziemi
i niebiosa są dziełem Twoich rąk;
11 one przeminą, a Ty pozostaniesz,
wszystkie jak szata ulegną zuŜyciu,
12 jak płaszcz je zwiniesz, jak okrycie —
i doznają przemiany;
lecz Ty jesteś ten sam i nie skończą się Twoje lata.
13Do którego z aniołów powiedział teŜ kiedykolwiek:
Usiądź po mojej prawicy,
aŜ połoŜę Twoich nieprzyjaciół
jako podnóŜek dla Twoich stóp?12
14Czy nie są oni wszyscy duchami do posług, posyłanymi do
pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?13
OstrzeŜenie przed lekcewaŜeniem poselstwa o zbawieniu
1Dlatego14

powinniśmy w większym stopniu stosować się
do tego,15 co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło [z
kursu].16 2Bo skoro słowo wypowiedziane przez aniołów
stało się wiąŜące, a kaŜde wykroczenie i nieposłuszeństwo
spotkało się z zasłuŜoną17 zapłatą, 3to w jaki sposób my ujdziemy cało, lekcewaŜąc tak wyjątkowy [dar] — zbawienie?18 Początkowo zwiastowane przez Pana, zostało nam [ono] potwierdzone przez tych, którzy usłyszeli,19 4a przy tym Bóg poświad-

2
12

13

14

15
16

17
18

19

List do Hebrajczyków konsekwentnie odnosi Ps 110 do Jezusa (Hbr
3,13; 5,6.10; 6,20; 7,3.11.17.21; 8,1; 10,12-13; 12,2).
Aniołowie są duchami słuŜącymi nawet nam. Bóg posyła ich, by oznajmiały nam wolę Pana (5 MjŜ 33,2; Ps 68,17; Dz 7,38.53; Gal 3,19; Łk
1,26) ratowały nas (Dz 12,7nn) i pocieszały (Dz 27,23).
Dlatego, Ŝe Jezus przewyŜsza proroków i aniołów oraz dlatego, Ŝe nowe
objawienie przewyŜsza stare.
Lub: mocniej trzymać się tego…
Pierwsze z pięciu ostrzeŜeń Listu (pozostałe: 3,7-4,13; 5,11-6,12; 10,1939; 12,14-29), przestrzega przed zlekcewaŜeniem poselstwa o zbawieniu
objawionym w Chrystusie. Autor maluje przed nami obraz okrętu znoszonego przez wiatr i ruch wody.
Gr. endikon, sprawiedliwy, zasłuŜony.
Bóg jest „wraŜliwy” na brak wiary lub wierności: to zawsze wywoływało wzburzenie Jezusa i jest powodem najboleśniejszych konsekwencji
(Mt 10,33; 2 Tm 2,12).
Chodzi o apostołów (2 Ptr 1,16; 1 J 1,1). Autor Listu nie zalicza sam
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czał je znakami i cudami, róŜnorodnymi przejawami mocy i
udzielaniem Ducha Świętego według swojej woli.20
Człowieczeństwo Syna BoŜego etapem na drodze do panowania nad światem i do doskonałości w arcykapłaństwie21
5GdyŜ

nie aniołom podporządkował przyszły zamieszkały
świat,22 o którym mówimy. 6Stwierdził to bowiem ktoś, kiedy
gdzieś powiedział:23
Czym jest człowiek, Ŝe wciąŜ o nim pamiętasz?
Albo syn człowieczy, Ŝe się o niego troszczysz?24

20

21

22
23

24

siebie do apostołów.
Wiersz ten jest dla nas źródłem wielu waŜnych informacji na temat
nadnaturalnych czynów Boga: (1) Wśród czynów tych autor wymienia:
znaki (gr. shme`ion, semeion), cuda (gr. tevraj, teras), dzieła mocy (gr. dunavmij, dynamis), dary lub działy Ducha (gr. merismovj, merismos) — BoŜe „nadnaturalności” przejawiają się zatem w róŜnej formie. W wierszu
brak słowa gr. cari,sma (charisma). (2) Nadnaturalne czyny Boga mają
za zadanie potwierdzać prawdziwość ewangelii (zob.: J 4,48), moŜemy
spodziewać się ich zatem tam, gdzie ewangelia wkracza. (3) Nadnaturalne czyny Boga mogą towarzyszyć zwiastowaniu ewangelii, ale nie muszą
występować wszędzie i zawsze tak samo: Bóg poręczał nimi ewangelię
zwiastowaną przez apostołów (Dz 2,4-12; 3,7-9.11-12.16), ale nie poręczał jej tak samo w przypadku zwiastowania tych, którzy załoŜyli
wspólnotę, do której skierowany jest niniejszy List. Ciekawe, Ŝe w całym Liście autor nie powołuje się na charyzmatyczne doznania adresatów (w przeciwieństwie do Pawła piszącego do Galacjan — Gal 3,4). (4)
Występowanie „niezwykłości” BoŜych zaleŜy ostatecznie od Jego woli.
Zdaje się na to wskazywać juŜ Nowy Testament (Gal 4,12-14; Flp 2,2630; 1 Tm 5,23; 2 Tm 4,20).
Fragment ten wychodzi być moŜe naprzeciw argumentowi, Ŝe przecieŜ
Jezus Chrystus był tylko człowiekiem — przynajmniej w pewnym okresie swojej egzystencji — a przy tym tak jak kaŜdy człowiek doznał
śmierci. Autor wyjaśnia, Ŝe człowieczeństwo Jezusa Chrystusa było nieodzownym etapem do zapanowania nad całym stworzeniem (w. 7, por.
Ps 8,5-7) i do osiągnięcia przez Niego doskonałości w arcykapłaństwie
(2,9b-18), a Jego śmierć za kaŜdego człowieka była wyrazem łaski BoŜej
(2,9) oraz jedynym sposobem na pokonanie diabła i wyzwolenie zniewolonych przez niego ludzi (2,14-15).
Gr. oikoumene oznacza świat zamieszkały.
do przekładu literackiego: potwierdzają to następujące słowa, jak to ktoś
gdzieś stwierdził
Albo: Ŝe go otaczasz opieką.
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Tylko na chwilę uczyniłeś go mniejszym od aniołów,
ukoronowałeś go chwałą i dostojeństwem,
8 wszystko poddałeś pod jego stopy.
Gdy bowiem podporządkował [Mu] wszystko, nie pozostawił
niczego, co by Mu nie było podporządkowane.25 Teraz jednak
jeszcze nie widzimy, Ŝe wszystko Mu jest podporządkowane;
9widzimy raczej Tego, który na chwilę został uczyniony mniejszym od aniołów — Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci — po to, by móc z łaski BoŜej zakosztować śmierci za kaŜdego. 10Przystało bowiem Temu, z
powodu którego [dzieje się] wszystko, i za sprawą którego
[dzieje się] wszystko, [aby Tego, który] wielu synów do chwały
doprowadził,26 Sprawcę ich zbawienia, udoskonalić przez cierpienia.27 11Tak bowiem Ten, który uświęca, jak i ci, którzy są
uświęcani, z jednego [są] wszyscy;28 z tego powodu nie wstydzi
się nazywać ich braćmi, 12gdy mówi:
Rozgłoszę Twoje imię wśród moich braci,
Pośród zgromadzenia będę Ci śpiewał na chwałę;29
13i znowu:
W Nim będę pokładał ufność;
i znowu:
Oto Ja i dzieci, które dał mi Bóg.
14A poniewaŜ dzieciom przypadł udział w krwi i ciele, On równieŜ miał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który
25

26

27

28

29

Autor odnosi Ps 8,4-6 do Chrystusa. W Nim, jako wcielonym, widzi
realizatora planów Boga, waŜniejszych niŜ te, w których w Starym Testamencie uczestniczyli aniołowie. Ze sposobu, w jaki autor wyjaśnia
Psalm, przekonujemy się, jak wspaniałe jest nasze powołanie jako ludzi i
— w Chrystusie — jako członków nowej ludzkości.
Dosł. wielu synów do chwały doprowadzającego Sprawcę ich zbawienia
udoskonalił przez cierpienia.
Wiersze 9-18 rzucają nowe światło na cierpienie i śmierć. Udział w
cierpieniu jest wyrazem udziału w BoŜej łasce (w. 9), cierpienie jest
elementem słuŜącym doskonaleniu (w. 10), cierpienie otwiera przed nami tajemnice współczującego miłosierdzia (ww. 17-18).
Słowa: z jednego [są] wszyscy nawiązują do faktu, Ŝe dzięki dziełu
odkupienia staliśmy się uczestnikami Chrystusowej natury, nowego rodzaju ludzkiego, dziećmi BoŜymi juŜ nie z racji stworzenia, lecz z racji
zrodzenia (w. 13; J 20,17; Rz 8,29; 1 Kor 15,45-49; 2 Ptr 1,4).
Cytat z mesjanicznego Ps 22,22.
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ma władzę nad śmiercią,30 to jest diabła, 15i wyzwolić31 tych
wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe
Ŝycie pozostawali w niewoli. 16Oczywiste jest bowiem, Ŝe ujmuje się On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem
Abrahama. 17Dlatego musiał we wszystkim zostać upodobniony
do braci, aby stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w
sprawach dotyczących Boga dla przebłagania32 za grzechy ludu,
18w czym bowiem doznał cierpień sam doświadczany, [w tym]
moŜe takŜe dopomóc doświadczanym.33
WyŜszość Jezusa Chrystusa nad MojŜeszem
1Stąd,

bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, skupcie uwagę na Jezusie,35 Apostole i Arcykapłanie tego, co wyznajemy,36 2wiernym Temu, który Go
wyznaczył, podobnie jak MojŜesz [był wierny] w całym
Jego domu. 3Został On przecieŜ uznany za godnego o tyle więk-

3
30
31
32

33

34

35

36

34

Lub: który włada śmiercią; Ez 18,4; Rz 5,12; 6,23.
1 Kor 15,54-57; Obj 1,18.
Przebłaganie odnosi się do Boga i ma związek z Jego sprawiedliwością.
Sprawiedliwości BoŜej musi stać się zadość zawsze — bez wyjątku. Po
to, aby wyrok potępienia nie wykonał się na nas, Chrystus zajął nasze
miejsce jako nasz zastępca.
Inny przekład: A poniewaŜ sam cierpiał będąc kuszony, moŜe pomóc
kuszonym. Zob. przypisy do w. 10. WyraŜenie: być poddawanym próbie,
gr. peira,zw (peiradzo), znaczy równieŜ być kuszonym.
Autor powołuje się na godność adresatów, którą posiadają lub którą tracą
w zaleŜności od ich stosunku do Jezusa.
Jezus, Syn BoŜy, przedstawiony jest jako Apostoł BoŜy i Arcykapłan
wyznawanych przez nas chrześcijańskich prawd w odróŜnieniu od prawd
opartych na posłannictwie i prawie MojŜesza. Ze względu na Jego godność i dzieło, Jezusa moŜna nie tylko postawić obok MojŜesza, ale takŜe
bez trudu zobaczyć, Ŝe Jego znaczenie jest o wiele większe. Jezus i MojŜesz byli wybawicielami, ale o ile MojŜesz wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej do odpocznienia ziemi obiecanej, o tyle Jezus wyprowadził nas z niewoli grzechu do odpocznienia, które niesie wiara (2,14-15;
4,3.9). Z MojŜeszem łączy Go wprawdzie wierność, ale przewyŜsza On
MojŜesza tak jak chwała budowniczego przewyŜsza chwałę zbudowanego przez Niego domu i jak syn Pana domu przewyŜsza sługę domu
(3,6). Apostoł, gr. apo,stoloj (apostolos) nawiązuje do posłannictwa Jezusa (Mt 10,40; 15,24; Mk 9,37, Łk 9,48; J 4,34; 5,24.30.36-38).
Gr. o`mologi,a (homologia), oddawane często polskim słowem wyznanie,
lepiej oddaje wyraŜenie wyznawane przez nas prawdy.
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szej chwały od MojŜesza, o ile większym uznaniem37 od domu
cieszy się jego budowniczy. 4KaŜdy dom jest — jak wiadomo
— przez kogoś budowany, Bóg natomiast jest tym, który zbudował wszystko. 5MojŜesz wprawdzie, jako sługa, był wierny w
całym Jego domu dla poświadczenia tego, co miało być powiedziane, 6ale Chrystus, jako syn, [jest] ponad Jego domem. Tym
domem my jesteśmy,38 jeśli tylko zachowamy ufną otwartość39 i
szczycić [się będziemy] nadzieją.40 7Dlatego, jak mówi Duch
Święty:41
Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos,
8 nie czyńcie waszych serc nieczułymi,
jak w czasie buntu,
w dniu doświadczania na pustyni,
9 gdzie wasi ojcowie doświadczali [mnie, wystawiając] na
próbę — i oglądali moje dzieła przez czterdzieści lat.42

37

38

39

40

41
42

Gr. timh (time), czyli: uznanie, powaŜanie, szacunek, cześć, dostojność
(Hbr 2,7).
Być domem nie znaczy być budynkiem, ale być rodziną (Łk 8,21; J
8,31-36; Ef 2,19; 1 Ptr 2,5).
Gr. parrhsi,a (parhresia) oznacza postawę otwartości wypływającą z
wolności i brak lęku; (1) w odniesieniu do mowy oznacza śmiałość, prostotę, szczerość wypowiedzi (Dz 2,29); (2) w sprawach publicznych
oznacza otwartość (J 7,13); (3) w relacjach z osobami wysoko postawionymi oznacza odwagę, pewność siebie, śmiałość (Dz 4,13); (4) w odniesieniu do Boga oznacza ufność, śmiałość, radosne poczucie wolności
(Hbr 10,35).
Autor widzi adresatów, jeśli chodzi o etap ich duchowego rozwoju, jako
znajdujących się w stadium przejściowym między wyjściem z Egiptu, a
wejściem do ziemi obiecanej. Powrót do Egiptu był teoretycznie moŜliwy, choć nigdy do niego nie doszło, a wejście do ziemi obiecanej nie
dokonało się z powodu niewiary. śycie duchowe teŜ ma swoją pustynię.
Współuczestnicy powołania niebieskiego przechodzą tam nie test osobistej doskonałości, lecz próbę wiary. Zachować otwartość to nie ulec
znieczuleniu na głos BoŜy, zachować świeŜość wiary a współuczestnictwo w nadziei traktować za zaszczyt (2 Kor 13,5). Dobrym komentarzem
i zasadą wyjaśniającą ten i temu podobne fragmenty Listu do Hebrajczyków jest Przypowieść o siewcy (Łk 8,4-15).
Cytat z Ps 95,7-11.
Bóg nie oczekuje od nas wiary ślepej, lecz wiary jako posłuszeństwa
objawieniu. Boga zniewaŜa niewiara ludzi, którzy pozostają w niewierze
pomimo, Ŝe widzą cudowne dzieła BoŜej opatrzności.
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zniechęciłem się43 do tego pokolenia i powiedziałem:
Zawsze błądzą sercem; nie poznali teŜ moich dróg,
11 toteŜ przysiągłem w moim gniewie:
Nie wejdą do mojego odpocznienia.

Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli i których zwłoki porozrzucał
po pustyni? 18I którym to przysiągł, Ŝe nie wejdą do Jego odpocznienia,49 jeśli nie tym, którzy odmówili posłuchu?
19Widzimy więc, Ŝe nie mogli wejść z powodu niewiary.

Przestroga przed niewiarą

O odpocznieniu w Bogu, w które wprowadza wiara

10 Dlatego

12UwaŜajcie,

bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego
serca niewiary — w odstępstwie od Ŝywego Boga,44 13ale zachęcajcie się nawzajem kaŜdego dnia, dopóki trwa to, co się
nazywa „dzisiaj”,45 aby przez zwodniczość grzechu Ŝaden z was
nie uległ zatwardziałości46 — 14staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa,47 jeśli tylko pierwotną postać48 zachowamy bez zmian aŜ do końca — 15w słowach bowiem:
Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos,
nie czyńcie waszych serc nieczułymi, jak w czasie buntu,
16kim

właściwie byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? CzyŜ
nie byli to ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu [prowadzeni]
przez MojŜesza? 17Na kogo gniewał się przez czterdzieści lat?
43

44

45

46

47

48

Gr. prosocqi,zw (prosochtidzo) przekładać moŜna równieŜ wyraŜeniami:
zniechęciłem się, obraziłem się, rozgniewałem się, obrzydziłem sobie.
Gr. kardi,a ponhra. avpisti,aj (kardia ponera apistias), dosł. złe serce
niewiary. W słowie apistias chodzi jednak o niechęć do wiary, co moŜna
by ująć w wyraŜeniu: [niechętne] do wiary. Serce niewiary to serce
człowieka, który nie ufa Bogu pomimo Ŝe stawiany jest wobec dowodów
działania Boga (zob. w. 9 i 15).
Dzisiaj, czyli czas łaski BoŜej, który nie będzie trwał nieskończenie, po
pierwsze dlatego, Ŝe Bóg swoje plany zaczyna i kończy we właściwym
czasie; a po drugie dlatego, Ŝe człowiek ma wpływ tylko na dzisiaj — jutro do niego nie naleŜy.
Oszustwo i zwodniczość grzechu dobrze widać na przykładzie Podobieństwa o czworakiej roli (Łk 8,4-15). Zob. Hbr 10,24-25.
Być współuczestnikiem Chrystusa to korzystać z dobrodziejstw Jego
obietnic.
W Hbr słowo u`po,stasij (hypostasis) określa to, co sprawia, Ŝe coś jest
tym, czym jest oraz: to, co sprawia, Ŝe coś staje się tym, czym ma być i
zaleŜnie od kontekstu tłumaczone jest słowami: istota, postać (Hbr 1,3;
3,14); podstawa spełnienia się (Hbr 11,1). Nasze współuczestnictwo w
Chrystusie uwarunkowane jest zachowaniem pierwotnej postaci, to znaczy szczerej ufności, prostolinijności i oddania w pozostawaniu w rozpoczętej przez Boga rzeczywistości zbawienia (zob. Hbr 3,2.6; por. takŜe 3,19 oraz Gal 5,2-4).

1Bądźmy

zatem ostroŜni, aby czasem — choć obietnica
wejścia do Jego odpocznienia pozostaje aktualna50 — ktoś
z was nie uwaŜał, Ŝe stanął poza jej nawiasem,51 2gdyŜ i
nam, podobnie jak tamtym, oznajmiona została dobra nowina; im jednak zwiastowane słowo nie przyniosło korzyści,
poniewaŜ nie naleŜeli do słuchających z wiarą.52 3Do odpocznienia natomiast wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Zgadza
się to z Jego stwierdzeniem:
Jak przysiągłem w moim gniewie:
Nie wejdą do mojego odpocznienia
— pomimo [Jego] dzieł dokonanych od załoŜenia świata. 4Tak
bowiem powiedziano gdzieś o dniu siódmym: I odpoczął Bóg
siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł.53 5A tutaj znowu: Nie

4

49

50

51

52

53

Odpocznienie. Słowo to w sensie pierwotnym odnosi się do Ŝycia w
ziemi zapewnionej obietnicą Boga (w tym miejscu oraz w Hbr 4,8; zob.
Joz 1,13), a w sensie wtórnym do odpocznienia dla ludu BoŜego (Hbr
4,9), czyli do naszego wejścia w sferę danych nam w Chrystusie obietnic
(Hbr 4,3). Autor sugeruje, abyśmy w tę rzeczywistość usilnie starali się
wejść (zob. 4,11 i komentarz). Wejścia do odpocznienia pozbawia niewiara w sensie nieposłuszeństwa Słowu BoŜemu (Hbr 3,18n; 4,6), brak
pewności, Ŝe cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić (Rz 4,21).
Aktualność obietnicy oznacza, Ŝe jest ona wciąŜ moŜliwa do wykorzystania. Nie zrealizował jej Jozue, skoro została powtórzona w o wiele
późniejszych Psalmach (ww. 3,7-8; Ps 95,7-8).
Lub: …Ŝe go ona nie dotyczy, Ŝe [dla niego] jest za późno, Ŝe nie zdąŜy
[z niej skorzystać], Ŝe jest poza jej nawiasem.
Dosłownie: poniewaŜ nie łączyli się w wierze z tymi, którzy wysłuchali.
Niektórzy za późniejszymi manuskryptami dopatrują się związku wiary
nie z tymi, którzy usłyszeli, lecz ze zwiastowanym słowem. W takim
przypadku przekład mógłby brzmieć: poniewaŜ nie zostało ono powiązane z wiarą tych, którzy usłyszeli. W obu przypadkach rzecz sprowadza
się do wniosku: Słowo ewangelii przynosi owoce, jeśli jest łączone z
wiarą słuchającego (J 7,17).
Sabat jest cieniem odpocznienia w sferze danych nam w Chrystusie
obietnic. Zob. Kol 2,16-17.
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wejdą do mojego odpocznienia. 6Jeśli więc niektórzy mają do
niego wejść, a ci, którym najpierw zwiastowano dobrą nowinę,
nie weszli z powodu nieposłuszeństwa, 7to znowu wyznacza
pewien dzień, „dzisiaj”, i mówi po tak długim czasie za pośrednictwem Dawida to, co przedtem zostało powiedziane:
Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos,
nie czyńcie waszych serc nieczułymi.
8Gdyby ich bowiem Jozue wprowadził do odpocznienia, [Bóg]
nie mówiłby po takim czasie o innym dniu. 9A zatem pozostaje
odpocznienie sabatowe dla ludu BoŜego; 10kto bowiem wszedł
do Jego odpocznienia, ten teŜ odpoczął od swoich dzieł,54 jak
Bóg od swoich. 11Postarajmy się zatem wejść do tego odpocznienia,55 aby ktoś z was nie upadł, tak jak w tym przykładzie
nieposłuszeństwa. 12GdyŜ Słowo BoŜe56 jest Ŝywe i skuteczne,
ostrzejsze niŜ jakikolwiek obosieczny miecz, przenikające aŜ do
rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić
zamysły i zamiary serca; 13i nie ma stworzenia zdolnego skryć
się przed Jego obliczem, przeciwnie, wszystko jest obnaŜone i
odsłonięte przed oczami Tego, przed którym przyjdzie nam zdać
sprawę.

54

55

56

Wejście do odpocznienia daje o sobie znać odpocznieniem od „dzieł
swoich” (Hbr 4,10), tzn. stanem, w którym dzięki opisanej wyŜej wierze,
człowiek — na skutek działania Boga — staje się juŜ niezdolny do zaparcia się Boga.
To staranie się oznacza konsekwentne, niezachwiane (Rz 4,19) i szczere
trwanie w wierze (Hbr 3,12; 4,12), albo — co równoznaczne — trzymanie się Tego, który jest niewidzialny, jak gdyby się Go widziało (11,27),
albo — co takŜe równoznaczne — trzymanie się słów obietnicy, choćby
do śmierci (Hbr 11,13), choćby na własną szkodę (11,25.36-39), wbrew
nadziei (Rz 4,18) — na przekór próbom (11,17), przeciwnościom i okolicznościom zewnętrznym mogącym podwaŜać wiarę w to, Ŝe On istnieje i Ŝe nagradza tych, którzy Go poszukują (Rz 4,19-22; Hbr 4,11; 10,39;
11,6). Zob. takŜe przypis do Hbr 3,18.
Słowo BoŜe to słowo, które sam Bóg wypowiada ustami swoich świadków lub za pośrednictwem ich pism, czyli na kartach Pisma Świętego
(w. 13; Ps 107,20; 147,18; Iz 40,8; 55,11; Rz 10,17; Gal 3,8; Ef 5,26; 1
Ts 2,13 Jk 1,18; 1 Ptr 1,23). Słowo BoŜe przenika do głębi istoty ludzkiej. Słowo zwiastowania lub słowo Pisma Świętego staje się Słowem
Boga, gdy — wypowiadane lub czytane — zostaje przez Ducha Świętego oŜywione lub natchnione i przez to przekonywające (zob. J 16,9-11).
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O Jezusie Chrystusie, prawdziwym arcykapłanie57
14Mając

więc wielkiego Arcykapłana, który przeszedł przez
niebiosa, Jezusa, Syna BoŜego, trzymajmy się mocno tego, co
wyznajemy.58 15Nie mamy bowiem takiego Arcykapłana, który
by nie mógł współczuć naszym słabościom59, lecz doświadczonego60 we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.
16ZbliŜajmy się zatem z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy
dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w
stosownej porze.
1KaŜdy

bowiem arcykapłan wybierany spośród ludzi jest
wyznaczany ze względu na ludzi do prowadzenia spraw
dotyczących Boga — po to, by składał61 dary i ofiary za
grzechy 2jako zdolny zrozumieć nieświadomych i błądzących,62 gdyŜ sam podlega słabości 3i ze względu na nią musi tak

5
57

58
59

60

61
62

Fragment 4,14-7,28 rozwaŜa, w oparciu o Ps 110,4, kwestię arcykapłaństwa Jezusa. WyŜszość arcykapłaństwa Jezusa wyraŜa się tym, Ŝe (1)
przeszedł on przez niebiosa (4,14; por. 3 MjŜ 16,15.17; Obj 1,9-11); (2)
nie doświadczył grzechu (4,15); (3) jest kapłanem według porządku
Melchisedeka, któremu nawet Abraham złoŜył dziesięcinę ze wszystkiego, co posiadał (5,6.9; 7,1-10); (4) jest sprawcą zbawienia wiecznego
(5,9) i przebaczenia nie tymczasowego. Wywód autora Listu na temat
arcykapłaństwa Jezusa dostarcza nam — przy okazji — kilku nie związanych z tym tematem lekcji: (1) Prawdziwe współczucie wyrasta z własnych doświadczeń (4,15; Jk 1,3). (2) Synostwo nie zwalnia od nauki
posłuszeństwa przez cierpienie i od dochodzenia do doskonałości przez
cierpienie (Dz 9,16; Hbr 5,8-9; 1 Ptr 4,1). (3) W Ŝyciu modlitewnym
Bóg prowadzi nas najpierw do stanu łez i wielkiego wołania, następnie
do rozpoznania Jego wielkości i niezaleŜności budzącej w nas bogobojność, w końcu wysłuchuje nas w sposób wykraczający poza nasze oczekiwania (Ef 3,20).
Zob. Hbr 2,1; 3,6.14.
Lub: Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie potrafił wraz z nami
odczuwać naszych słabości. Słabość, gr. asteneia, oznacza wszelkie niedomagania wynikające z naszego człowieczeństwa, równieŜ choroby.
Zob. 2,18. Słowo doświadczony (gr. pepeirasmevnoj, pepeirasmenos)
znaczy równieŜ kuszony. Pokusy i doświadczenia są częścią naszej ziemskiej egzystencji. Sam fakt kuszenia nie oznacza jeszcze grzeszności.
Grzechem nie jest to, Ŝe się jest kuszonym, lecz to, Ŝe się pokusie ulega.
W sensie ponawiania składania.
Stary Testament rozróŜnia grzechy popełnione świadomie (4 MjŜ
15,30n; por. Hbr 6,4-6; 10,26-31) i nieświadomie (3 MjŜ 4).
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za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. 4Nikt
teŜ sam sobie tej godności nie przyznaje, lecz jest — podobnie
jak Aaron — powoływany [do niej] przez Boga. 5Stąd i Chrystus nie sam siebie wywyŜszył, stając się Arcykapłanem, lecz
[uczynił to] Ten, który do Niego powiedział:
Jesteś moim Synem,
Ja Cię dziś zrodziłem.
6 Podobnie mówi w innym [miejscu]:
Ty jesteś kapłanem na wieki
według porządku Melchisedeka.
7W dniach swego Ŝycia w ciele63 z wielkim wołaniem i ze łzami
zanosił On błagania oraz usilne prośby do Tego, który mógł Go
wybawić od śmierci, i ze względu na poboŜność został wysłuchany; 8i chociaŜ był Synem, nauczył się posłuszeństwa dzięki
temu, co wycierpiał,64 9a uczyniony doskonałym, stał się dla
wszystkich Mu posłusznych źródłem wiecznego zbawienia —
10nazwany przez Boga Arcykapłanem według porządku Melchisedeka.
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zasad [zawartych] w wyroczniach Boga; potrzebujecie mleka,68
a nie pokarmu stałego. 13KaŜdy bowiem, kto się karmi mlekiem,
nie doświadczył nauki o sprawiedliwości, jest bowiem niemowlęciem; 14natomiast pokarm stały69 jest dla dojrzałych,70 którzy
dzięki praktyce mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróŜniania między dobrem a złem.71

6

68

69

11Mamy

70

71

72

63

64
65

66

67

WyraŜenie to odnosi się do ziemskiego Ŝycia Jezusa (J 1,14; Rz 8,3; 1
Tm 3,16; 1 Ptr 4,1).
Zob. przypis do Hbr 2,10.
O tym, czyli o Chrystusie jako stanowiącym dla nas przykład w dąŜeniu
do doskonałości.
OcięŜałość w słuchaniu i porządkowaniu Ŝycia według zasłyszanej treści
odsuwa ostateczną realizację przez Boga Jego celu względem nas. Z
drugiej strony otwartość wystarcza, by w sposób „naturalny”, wraz z
upływem czasu (w. 13), dokonywał się w nas nasz duchowy rozwój.
Zob. Łk 24,25; Rz 10,17.
Zwykły kalendarzowy czas ma znaczenie dla naszego duchowego wzrostu! Stanowi to ogromną pociechę. (1) Nawet czas pracuje na korzyść
naszego duchowego wzrostu. (2) Bóg jest wierny i wraz z upływem czasu pragnie rozwijać nasze duchowe Ŝycie (Flp 1,6; zob. Ef 2,21; 4,15-16;
Kol 2,19). Pragnie On, abyśmy z czasem stawali się nauczycielami.

1Dlatego

pominąwszy podstawy nauki o Chrystusie,
przejdźmy do [sprawy] doskonałości, nie kładąc znów fundamentu z [prawd] o odwróceniu się od martwych czynów
i zawierzeniu Bogu, 2z nauki o obmywaniach, o nakładaniu
rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym.72 3To właśnie
uczynimy, jeśli Bóg pozwoli.73 4Nie da się bowiem raz74 oświe-

Potrzeba i naturalność duchowego rozwoju
o tym65 wiele do powiedzenia, lecz trudno to wyjaśnić,
gdyŜ staliście się ocięŜali w słuchaniu.66 12Biorąc bowiem pod
uwagę czas,67 powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu jest wam potrzebny ktoś, kto by was uczył elementarnych

13

73

1 Kor 3,2; 1 Ptr 2,2. Duchowe niemowlęctwo opisują takŜe takie teksty
jak: Gal 4,3; Ef 4,14.
Pokarm stały to nauka o Nim jako naszej sprawiedliwości (1 Kor 1,30).
On jest naszą sprawiedliwością w dwojakim sensie: (1) Okrywa nas „z
zewnątrz” jak ubranie, które nie wyrasta z nas, lecz musimy je na siebie
włoŜyć (Rz 13,14; Ef 4,24); (2) Jest „motorem” naszego Ŝycia „od wewnątrz” — z powodu zmartwychwstania i poprzez zesłanie Ducha Świętego On stał się rdzeniem naszego jestestwa (Rz 4,25).
Dorośli — nie ze względu na wiek, lecz wszechstronność i intensywność
doświadczania Ŝycia BoŜego na co dzień.
Zło jest trudne do rozpoznania szczególnie wtedy, gdy przybiera pozory
dobra (1 MjŜ 2,17; 2 Kor 11,14-15; Rz 16,19).
Wiersze 1-2 określają 6 tematów składających się na początki nauki o
Chrystusie: (1) Nauka o odwróceniu się od martwych czynów nieskutecznych jeśli chodzi o przyjęcie zbawienia i o Ŝycie w Chrystusie (zob.
Gal 2,20; Ef 2,9). (2) Nauka o zawierzeniu Bogu jako dawcy zbawienia z
łaski (np.: Dz 16,31; Ef 2,8); (3) Nauka o obmywaniach — a na ich tle o
chrzcie — jako zamknięciu rozdziału przeszłego Ŝycia (np.: Dz 3,37n);
(4) Nauka o nakładaniu rąk jako znaku wchodzenia w porządek Królestwa BoŜego (np.: Dz 8,17; 9,17; 19,6; 2 Tm 1,6-7) lub realizowania tego porządku na zewnątrz Kościoła (uzdrawianie: Mk 6,5; 16,18; Łk
4,40; Dz 28,8) i w jego obrębie (udzielanie błogosławieństwa: Mt 19,1315; powierzanie zadań lub posyłanie do ich wykonania: Dz 6,6; 13,3; 1
Tm 4,14; 5,22; 2 Tm 1,6). (4) Nauka o zmartwychwstaniu jako podstawie naszej nadziei (1 Kor 15,12-24) oraz wydarzeniu dopełniającym
spełnianie się obietnic BoŜych (J 5,25-29; 11,25; 2 Kor 4,14); (6) Nauka
o sądzie wiecznym jako dopełnieniu historii zbawienia (np.: 1 Kor
15,24n; Obj 20, 11-15).
Dlatego, Ŝe to Bóg jest w stanie oświecić nas tak, byśmy mogli zrozumieć prawdę (Łk 24,45; Ef 1,17n). My takŜe powinniśmy plany naszego
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conych, którzy teŜ posmakowali niebiańskiego daru i którym
dano stać się uczestnikami Ducha Świętego, 5którzy spróbowali
dobrego słowa BoŜego75 oraz mocy przyszłej epoki76 — 6i odpadli, ponownie doprowadzić do opamiętania,77 gdyŜ oni sami
sobie krzyŜują Syna BoŜego i wystawiają [Go] na publiczną
zniewagę.78 7Ziemia bowiem, która często pije spadający na nią
deszcz, i tym, dzięki którym jest uprawiana, wydaje uŜyteczny
plon, otrzymuje od Boga pochwałę, 8ta natomiast, która rodzi
ciernie i osty, jest bezuŜyteczna i bliska przekleństwa, a jej kresem — spalenie.79
9Ale chociaŜ tak mówimy, jesteśmy co do was, kochani, przekonani o rzeczach lepszych i wynikających ze zbawienia. 10Bóg
bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby zapomnieć o waszym
dziele i o miłości dla Jego imienia, której dowiedliście jako ci,

74

75
76

77
78

79

Ŝycia uzaleŜniać od łaskawej opatrzności Boga (1 Kor 16,7; Jk 4,13-16).
Fragment od w. 4 poniŜej rozumiany jest w trojaki sposób: (1) Odnosi
się on do chrześcijan, którzy na skutek nie wytrwania w wierze utracili
zbawienie; (2) Odnosi się do ludzi, którzy znaleźli się pod wpływem
„cudownych mocy wieku przyszłego”, ale z powodu niewiary nigdy nie
przeŜyli duchowego odrodzenia; (3) Odnosi się do ludzi, którzy zostali
zbawieni (podobnie jak Izrael został „zbawiony” z niewoli egipskiej) i
przez to doznali odnowy Ŝycia (w. 5 mówi bowiem o odnowieniu powtórnym), ale nie przeszli próby wiary (zob. 2 Kor 13,5), od której zaleŜy udział w pełni obietnic Królestwa BoŜego, a w szczególności przeobraŜenie ludzkiego jestestwa w sensie, o którym mówi Paweł w 1 Kor
5,17. W świetle przypowieści Jezusa o siewcy to trzecie wyjaśnienie
wydaje się najbardziej prawdopodobne (Mt 13,1-8.18-23 oraz teksty paralelne). Koresponduje ono równieŜ z dziejami Izraela: Ci, którzy nie
uwierzyli w obietnicę ziemi obiecanej, nigdy juŜ do niej nie weszli. Podobnie będzie, jeśli adresaci Listu świadomie odrzucą Jezusa Chrystusa
(1 Kor 10,1-13).
Czyli słuszności BoŜych rad lub wskazań.
Przyszła epoka to era panowania Chrystusa, która rozpocznie się wypełnieniem się planu zbawienia, czego pierwszym wydarzeniem będzie powrót Zbawiciela w chwale (Hbr 9,28; Mk 10,30; 1 Tm 6,19).
Łk 11,24.
Z wiersza wynika, Ŝe w przypadku adresatów listu niebezpieczeństwo
nie polegało na chwilowym zwątpieniu, ale na publicznym zniewaŜeniu
Chrystusa.
Zob. J 15,5n; 2 Ptr 2,20-22; 1 J 5,16. Z porównania wynika, Ŝe w przypadku adresatów chodziło o lekcewaŜenie BoŜego „deszczu” „często” na
nich spadającego. Porównanie to moŜna powiązać z Mt 13,18-23.
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którzy usługiwali i usługują świętym.80 11Pragniemy zaś, aby —
w obliczu całkowitej pewności nadziei — kaŜdy z was aŜ do
końca przejawiał to samo poświęcenie,81 12abyście się nie stali
ocięŜali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice.82
Przykład niezmienności BoŜych obietnic,
próba wiary i pewność naszej nadziei
dalej, Ŝe gdy Bóg składał Abrahamowi obietnicę83
i nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na samego siebie 14w słowach:
Zaręczam, Ŝe ci pobłogosławię i rozmnoŜę cię obficie;
15a poniewaŜ [Abraham] cierpliwie czekał,84 otrzymał to, co
było obiecane.85 16Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego i przysięga przypieczętowuje koniec kaŜdego ich sporu;86
17stąd Bóg, chcąc mocniej przekonać dziedziców obietnicy o
niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą,
13ZauwaŜmy

80

81

82

83

84

85

86

Łaskawe postępowanie Boga względem nas oznacza równieŜ i to, Ŝe
bierze On pod uwagę całokształt naszego postępowania podejmowanego
w Jego imieniu (rozwaŜ Rz 5,9; 1 J 3,20). Nie jest On niesprawiedliwy w
tym sensie, aby przekreślić naszą postawę z powodu gorszych okresów
naszego Ŝycia wiary (por. Rz 11,20-24).
Chodzi o to, aby podporządkowywać Ŝycie temu, co jest treścią objawionej nam w Chrystusie nadziei (por. z Mt 5,18; 2 Tm 3,16).
Podkreślenia wymaga fakt, Ŝe spełnienie się obietnic oglądają ci, którzy
wierzą i są cierpliwi. Dalsze wiersze podają przykład Abrahama.
Treść obietnicy zawiera się w 1 MjŜ 22,16-18. Dana ona została człowiekowi, który przeszedł próbę wiary w swym bezgranicznym zaufaniu
Słowu Boga (1 MjŜ 22,1; Hbr 11,17-19). Bóg potwierdził swą obietnicę
przysięgą, aby zaznaczyć jej niezmienny charakter. W ten teŜ sposób
Bóg objawia się nam jako z natury niezmienny.
Próba wiary (zob. przypisy do Hbr 6,4), której Bóg poddaje kaŜdego
chrześcijanina (2 Kor 13,5-8), polega nie na badaniu jego czynów, czy
są nienaganne (wiele posunięć wierzącego Abrahama było jak najbardziej nagannych), lecz na badaniu jego ufania, czy pod wpływem okoliczności przeczących BoŜej obietnicy (Rz 4,18n) lub sugerujących zaparcie się Jezusa (Mt 10,32n), pozostanie ono niezachwiane (Hbr
6,12.15). Bóg często próbuje wiarę wystawiając nas na długie czekanie.
W przypadku Abrahama trwało ono 25 lat (zob. 1 MjŜ 12,3-4; 21,5).
Treścią obietnicy były narodziny syna — Izaaka (1 MjŜ 17,2; 18,10;
21,5).
Lub: i przysięga raz na zawsze kończy kaŜdy ich spór.
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dzięki dwom niezmiennym posunięciom,87 co do
których niemoŜliwe jest, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę88 do uchwycenia leŜącej przed nami
nadziei.89 19Trzymamy się jej jako kotwicy duszy, pewnej i
niewzruszonej, sięgającej aŜ poza zasłonę, 20gdzie jako przewodnik wszedł w naszym imieniu Jezus, stając się na wieki
Arcykapłanem według porządku Melchisedeka.90

18abyśmy

WyŜszość kapłaństwa według porządku Melchisedeka
nad kapłaństwem według porządku Lewiego91
1Co

do tego Melchisedeka, króla Salemu, kapłana Boga
NajwyŜszego,92 który wyszedł na spotkanie Abrahama powracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił mu,
2a któremu Abraham ze wszystkiego wydzielił dziesięcinę,
to [jego imię] znaczy po pierwsze król sprawiedliwości, a po
drugie król Salemu, czyli król pokoju. 3Bez ojca, bez matki, bez
rodowodu, nie mający początku [swoich] dni ani końca Ŝycia —
podobny w tym do Syna BoŜego — pozostaje kapłanem nieprzerwanie.
4ZauwaŜcie zatem, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha

7

87

88

89
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92

Pierwszym wydarzeniem jest fakt złoŜenia obietnicy, drugim potwierdzenie jej przysięgą.
Dzieje Abrahama, podobnie jak cała zawarta w Starym Testamencie
historia dróg człowieka z Bogiem, powinna być dla nas zarówno źródłem zachęty, jak i przestrogą (zob. 1 Kor 10,11).
Treścią naszej nadziei jest przyjście Jezusa Chrystusa i nasze zjednoczenie się z Nim (1 Ts 3,13-18; 2 Ts 2,12; Hbr 10,35-39).
Po raz kolejny autor wyraŜa wyŜszość Nowego Przymierza nad Starym:
nasza nadzieja zakotwiczona jest nie w ziemskim przybytku, lecz w niebie, gdzie wszedł nie śmiertelny kapłan, lecz nieśmiertelny, i nie według
porządku Lewiego, lecz według porządku Melchisedeka, któremu sam
Lewi złoŜył dziesięcinę ze wszystkiego.
Przy okazji rozwaŜań o wyŜszości kapłaństwa według porządku Melchisedeka nad kapłaństwem według porządku Lewiego autor listu — w ww.
11-28 — porusza problem tymczasowości zakonu oraz drogi do doskonałości Ŝycia.
Melchisedek (1 MjŜ 14,18-20), postać nieznana z pochodzenia, piastował urząd króla i kapłana, był władcą Salemu, a jego imię znaczyło
„ksiąŜę sprawiedliwości”. Jako taki jest on prawzorem Chrystusa —
Króla królów, Ostoi sprawiedliwości, Księcia pokoju, NajwyŜszego Kapłana (Iz 9,6-7; Jr 23,5-6; 33,15-16).
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Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. 5Wprawdzie i ci, z
synów Lewiego, którzy otrzymują urząd kapłański, mają —
zgodnie z Prawem — nakaz pobierania dziesięciny od ludu, to
jest od swoich braci, choć takŜe pochodzą z lędźwi Abrahama;
6ten jednak, nie pochodzący od nich, przyjął dziesięcinę od
[samego] Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę.
7Nie podlega zaś Ŝadnej dyskusji, Ŝe niŜsze jest błogosławione
przez wyŜsze.93 8I tutaj dziesięcinę przyjmują śmiertelni ludzie,
a tam z kolei Ten, o którym poświadczono, Ŝe Ŝyje. 9I — jak
moŜna by powiedzieć — za pośrednictwem Abrahama równieŜ
Lewi, który pobiera dziesięcinę, złoŜył dziesięcinę; 10był bowiem wciąŜ w lędźwiach swego ojca, gdy Melchisedek wyszedł
na spotkanie [Abrahama].
Jezus kapłanem według porządku Melchisedeka94
11Jeśliby
93

94

95

więc doskonałość95 była [osiągalna] za pośrednictwem

Lub: Nie podlega zaś Ŝadnej dyskusji, Ŝe to, co niŜsze, bierze
błogosławieństwo od tego, co wyŜsze.
WyŜszość kapłaństwa Jezusa nad kapłaństwem lewickim wyraŜa się
następującymi faktami: (1) Jezus stał się kapłanem nie według przepisów
słabego i nieuŜytecznego prawa, lecz według mocy niezniszczalnego Ŝycia — 7,16. (2) Jego kapłaństwo przypieczętowane zostało przysięgą —
7,20-21. (3) Kapłaństwo Jezusa jest nieprzechodnie — 7,24. (4) Zapewnia ono ciągłe wstawiennictwo ku zbawieniu — 7,25; J 17; 1 J 2,1. (5)
Sam kapłan jest doskonałym i świętym Synem Boga — 7,26-28. (6) Zasiada On w niebie, w Przybytku zbudowanym przez Pana — 8,1-2. (7)
Jest On pośrednikiem lepszego przymierza — 8,6.
Doskonałość, gr. teleiosis, słowo oznaczające równieŜ pełnię, spełnienie,
wypełnienie się, osiągnięcie, dojrzałość, dorosłość. Inne greckie słowo,
artios, występujące w 2 Kor 13,11, i tłumaczone równieŜ jako doskonałość, oznacza szczególną przydatność. Hebrajskie słowa tłumaczone naszym doskonałość to: tamim i szalem; pierwsze ma nieco szerszy zakres,
oznacza bowiem nieskazitelność, czystość, zdrowie; drugie swym zakresem odpowiada greckiemu teleiosis. Wezwanie do doskonałości znamy
juŜ ze Starego Testamentu: 1 MjŜ 17,1; 5 MjŜ 18,13; 1 Krl 8,61, ale na
gruncie Prawa była ona nieosiągalna. Sugeruje to, Ŝe jest ona osiągalna
na gruncie Nowego Przymierza (Mt 5,48; 2 Kor 13,11). W Nowym Testamencie doskonałość wiąŜe się z wiarą (Jk 1,4; 2,22), z naśladowaniem Chrystusa (Mt 5,48; 19,21) i z osobą Chrystusa jako Tego, który
jest rdzeniem naszego nowego Ŝycia (Ef 4,13; Flp 3,15; Kol 1,28; 2 Tm
3,17). Drogę do doskonałości moŜna przedstawić następująco: Uwierz w
Pana Jezusa, pójdź Jego śladami, cierp dla Jego obietnic, jednocz z Nim
swoje jestestwo.
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kapłaństwa lewickiego — a w oparciu o nie lud otrzymał Prawo
— to skąd potrzeba, by ustanawiać innego kapłana, według
porządku Melchisedeka, a nie według porządku Aarona?96
12Przy zmianie kapłaństwa z konieczności dochodzi przecieŜ do
zmiany Prawa.97 13Ten zaś, o którym mowa, naleŜał do innego
plemienia, z którego nikt nie słuŜył ołtarzowi; 14bo wiadomo, Ŝe
nasz Pan pochodzi z plemienia Judy, a o kapłanach z tego plemienia MojŜesz nic nie powiedział. 15I jest to tym bardziej
oczywiste, Ŝe na podobieństwo Melchisedeka pojawia się inny
kapłan, 16który stał się [nim] nie według nakazu Prawa [dotyczącego] cielesnego [pochodzenia], ale mocą niezniszczalnego
Ŝycia. 17ZłoŜono bowiem o Nim takie świadectwo:
Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.
18Z jednej więc strony dochodzi do uniewaŜnienia poprzedniego nakazu z powodu jego słabości i bezuŜyteczności —
19Prawo bowiem niczego nie uczyniło doskonałym98 — z drugiej zaś strony do wprowadzenia lepszej nadziei,99 dzięki której
zbliŜamy się do Boga.
20I co więcej, stało się to nie bez złoŜenia przysięgi; o ile bowiem tamci zostawali kapłanami bez złoŜenia przysięgi, 21o tyle
Ten — ze złoŜeniem przysięgi ze strony Tego, który do Niego
96

97
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Nastanie kapłaństwa według porządku Melchisedeka zostało zapowiedziane juŜ w Starym Testamencie w Ps 110,4.
Kapłaństwo i Prawo są ze sobą nierozerwalnie związane. Kapłaństwo
stanowi podstawę Prawa (7,11), Prawo zaś określa kapłaństwo (7,14-16).
Prawo i kapłaństwo razem trwają lub razem upadają. Widać stąd wyraźnie, Ŝe w obrębie nowego stworzenia Prawo nie ma i nie moŜe mieć mocy obowiązującej — zmieniło się kapłaństwo i musiała nastąpić zmiana
Prawa. Chrześcijanin Ŝyje według prawa Ducha (Rz 8,2; Gal 5,16), a nie
według przykazań; ma naśladować Chrystusa (1 Kor 11,1), a nie pobłaŜać Ŝądzom ciała (Gal 5,16); grzechem zaś w jego przypadku jest
wszystko, co zasmuca Ducha Świętego (Ef 4,30). Nie znaczy to, Ŝe
chrześcijanin nie moŜe korzystać z pism Starego Testamentu (1 Tm 1,811).
Prawo w zamyśle BoŜym nie miało doprowadzać do doskonałości, ale
dawać poznanie grzechu (Rz 7,7) i prowadzić człowieka do Chrystusa
(Gal 3,23-25). Prawo dostarcza grzesznej naturze ludzkiej bodźca wyrywającego tkwiący w niej grzech ze stanu uśpienia (Rz 7,8.12). Prawo nie
usuwa grzechu i nie czyni człowieka doskonałym, a jedynie — jako
święte, sprawiedliwe i dobre (Rz 7,12) — doskonale obnaŜa złe Ŝądze
grzesznej natury ludzkiej (Rz 7,7) oraz samą grozę grzechu (Rz 7,13).
Tą lepszą nadzieją jest Chrystus (Kol 1,5.27; Hbr 4,14-16).
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mówi:
Przysiągł Pan i nie będzie Ŝałował:
Ty jesteś kapłanem na wieki.
22O tyle więc lepszego przymierza Jezus stał się poręczycielem.
23I podczas gdy tych, którzy stają się kapłanami, jest więcej,
poniewaŜ śmierć [im] przeszkadza [i nie mogą] nieprzerwanie
pełnić [słuŜby]; 24Ten, z racji swojego trwania na wieki, sprawuje kapłaństwo nieprzemijające. 25Dlatego teŜ moŜe na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, poniewaŜ zawsze Ŝyje, aby się za nimi wstawiać. 26Taki właśnie
potrzebny był nam arcykapłan: święty, niewinny, niesplamiony,
odłączony od grzeszników i wywyŜszony ponad niebiosa;
27który nie musi codziennie, jak arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a następnie [za grzechy] ludu; uczynił
to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował siebie samego. 28Prawo
bowiem ustanawia arcykapłanami ludzi mających słabości, lecz
słowo przysięgi, złoŜonej po nadaniu Prawa — Syna uczynionego doskonałym na wieki.
WyŜszość Świątyni w niebie nad Świątynią ziemską100
1Główną

zaś myślą [naszych] wywodów, [jest to], Ŝe mamy
takiego Arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu na niebiosach 2jako sługa świątyni i prawdziwego
przybytku, który wzniósł Pan, a nie człowiek. 3KaŜdy bowiem arcykapłan jest ustanawiany, aby składać dary i ofiary;
zachodzi zatem potrzeba, aby i Ten miał coś, co mógłby ofiarować. 4OtóŜ gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, poniewaŜ
są tu [juŜ] tacy, którzy składają101 dary według Prawa; 5słuŜą
oni w [ziemskim] odbiciu i cieniu [świątyni] niebieskiej, takie
bowiem polecenie otrzymał MojŜesz, gdy zamierzał postawić
przybytek: Dopilnuj — jak powiedziano — abyś wykonał

8
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WyŜszość Świątyni w niebie nad Świątynią na ziemi wynika z następujących faktów: (1) Przybytek w niebie jest przybytkiem prawdziwym,
zbudowanym przez Pana, a nie przez człowieka (8,1-2); (2) Świątynia na
ziemi jest tylko obrazem i cieniem tej rzeczywistej — w niebie (8,5).
Czas teraźniejszy czasownika składać wskazuje na to, Ŝe w czasie pisania Listu świątynia wciąŜ była czynna. Został on zatem napisany przed
rokiem 70 po Chr., tzn. przed jej zburzeniem.
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wszystko według wzoru, który ci ukazano na górze.102 6Teraz zaś
[nasz Arcykapłan] przyjął o tyle wyŜszą słuŜbę, o ile lepszego
przymierza jest pośrednikiem — takiego, które zostało oparte na
lepszych obietnicach.103
WyŜszość Nowego Przymierza nad Starym 104
7Gdyby

bowiem to pierwsze było bez wad, nie szukano by miejsca na drugie.105 8Gani ich bowiem w słowach:
Oto idą dni, mówi Pan,
gdy ustanowię z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze.106
102

103
104

105

106

Świątynia na ziemi jest odbiciem tego, w jaki sposób człowiek moŜe
wejść w sferę pokoju z Bogiem. Jak w Starym Testamencie pokój z Bogiem moŜliwy był dzięki krwi zwierzęcia ofiarnego, tak w Nowym moŜliwy jest dzięki przelanej na krzyŜu krwi Chrystusa (Rz 5,1-5).
O tych lepszych obietnicach mówią wiersze 10-12.
WyŜszość Nowego Przymierza nad Starym wynika z następujących
faktów: (1) Nowe Przymierze jest przymierzem łaski (8,12; Gal 2,21; Ef
2,8-10); (2) Nowe Przymierze ustanowione jest w oparciu o lepsze
obietnice (8,6); (3) Nowe Przymierze jest bez wad (8,7n): (a) wynikających z niego praw Bóg nie podaje w zwojach ksiąg lub na tablicach kamiennych, lecz wpisuje w jestestwo człowieka Duchem Boga Ŝywego
(8,10; 2 Kor 3,3), (b) oznacza nowego rodzaju więź z Bogiem (8,10; J
15,15-16; Gal 3,26-29); (c) przynosi poznanie Pana w sposób ponadnaturalny (8,11; 1 J 2,27); (d) wymazuje pamięć grzechów przeszłości (8,1012; Flp 3,13-16); (e) gwarantuje moc do nowego Ŝycia (Ez 36,26n; Rz
8,2-4). Wymienione fakty autor czerpie z Jr 31,31-34. Ze względu na tak
bardzo osobisty, praktyczny i Ŝyciowy charakter Nowego Przymierza
niech nasze Ŝycie nie będzie powracaniem tego, co bliskie zaniku (8,13),
lecz korzystaniem w pełni z dostarczanych nam na jego mocy moŜliwości.
Pocieszający jest juŜ sam fakt, Ŝe Bóg wchodzi z człowiekiem w przymierze. Oznacza to, Ŝe nie jesteśmy istotami z pogranicza BoŜego zainteresowania, ale Ŝe stanowimy przedmiot BoŜej pierwszoplanowej troski
i Jego zaangaŜowania.
Za stwierdzeniem tym kryje się taka sama myśl, jak za stwierdzeniem
7,11. Kapłaństwo lewickie zostało zastąpione przez kapłaństwo według
porządku Melchisedeka z tego samego powodu, z którego Prawo MojŜesza zostało zastąpione Prawem Chrystusowym — zarówno kapłaństwo
lewickie, jak i Prawo MojŜesza były nieskuteczne.
Zawarcie przymierza oznacza, Ŝe Bóg wiąŜe się z człowiekiem umową.
Tego zatem, co czyni On w Ŝyciu ludzkim, nie czyni na marginesie waŜniejszych zajęć, ale jako jedno z waŜniejszych dzieł.
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Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami
w dniu, gdy ująłem ich rękę,
aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej;
poniewaŜ oni nie wytrwali w moim przymierzu,
Ja takŜe przestałem się o nich troszczyć, mówi Pan.
10 Takie zaś [jest] przymierze, które zawrę z domem Izraela
po tych dniach, mówi Pan:
moje prawa włoŜę w ich umysły
i wypiszę je na ich sercach,
i będę im Bogiem,
a oni będą mi ludem.
11 I nikt nie będzie uczył swego rodaka
ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana —
poniewaŜ wszyscy mnie poznają,
od najmniejszego aŜ do największego spośród nich,
12 gdyŜ będę miłosierny dla ich nieprawości
i nie wspomnę więcej ich grzechów.
13Gdy [Pan] mówi: Nowe, pierwsze uznaje za przedawnione; a
to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniknięcia.
SłuŜba BoŜa według starego porządku107
1Wprawdzie

i w pierwszym [przymierzu] były przepisy
dotyczące słuŜenia Bogu oraz ziemska świątynia.
2Postawiony bowiem został przybytek,108 w [którego części
zewnętrznej], zwanej [miejscem] świętym, stały świecznik i
stół oraz wyłoŜone były chleby ofiarne,109 3za drugą zaś zasłoną

9
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SłuŜba BoŜa według starego porządku opierała się na dwóch podstawach: (1) na przymierzu między Bogiem a Jego ludem zawartym przez
rozlew krwi zwierząt ofiarnych oraz (2) na Prawie MojŜeszowym regulującym sprawy: (a) świątyni jako budowli (wzniesionej najpierw przez
MojŜesza, a potem przez innych), (b) róŜnego rodzaju ofiar, (c) słuŜby
kapłańskiej i (d) przykazań obowiązujących ludzi. Nad słuŜbą BoŜą według starego porządku ciąŜy słowo niedoskonałość. WyraŜała się ona (1)
niedoskonałością (lub brakiem pełni) w sferze objawienia drogi do jedności z Bogiem (w. 8); (2) niedoskonałością (lub brakiem mocy) systemu ofiarniczego, jeśli chodzi o moŜliwość trwałego oczyszczenia i doprowadzenia człowieka do doskonałości (w. 9); (3) tymczasowością
przepisów prawnych i jedynie symboliczną lub typiczną ich wartością
względem nadchodzącej przyszłej rzeczywistości (w. 10, 13; Hbr 10,1).
Opis MojŜeszowego przybytku znajdujemy w 2 MjŜ 25-40.
O chlebach ofiarnych czytamy w 3 MjŜ 24,5-6.
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[znajdowała się część wewnętrzna] przybytku, zwana Świętym
Świętych, 4mieszcząca wykonany ze złota ołtarz kadzidlany110
oraz pokrytą w całości złotem Skrzynię Przymierza, w której
[złoŜone były]: złoty dzban z manną, laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza; 5nad nią zaś [ustawione były] cherubiny chwały, zacieniające wieko miłosierdzia — o czym teraz nie
ma potrzeby szczegółowo mówić. 6W związku z takim urządzeniem przybytku kapłani pełniący słuŜbę wchodzą zawsze do
jego [części] zewnętrznej, 7do drugiej zaś raz w roku [wkracza]
tylko arcykapłan, i to z krwią, którą ofiaruje za siebie samego i
za popełnione nieświadomie grzechy ludu.111 8Przez to Duch
Święty wskazuje, Ŝe dopóki istnieje pierwszy przybytek, droga
do miejsca świętego112 nie została jeszcze objawiona; 9ma to
znaczenie symboliczne, odnoszące się do czasu teraźniejszego,
kiedy to składane są dary i ofiary, które w odniesieniu do sumienia nie mogą doprowadzić do doskonałości osoby pełniącej
słuŜbę.113 10Są to tylko przepisy dotyczące ciała,114 o pokarmach, napojach i róŜnych obmywaniach, obowiązujące do czasu
wprowadzenia nowego porządku.
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2 MjŜ 40,5; 1 Krl 6,22. Ołtarz kadzidlany łączony jest ze Świętym Świętych być moŜe z uwagi na jego rolę przy wchodzeniu kapłana do miejsca
Najświętszego (3 MjŜ 16,12-14).
Kapłan wchodził do miejsca Najświętszego w Dniu Pojednania (Yom
Kippur), w dziesiątym dniu siódmego miesiąca (3 MjŜ 16,29.34).
Droga do miejsca świętego to wyraŜona w kategoriach Starego Przymierza droga do społeczności z Bogiem i do przeŜywania Jego obecności.
Budowa świątyni i charakter przepisów związanych z ofiarami i ze słuŜbą kapłanów same przez się narzucały wniosek, Ŝe człowiek nie ma dostępu do Boga. Drogę tę — do Świątyni w niebie (w. 24) — wskazał i
otworzył przed człowiekiem Jezus Chrystus przez zawarcie Nowego
Przymierza na mocy przelanej przez siebie krwi (w. 25), przez dokonanie wiecznego odkupienia (w. 12), zgładzenie grzechów raz na zawsze
(ww. 14,26).
Doskonałość — zob. przypis do 7,11.
Przepisy dotyczące ciała — w tym sensie, Ŝe nie mające mocy spowodowania wewnętrznej przemiany człowieka (Rz 8,3-4; 2 Kor 3,6; Kol
2,23; Hbr 7,18-19).

List do Hebrajczyków

23

SłuŜba BoŜa według nowego porządku115
11Lecz

Chrystus, który pojawił się jako arcykapłan [nowo] powstałych dóbr, [wszedł] przez większy i doskonalszy przybytek,
nie ręką zbudowany, to jest nie [naleŜący] do tego, co stworzone; 12wszedł [On] do świątyni nie z krwią kozłów i cieląt, ale ze
swoją własną krwią, raz na zawsze,116 zapewniając [nam]
wieczne odkupienie. 13Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałówki przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, 14o ileŜ bardziej krew Chrystusa, który
przez wiecznego Ducha,117 jako nieskazitelny, ofiarował samego
siebie Bogu,118 oczyści nasze sumienie od martwych uczynków,119 abyśmy mogli słuŜyć Ŝywemu Bogu. 15Po to teŜ jest On
pośrednikiem nowego przymierza, aby — gdy została poniesiona śmierć dla odkupienia wykroczeń [popełnionych] za pierwszego przymierza — ci, którzy zostali zaproszeni, dostąpili
spełnienia obietnicy wiecznego dziedzictwa.120 16Gdzie bowiem
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SłuŜba BoŜa według nowego porządku opiera się na podobnych podstawach, co słuŜba BoŜa według starego porządku, z tą róŜnicą, Ŝe są to
podstawy noszące znamiona doskonałości i będące prawdziwym obrazem rzeczy, a jej cieniem (Hbr 10,1). A zatem: (1) Przymierze między
Bogiem a Jego ludem zawarte zostało przez rozlew krwi — nieskazitelnego Mesjasza (w. 14) i równieŜ (2) opiera się na prawie ustanowionym
wolą Boga, a dotyczącym: (a) świątyni — jako przybytku w niebie (w.
24); (b) ofiary — jako poświęcenia się Mesjasza (ww. 14,23-28), (c)
słuŜby Arcykapłana (ww. 12, 24) i (d) przykazań obowiązujących ludzi
(Rz 8,2; 2 Kor 3,6). SłuŜba BoŜa według nowego porządku posiada
znamiona doskonałości. Doskonałość ta wyraŜa się (1) doskonałością
(lub pełnią) objawienia drogi wiary jako prowadzącej do pokoju z Bogiem (Rz 5,1) i do jedności z Nim (w. 8; zob. 1 Kor 2,16; 6,17.19-20);
(2) doskonałością (lub mocą) ofiary, jeśli chodzi o moŜliwość trwałego
oczyszczenia i doprowadzenia człowieka do doskonałości (w. 14); (3)
nieprzemijalnością jej skutków (ww. 26-28).
Zob. 4 MjŜ 19.
Przez wiecznego Ducha — sens ofiary Jezusa Chrystusa i jej wystarczalność wynika z praw Boga, który jest Duchem nie mającym początku ani
końca i jest praw tych realizacją (J 4,24; Rz 1,4; Hbr 7,16).
Ofiara Jezusa nie była aktem wymuszonym (J 10,17n; Flp 2,8n).
Martwe uczynki — uczynki wynikające z posłuszeństwa Prawu MojŜeszowemu, zgodne wprawdzie z wolą Boga, lecz nie mogące oŜywić
umarłej w grzechach ludzkości (Gal 5,21; Ef 2,1-5).
Dziedzictwo wieczne — zob. Rz 8,16-17.
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jest testament,121 tam musi być stwierdzona śmierć tego, który
go sporządził; 17bo testament staje się prawomocny z chwilą
śmierci, a dopóki Ŝyje jego autor, jeszcze nie obowiązuje.
18Dlatego i pierwsze [przymierze] nie zostało wprowadzone bez
rozlewu krwi. 19Gdy bowiem MojŜesz ogłosił całemu ludowi
wszystkie ustawy Prawa, wziął krew cieląt i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, pokropił zarówno samą księgę,
jak i cały lud, 20i powiedział:
To jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił.
21Podobnie teŜ pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia
przeznaczone do słuŜby BoŜej. 22Właściwie według Prawa niemal wszystko oczyszcza się krwią i bez przelania krwi nie ma
przebaczenia.
23Z jednej zatem strony [ziemskie] obrazy rzeczy niebieskich
trzeba oczyszczać takimi [ofiarami], z drugiej zaś same rzeczy
niebieskie — lepszymi ofiarami niŜ te. 24Chrystus bowiem
wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami, będącej odbiciem
prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz reprezentować nas
przed obliczem Boga;122 25i nie po to, aby wciąŜ na nowo ofiarować samego siebie — jak to [czyni] arcykapłan, [gdy] co roku
wchodzi do świątyni z cudzą krwią, 26wtedy bowiem [Chrystus]
musiałby cierpieć wiele razy od powstania świata — lecz po to
ukazał się obecnie, raz podczas wypełniania się epok,123 aby
przez ofiarowanie samego siebie usunąć grzech. 27I jak zgodnie
z przeznaczeniem ludzie raz umierają, a potem [czeka ich]
sąd,124 28tak teŜ Chrystus, raz złoŜony w ofierze, aby wziąć [na
siebie] grzechy wielu, drugi raz ukaŜe się tym, którzy Go wyczekują, nie z powodu grzechu, lecz dla [ich] zbawienia.125
121
122

123
124

125

Znaczenia słów testament i przymierze w języku greckim się pokrywają.
Lub: aby teraz, w naszym imieniu, być obecnym przed obliczem Boga...;
lub: aby teraz być naszym rzecznikiem przed obliczem Boga; Rz 8,34;
Hbr 7,25; 1 J 2,1n.
Dn 2,35.44-45; Dz 2,17; Hbr 1,2.
Pismu Świętemu obca jest myśl o reinkarnacji. Człowiek Ŝyje raz, umiera i czeka go sąd. O lepszej przyszłości wiecznej człowieka nie decyduje
jakość jego osobistego Ŝycia na ziemi, lecz stosunek do Chrystusa jako
doskonałej ofiary za grzechy świata.
Chrystus ukaŜe się, aby dopełnić dzieła odkupienia (zob. Rz 8,29-30; Flp
3,20-21; 1 J 3,2-3). SłuŜba według starego porządku miała swoje oczekiwanie — oczekiwano na wyjście arcykapłana z miejsca Najświętszego

List do Hebrajczyków

25

Ofiary starego przymierza w porównaniu z ofiarą nowego
1Prawo

bowiem jako zawierające w sobie zarys przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, składane stale rok w rok, w ogóle nie moŜe doprowadzić do doskonałości tych, którzy [z nimi] przychodzą. 2Bo czyŜ nie zaprzestanoby ich przynoszenia, gdyby ci,
którzy ofiarują, raz oczyszczeni, nie mieli juŜ Ŝadnych grzechów na sumieniu?126 3A tymczasem one właśnie co roku przypominają o grzechach. 4NiemoŜliwe jest bowiem, aby krew
wołów i kozłów zmazywała grzechy.127 5Z tego powodu wraz z

10

126

127

w Dniu Pojednania (Łk 1,21). O ileŜ wspanialszy cel ma nasze oczekiwanie! (2 Tm 4,8; Tt 2,13).
Świadomość to „stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie z
czegoś sprawę [...] zdolność umysłu ludzkiego do odzwierciedlania
obiektywnej rzeczywistości oraz do uprzytamniania sobie własnej egzystencji” (MSJP). W świecie greckim świadomość stoi blisko sumienia,
bo greckie syneidesis, tłumaczone jako świadomość, moŜna równieŜ
tłumaczyć jako sumienie, czyli tę właściwość ducha ludzkiego, która
umoŜliwia obiektywny samoosąd. (W języku greckim syneidesis posiada
dwie funkcje: wie i sądzi; w języku polskim świadomość bardziej wie,
sumienie bardziej sądzi). Pismo Święte naucza, Ŝe: (1) sumienie osądza
w oparciu o stan ludzkiego serca lub jaźni, na której swoje prawa i wyroki wypisuje sam Bóg (Rz 2,15; 1 Kor 3,3; Hbr 9,14), oraz w oparciu o
przekonania nabyte w trakcie Ŝycia (1 Kor 8,7.10.12.28.29); (2) wyroki
sumienia są w duŜej mierze wiąŜące, a jego głos moŜe być zawieszony
jedynie przez Boga (J 8,9; 1 Kor 4,4; 11,31); swoje słowa i czyny naleŜy
poddawać osądowi sumienia (Rz 9,1; 2 Kor 1,12; 1 Tm 1,5); sumienie
moŜe wymuszać na nas określone postępowanie (1 Ptr 2,9); naleŜy Ŝyć
w sposób zapewniający spokój sumienia, a troska o jego czystość powinna być stałym elementem naszej higieny duchowej (Dz 23,1; 24,16;
Rz 13,5; 1 Kor 10,25. 27. 28: 1 Tm 1,19; 3,9; 2 Tm 1,3; Hbr 13,18; 1 Ptr
3,16.21); robiąc rachunek sumienia powinniśmy baczną uwagę zwracać
na motywy naszego postępowania (Hbr 13,18). Nie naleŜy ranić sumienia nawet jeśli jego rozstrzygnięcia opierają się na błędnych załoŜeniach
(1 Kor 8,7-13), a w pracy ewangelizacyjnej naleŜy kierować się do ludzkich sumień (2 Kor 4,2; 5,11; 1 Ptr 3,16). W Starym Testamencie czyste
sumienie opisywane jest w kategoriach prostoty serca (1 MjŜ 20,5n; 1
Sm 25,31; Job 27,6). Człowiek, który „przez nieprawość tłumi prawdę”,
zostaje wydany na pastwę Ŝycia bez głosu BoŜego w sumieniu (Rz
1,18.24.26).
Krew wołów i kozłów zadość czyni za grzech i sprawia, Ŝe Bóg go juŜ
na grzeszniku nie dochodzi, puszcza mu go płazem (Dz 17,30). Obrazem
moŜe być Pascha: ludzie znaleźli się „pod przykryciem” krwi, lecz ta
krew na odrzwiach nie przemieniła ich zepsutej natury (2 MjŜ 12,13.23;
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przyjściem na świat mówi:
Nie chciałeś ofiary ani daru,
lecz ciało mi przygotowałeś;
6 nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach
ani ofiarach za grzech, 128
7 dlatego powiedziałem:
Oto przychodzę — w zwoju księgi napisano o mnie —
aby spełnić, BoŜe, Twoją wolę.129
8Najpierw powiedział: Nie chciałeś ofiary ani daru, oraz: Nie
znalazłeś przyjemności w całopaleniach i ofiarach za grzech —
a te przecieŜ składa się zgodnie z Prawem — 9następnie stwierdził: Oto przychodzę, aby spełnić Twoją wolę. [Wynika stąd, Ŝe]
uniewaŜnia pierwsze, aby ustanowić drugie; 10mocą tej woli
jesteśmy uświęceni dzięki złoŜonej raz na zawsze ofierze [w
postaci] ciała Jezusa Chrystusa.
11Ponadto kaŜdy kapłan przystępuje codziennie130 do słuŜby i
wielokrotnie składa te same ofiary, które w ogóle nie mogą
zmazać grzechów; 12Ten natomiast — [Jezus] — po złoŜeniu
jednej ofiary za grzechy na zawsze usiadł po prawicy Boga 13i
oczekuje odtąd, aŜ Jego nieprzyjaciele staną się podnóŜkiem dla
Jego stóp. 14Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca.131 15Poświadcza nam to równieŜ

128

129

130

131

34,9), nie oczyszcza ona świadomości człowieka od ciąŜącego na niej
poczucia winy (por. Rz 2,29). W tym właśnie sensie krew wołów i kozłów nie gładzi grzechów (w. 11), Pan w ofiarach tych nie ma upodobania (w. 6) i znosi je na korzyść ofiary Chrystusa (ww. 9-14. 18).
Chodzi o ofiary ze zwierząt (gr. thysiai); ofiary z pokarmów (gr. prosforai), ofiary całopalne (gr. holokautomatai), ofiary za grzech (gr. peri
hamartias).
Pełnienie woli Ojca było palącym pragnieniem Jezusa (Łk 22,42; J
4,34).
Dosł.: „A kaŜdy kapłan stoi codziennie odprawiając swą słuŜbę wielokrotnie składając tę samą ofiarę...” Autor przeciwstawia fakt, Ŝe kapłan
stoi codziennie z faktem, Ŝe Chrystus usiadł — ofiarowanie przestało juŜ
być potrzebne. Jezus siedzi po prawicy BoŜej, aby wstawiać się za nami
(Rz 8,34; 1 J 2,1).
Dosłownie: tych, którzy są uświęcani. Uczynił doskonałymi w sensie
potencjalnych (i rzeczywistych) moŜliwości, które dają o sobie znać w
procesie uświęcenia. Na tym dobru nowego przymierza opiera się prawda o oznajmującym — nie rozkazującym — wymiarze Chrystusowego
prawa (1 Kor 9,21).
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Duch Święty, bowiem po słowach:
16 Takie przymierze zawrę z nimi po upływie tych dni, mówi
Pan:
moje Prawa włoŜę w ich serca
i wypiszę je na ich umysłach,
17[dodaje]:
A ich grzechów i nieprawości juŜ więcej nie wspomnę.
18Tam zaś, gdzie jest przebaczenie, nie ma [potrzeby] składania
ofiary za grzech.
Zachęta do korzystania z dóbr nowego przymierza132
dzięki krwi Jezusa mamy odwagę, bracia,133 wkroczyć do miejsca świętego134 20nowo utworzoną i Ŝywą drogą,
którą nam utorował poprzez zasłonę, to jest przez swoje ciało,135
21a
takŜe wielkiego kapłana nad domem BoŜym,
22przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością
wiary, z sercem oczyszczonym [przez pokropienie krwią]136 z
wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą.137
19PoniewaŜ

132
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Korzystanie z dóbr nowego przymierza wyraŜa się poprzez: (1) Ŝycie z
klejnotem czystego sumienia w społeczności modlitewnej z Bogiem (w.
21n); (2) Ŝycie w nadziei na pełną realizację Jego obietnic, szczególnie
jeśli chodzi o Jego przyjście (w. 23, 37); (3) aktywne Ŝycie w społeczności Kościoła (ww. 24-25).
BAGD 16 s.v. avdelfo,j 1 przytacza powaŜne pozabiblijne dowody uŜycia
tego słowa w liczbie mnogiej na określenie jako odnoszącego się do
męŜczyzn i kobiet (NET 696).
Wkraczać do miejsca świętego to zbliŜać się do Boga duchem, niezaleŜnie od miejsca na mapie, w szczerym przekonaniu o prawdach nowego
przymierza (J 4,23-24), to stawać przed Nim w naszej świadomości (1 J
3,21nn) w czasie obcowania z Nim w modlitwie (Hbr 4,14-16; zob. teŜ
w. 22).
Ciało Jezusa rozpięte na krzyŜu i rozdarte w śmierci było jak zasłona
zamykająca miejsce święte przed wstępem ludzi, która rozdarła się w
tym czasie — na znak, Ŝe tam, gdzie przebywa Bóg, moŜna juŜ wejść
(Mt 27,51; Mk 15,38; Łk 23,45).
Odwołanie się do realiów Starego Testamentu.
Słowa te nawiązują do praktyki chrztu, w którym materialna woda obmywająca ciało jest zewnętrznym wyrazem dokonującego się oczyszczenia świadomości i sumienia przez krew Chrystusowej ofiary (por. Dz
22,16; Ef 5,26; Tt 3,5; 1 Ptr 3,21). O obmywaniach starego przymierza,
do których tekst równieŜ nawiązuje, czytamy w 2 MjŜ 30,19-21; 3 MjŜ
8,6; Ez 36,25
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23Niewzruszenie

trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyŜ
wierny jest Ten, który złoŜył obietnicę. 24Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków,138
25nie opuszczając wspólnych spotkań, co jest u niektórych w
zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie ten zbliŜający się dzień.139
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32Przypomnijcie

bowiem po otrzymaniu głębszego poznania prawdy,
rozmyślnie grzeszymy,140 nie pozostaje juŜ Ŝadna ofiara za grzechy, 27a tylko jakaś straszna perspektywa sądu i Ŝar ognia mający strawić przeciwników [Boga]. 28Kto łamie prawo MojŜesza,
ten bez litości, na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków, ponosi śmierć; 29rozwaŜcie [zatem] o ile sroŜszej kary
winien będzie ten, kto podeptał Syna BoŜego, krew przymierza,
przez którą został uświęcony, uznał za zwyczajną i zniewaŜył
Ducha łaski! 30Znamy przecieŜ Tego, który powiedział:

teŜ sobie wcześniejsze dni, w których — juŜ
jako oświeceni — przetrwaliście wielkie zmagania z cierpieniami, 33czy to jako publicznie zawstydzani przez zniewagi i
udręki, czy teŜ jako stojący u boku tych, których tak traktowano. 34Bo teŜ z więźniami dzieliliście cierpienia i z radością
przyjęliście grabieŜ swego mienia, wiedząc, Ŝe sami posiadacie
majątek lepszy — i trwały. 35Nie traćcie więc swojej ufnej odwagi, w której zawarta jest wielka nagroda. 36Wytrwałości wam
bowiem potrzeba, abyście, po wypełnieniu woli Boga, dostąpili
spełnienia obietnicy.
37 Bo jeszcze tylko krótka chwila, a przyjdzie Ten,
który nadchodzi, i nie będzie zwlekał;
38 mój sprawiedliwy zaś z wiary Ŝyć będzie;
lecz jeśli się cofnie, przestanie
być miły mojej duszy.
39My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na [własną]
zgubę; ale z tych, którzy wierzą — dla zachowania duszy.141

Zemsta do mnie naleŜy, Ja odpłacę;
oraz:
Pan będzie sądził swój lud.
31Strasznie jest wpaść w ręce Ŝywego Boga!

141

OstrzeŜenie przed odstępstwem od wiary
26Jeśli

138

139

140

Pobudzanie się do miłości i dobrych uczynków jest w rzeczy samej
pobudzaniem się do wiary, z której jedynie one wypływają (Rz 5,5; Gal
5,22n).
O znakach przybliŜania się dnia przyjścia Pana Jezusa czytamy w 1 Ts
5,1-4; 2 Ts 1,10; 2,1-12; 1 Tm 4,1-2; 2 Tm 3,1-5; 2 Ptr 3,10.
Tym rozmyślnym grzechem jest w tym kontekście odstępstwo od wiary
(w. 38), albo innymi słowy podeptanie przez niewiarę Syna BoŜego i
uznanie krwi przymierza za zwyczajną (w. 29), albo — innymi słowy —
rezygnacja z wytrwałego trzymania się obietnic Pana (w. 35n). Odstępstwo od wiary moŜe — ale nie musi — wywołać w człowieku ten rodzaj
zatwardziałości, który czyni go juŜ niepodatnym na szczere opamiętanie
(Hbr 6,4-6; 2 Ptr 2,20-21; por. Rz 11,22-24), a zatem pozostaje groźba
wyraŜona w w. 27nn. Bóg doświadcza wiarę kaŜdego człowieka, którego
powołuje do społeczności ze sobą, stąd kaŜdy człowiek wyrwany ze
świata jest naraŜony na moŜliwość odstępstwa od wiary w czasie, gdy
poddawana jest ona próbie (1 MjŜ 3,1nn; 1 MjŜ 15,6 por. Mt 13,18-23;
Rz 4,18-25; 11,20; 1 Kor 9,27; 10,1-13; 2 Kor 13,5; Hbr 3,12-19; 10,35).
To doświadczenie wiary nie oznacza, Ŝe zbawienie nie jest z łaski, ale
raczej podkreśla fakt, Ŝe jest ono z łaski przez wiarę (Ef 2,8-10).

Wywód przedstawiony w ww. 26-39 nasuwa następujące wnioski: (1)
MoŜliwe jest odstępstwo od wiary i kaŜdy wezwany przez Boga przynajmniej w okresie próby wiary stoi przed moŜliwością odstępstwa (zob.
Hbr 2,3). (2) Kto odstępuje od wiary, ten traci udział w zbawieniu (ww.
34-38). (3) Nieutracalność zbawienia opiera się zatem nie na wnioskowaniu, Ŝe kto decyzją Boga został wezwany do zbawienia, nie moŜe juŜ
odtrącić tego wezwania albo, Ŝe kto został raz zbawiony z łaski, tego
zbawieniu nie zaszkodzi juŜ nawet późniejszy odwrót od wiary (Jd 22),
ale opiera się na naturze duchowej przemiany w przypadku kaŜdego
człowieka z osobna (Mt 13,19-23 i paralelne; w. 39), tzn. na faktach, Ŝe
wezwany z łaski Boga do pokuty, uwierzył całym sercem (Hbr 3,12), w
godzinie próby nie odstąpił i obecnie cieszy się wzmacnianym przez
Ducha Świętego pokojem wynikającym z odpocznienia w Chrystusie
(Hbr 4,11). Okres próby wiary nie rozciąga się na całe Ŝycie wierzącego
— Izrael nie pozostał narodem błądzącym po pustyni, a Paweł nie lękał
się powiedzieć: „wiarę zachowałem...” (zob. 2 Tm 4,7-8). Do kaŜdego z
nas odnoszą się słowa 2 Kor 13,5.
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Definicja wiary142

11

1Wiara

natomiast jest podstawą spełnienia się tego
wszystkiego, co jest treścią nadziei; przekonaniem o
prawdziwości tego, co niewidzialne.143
Znaczenie wiary w oczach Boga
uzasadnione przykładami bohaterów wiary

2Ze

względu na taką [wiarę] starsi [ludu] otrzymali dobre świadectwo.144 3Dzięki wierze pojmujemy, Ŝe wszystko, co istnieje
w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane słowem Boga, tak
Ŝe to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych.145
142

143

144
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Wywód stanowiący treść rozdziału jedenastego ma bezpośredni związek
z zachętą zawartą w 10,35n. Autor Listu definiuje wiarę, określa jej znaczenie w oczach Boga i podaje przykłady bohaterów Starego Testamentu, których wiara poddawana była próbie podobnie jak wiara adresatów
listu. Tak jak w przypadku adresatów Listu (13,7) niektórzy ze starotestamentowych bohaterów wiary nie doczekali spełnienia się BoŜych
obietnic (11,39).
W definicji tej wiara określona jest za pomocą dwóch członów definiujących. Za wyraŜeniem: „podstawą spełnienia się” kryje się greckie słowo u`po,stasij` (hypostasis), a za wyraŜeniem: „przekonanie o prawdziwości” greckie słowo: e;legcoj (elenchos). W Liście do Hebrajczyków
słowo u`po,stasij (hypostasis) określa to, co sprawia, Ŝe coś jest tym,
czym jest oraz: to, co sprawia, Ŝe coś staje się tym, czym ma być —
zaleŜnie od kontekstu tłumaczone jest słowami: istota, postać (Hbr 1,3;
3,14); podstawa spełnienia się (Hbr 11,1). e;legcoj moŜna rozumieć w
sensie ścisłym, jako test lub próbę podejmowaną dla dowiedzenia czegoś; w sensie obiektywnym jako dowód; w sensie subiektywnym jako
wewnętrzne przekonanie; obiektywnym i subiektywnym zarazem jako
argument. Wierzyć znaczy trzymać się Tego, który jest niewidzialny, tak
jakby się Go widziało (w. 27). Dobrą ilustracją definicji wiary jest teŜ
przykład kobiety chorej na krwotok (Mk 5,26-34). Jej wiara była przekonaniem o moŜliwościach Jezusa, którego nigdy wcześniej nie spotkała
(był dla niej „niewidzialny”), oraz czynnikiem, który urzeczywistnił
uzdrowienie, na które miała nadzieję. Na jej przykładzie widzimy, Ŝe
Pan nagradza tych, którzy Go szukają. W rozdziale jedenastym warto
zwrócić szczególną uwagę na przykład Noego (w. 7).
O formacie człowieka w oczach BoŜych decyduje jego wiara. Wiara (1)
zapewnia człowiekowi dobre świadectwo u Boga i u ludzi (w. 4); (2) daje tytuł do nagrody za poszukiwanie Boga (w. 6); (3) sprowadza błogosławieństwo na wynikający z niej czyn (w. 4; 1 Ts 1,3). Wiara sprawia,
Ŝe Bóg nie wstydzi się przyznać do tego, który wierzy (w. 16).
Autor podaje przykłady wiary poczynając od pierwszych kart Biblii.
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wierze Abel złoŜył Bogu cenniejszą ofiarę niŜ Kain146
— [ofiarę], na podstawie której otrzymał świadectwo, Ŝe jest
sprawiedliwy, gdy Bóg uznał jego dary — i dzięki tej [wierze],
choć umarł, wciąŜ przemawia. 5Dzięki wierze został wzięty
Henoch, tak Ŝe nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyŜ
zabrał go Bóg. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo,
Ŝe się podobał Bogu.147 6Bez wiary — przeciwnie — nie moŜna
podobać się [Bogu]; kto bowiem przychodzi do Boga, musi
uwierzyć, Ŝe On istnieje i wynagradza tych, którzy Go poszukują.148 7Dzięki wierze Noe, ostrzeŜony o tym, czego jeszcze nie
widziano, przejęty [przestrogą] zbudował arkę dla ocalenia
swego domu; przez nią wydał wyrok na świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, której miarą jest wiara.149 8Dzięki wierze
Abraham usłuchał wezwania, by udać się do miejsca, które miał
objąć w dziedzictwo, i wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie.150
9Dzięki wierze zamieszkał jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, Ŝyjąc pod namiotami z Izaakiem i Jakubem,
współdziedzicami tej samej obietnicy. 10Czekał bowiem na
miasto o stałych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest Bóg.151 11Dzięki wierze równieŜ sama Sara, niepłodna, otrzymała — i to pomimo podeszłego wieku — moc poczęcia, gdyŜ uznała Tego, który dał obietnicę, za godnego zaufania.152 12Dlatego teŜ od jednego [człowieka], i to obumarłego
4Dzięki

146

147
148

149

150

151

152

Rozumowanie autora otwiera przed nami prawdę, Ŝe Bóg zawsze doszukuje się u człowieka wiary.
U Boga nie liczy się Ŝaden czyn obok wiary, ale kaŜdy z niej wypływający (Rz 14,23; por. 1 MjŜ 4,3n; 15,6).
1 MjŜ 5,18-24. Bogu podoba się wierzące serce. Zob. w. 6.
Wiersz ten dostarcza nam prostej „recepty” na podobanie się Bogu. Zob.
Jr 29,13.
Której miarą jest wiara, zaleŜnej od wiary, opartej na wierze (1 MjŜ
5,28-9,29). Zob. uwagę do wiersza Hbr 11,1.
Abraham przedstawiany jest w Listach Pawłowych jako wzór wiary,
jako ojciec wszystkich wierzących (Rz 4,11n; Gal 3,7.9.29). Na jego
przykładzie widzimy, Ŝe wiara to coś więcej niŜ przekonanie na poziomie intelektu, ale Ŝe to takŜe decyzja na Ŝycie będące konsekwencją tego
przekonania (1 MjŜ 12,1-4; por. Jk 2,14-26). Wiara nie znaczy iść w nieznane — wiara znaczy iść tam, gdzie posyła Bóg.
Hbr 12,22; 13,14; Obj 21,2-4. O Bogu jako budowniczym czytamy w Ps
147,2; Iz 62,5.
1 MjŜ 18,11-22. Bóg nie ocenia wierzącego według jego odruchów,
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[dla rodzicielstwa],153 pochodzi [potomstwo] tak liczne jak
gwiazdy na niebie i tak niezliczone jak piasek na brzegu morskim.154
13Ci wszyscy poumierali w wierze; nie otrzymali tego, co głosiły obietnice, lecz [jakby] z daleka zobaczyli je i przywitali, i
wyznali, Ŝe są gośćmi i przechodniami na ziemi.155 14Ci bowiem, którzy tak mówią, okazują tym samym, Ŝe szukają ojczyzny. 15I jeśliby im chodziło o tę, z której wyszli, mieliby sposobność do niej powrócić; 16tymczasem oni pragną lepszej, to
jest niebieskiej.156 Dlatego Bóg nie wstydzi się ich ani tego, Ŝe
nazywają Go Bogiem; przygotował im bowiem miasto. 17Dzięki
wierze Abraham, poddawany próbie, przyniósł na ofiarę Izaaka
i ofiarował jednorodzonego — on, który otrzymał obietnicę
18[i] do którego powiedziano:
Od Izaaka nazwane będzie twoje potomstwo.157
19Liczył na to, Ŝe Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych158
— skąd go teŜ, mówiąc obrazowo, odzyskał.159 20Dzięki wierze
i w związku z [tym], co miało nastąpić, Izaak pobłogosławił
Jakubowi i Ezawowi.160 21Dzięki wierze umierający Jakub
pobłogosławił kaŜdemu z synów Józefa i pokłonił się, wsparty o

153
154
155

156

157

158
159

160

choćby — jak w przypadku śmiechu Sary — wyraŜały niewiarę, ale na
podstawie całokształtu jego Ŝycia.
1 MjŜ 21,5; Rz 4,19.
1 MjŜ 13,16; 15,5; 22,17; 26,4; 1 Krl 4,20.
Jeśli Bóg nie spełnia swoich obietnic według naszych oczekiwań, to
tylko z uwagi na to, Ŝe ma na względzie rzeczy większe (w. 40).
To samo oczekiwanie i wynikające z niego świadectwo jest cechą charakterystyczną naśladowców Chrystusa (Flp 3,20n). Jesteśmy ludźmi
pielgrzymującymi do Ojczyzny (J 14,1-3; 17,24; Obj 21,2).
1 MjŜ 22. Bóg wezwał Abrahama do czynu, jakiego sam dokonał w
Chrystusie (J 3,16; Rz 8,32). On powołuje kaŜdego chrześcijanina do
Ŝycia według Jego własnych norm i logiki (Mt 5,48).
Prawdziwa wiara jest pewna nieograniczonych moŜliwości Boga.
Bóg prowadzi nas często — choć nie zawsze i nie w kaŜdej sprawie —
Abrahamowymi drogami: (1) Powołuje nas; (2) swoimi obietnicami wytycza nam dąŜenia i rozbudza pragnienie ich osiągnięcia; (3) pozostawia
nas w czekaniu aŜ niemal umrą nasze nadzieje na spełnienie się tego, co
juŜ zdąŜyliśmy pokochać; (4) spełnia obietnice wzbudzając jakby z
umarłych to, z czego utratą się pogodziliśmy.
1 MjŜ 27,27-40
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wierzchołek swojej laski.161 22Dzięki wierze konający Józef
wspomniał o wyjściu synów Izraela i wydał polecenia dotyczące
swoich kości.162 23Dzięki wierze MojŜesz był przez trzy miesiące po narodzeniu ukrywany przez swoich rodziców, widzieli
bowiem, Ŝe dziecko jest piękne, i nie przestraszyli się rozkazu
króla.163 24Dzięki wierze MojŜesz, kiedy dorósł, nie zgodził się,
by go nazywano synem córki faraona, 25i wolał raczej dzielić
cierpienia razem z ludem BoŜym, niŜ zaŜywać przemijającej
rozkoszy grzechu,164 26uznając hańbę Chrystusową za większe
bogactwo niŜ skarby Egiptu — kierował bowiem oczy na zapłatę.165 27Dzięki wierze opuścił Egipt, nie przestraszony gniewem
króla; trzymał się bowiem Niewidzialnego tak, jak gdyby Go
widział.166 28Dzięki wierze obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby nie dotknął ich ten, który zabijał pierworodne.167 29Dzięki wierze przeszli przez Morze Czerwone jak po
suchej ziemi, a gdy Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli.168
30Dzięki wierze runęły mury Jerycha, okrąŜane przez siedem
dni.169 31Dzięki wierze Rachab, kobieta nierządna, nie zginęła
razem z niewiernymi, gdyŜ przyjaźnie przyjęła zwiadowców.170
32I co mam jeszcze powiedzieć? Zabrakłoby mi bowiem czasu
na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu, i o prorokach,171 33którzy dzięki wierze pokona161
162
163
164

165

166

167
168
169
170
171

1 MjŜ 47,29-31; 48,8-20.
1 MjŜ 50,24-25.
2 MjŜ 1,16.22; 2,2; 6,20, 4 MjŜ 26,58n.
śycie w pałacu faraona wiązało się z przyjęciem politeistycznej religii
Egiptu. MojŜesz musiał dokonać wyboru pomiędzy swoimi przekonaniami i hańbą niewolnictwa a luksusem i związanym z nim Ŝyciem w
grzechu bałwochwalstwa. Przed podobnym wyborem stanął Pan Jezus
kuszony na pustyni (Mt 4,9n).
Mądrze patrzy na Ŝycie, kto patrzy na konsekwencje podejmowanych
przez siebie decyzji.
Zob. przypis do Hbr 11,1 oraz 11,19. W świetle 2 MjŜ 2,11-15 rozumiemy, Ŝe MojŜesz nie bał się stanąć w obronie Izraelity.
2 MjŜ 12.
2 MjŜ 14-15.
Joz 6.
Joz 2,8-11; 6,22-25 por. Jk 2,25. Zob. przypis do Hbr 11,6.
Gedeon (6,11-8,35); Barak (Sdz 4,6-5,31); Samson (13,24-16,31); Jefta
(11,1-12,7); Dawid (1 Sm 16-17); Samuel (1 Sm 7-10); zob. takŜe: Ps
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li królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia
obietnic, zamknęli paszcze lwom,172 34zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni wydźwignęli się z niemocy, stali
się męŜni na wojnie, zmusili do odwrotu obce wojska.173
35Kobiety otrzymały swoich zmarłych przez wskrzeszenie;174
inni natomiast zostali zamęczeni, nie przyjąwszy uwolnienia,
aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.175 36Drudzy z kolei
doznali zniewag i biczowania, a ponadto kajdan i więzienia;
37byli kamienowani, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali
się w owczych i kozich skórach, pozbawieni wszystkiego, uciskani, poniewierani;176 38ci, których świat nie był godzien, tułali
się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.177
39I ci wszyscy, uznani z powodu wiary, nie otrzymali tego, co
głosiła obietnica, 40gdyŜ Bóg ze względu na nas przewidział coś
lepszego — tak by [oni] bez nas nie zostali doprowadzeni do
doskonałości.178
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Zachęta do wytrwałości za przykładem Jezusa Chrystusa
tego zatem powodu179 i my, otoczeni tak wielką
rzeszą świadków,180 odrzućmy wszelkie przeszkody i
krępujący [nas] grzech181 [i] biegnijmy wytrwale w
wyznaczonym nam wyścigu182 2ze wzrokiem utkwionym w Jezusie, w Tym, który wzbudza i doskonali wiarę,183 [i]
który zamiast naleŜnej Mu radości wycierpiał krzyŜ, nie zwaŜając na hańbę, i zajął miejsce po prawicy tronu Boga.184 3OtóŜ
zastanówcie się nad Tym, który ze strony grzeszników doznał
wobec siebie takiej wrogości, abyście, zniechęceni, nie upadli
na duszy.185

12

4W walce z grzechem nie opieraliście się jeszcze aŜ
5i całkowicie zapomnieliście o zachęcie, która odnosi

180

173

174
175

176

177
178

99,7; Jr 15,1; Dz 3,24; 13,20.
Królestwa podbili np. Jozue, Debora (Joz, Sdz 4-5), Nehemiasz zaprowadził sprawiedliwość (Neh), Daniel (Dn 6), Samson (Sdz 14,5), Dawid
(1 Sm 17,34) zamykali paszcze lwom.
Trzej młodzieńcy zgasili moc ognia (Dn 3,23-28), Eliasz uniknął ostrza
miecza (1 Krl 19,2nn), Hiskiasz podniósł się z niemocy (2 Krl 20).
Wdowa z Sarepty (1 Krl 17,17-24), Szunamitka (2 Krl 4,8-36).
Według niektórych jest to nawiązanie do Machabeuszy, dzielnych patriotów Ŝydowskich z II w. p. Chr. (2 Machabejska 7).
Zachariasz (2 Krn 24,20-22; Łk 11,51); Izajasz według tradycji został
przecięty piłą z rozkazu króla Menassesa.
Eliasz (1 Krl 19,8nn).
Celem tym jest spełnienie się obietnic odnośnie Chrystusa. Gdyby Pan
powrócił załóŜmy 100 lat wcześniej, nie byłoby nas w niebie — z tej
prostej przyczyny, Ŝe wówczas nie egzystowało jeszcze nasze pokolenie.
BoŜe zwlekanie oznacza nasze zbawienie. Do tego sprowadza się argumentacja autora listu. Zob. 2 Ptr 3,9.15.

1Z

Przypomnienie, Ŝe Ŝycie chrześcijańskie jest walką,
w której Bóg nie rozpieszcza swych dzieci

179

172

35

181
182

183

184

185

186

do krwi186
się do was

Zwrot: Z tego zatem powodu... wiąŜe rozpoczęte w tym rozdziale rozwaŜanie z 11,40.
Świadek, gr. martyr, oznacza osobę, która doświadczyła — nawet do
granic cierpienia — tego, o czym mówi. Takimi świadkami BoŜego
działania w historii byli wymienieni w Hbr 11 postaci wiary Starego Testamentu.
Zob. Flp 4,6-7; 1 Ptr 5,7.
Chrześcijańskie Ŝycie przypomina bardziej maraton niŜ sprint. Oznacza
ono wytrwałe dąŜenie do pełni w Chrystusie przy zachowaniu zasady,
którą jest wiara czynna w miłości (Gal 5,7; zob. Dz 20,24; 1 Kor 9,2426; Gal 2,2; Flp 2,16; 2 Tm 4,7.
Jezus Chrystus jest początkiem, autorem i sensem naszej wiary, jak
równieŜ Tym, który spełni wszystkie nasze pokładane w Bogu nadzieje
(Flp 3,13n).
Chrześcijaństwo jest drogą niepowodzenia, jeśli zamknąć je w granicach
ziemskiego Ŝycia (1 Kor 15,19), ale jednocześnie drogą zwycięstwa, jeśli
spojrzymy na nie z BoŜej perspektywy (Mt 5,10-12; Rz 8,18; 2 Kor
4,17; Flp 2,5-8; 1 Ptr 4,13; 5,1.10).
Naszą zachętą w chrześcijańskim „biegu” powinien być obraz biblijnej
rzeczywistości, a nie pseudobiblijnej sielanki (zob. w. 13; por. Iz 40,2831).
Walka przeciw grzechowi moŜe oznaczać męczeńską śmierć. MoŜe
takŜe oznaczać ten rodzaj osobistego zaangaŜowania, który widzimy u
Jezusa Chrystusa, którego modlitwie towarzyszył krwawy pot (Łk
22,44).
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jako synów:
Synu mój, nie lekcewaŜ Pańskich pouczeń
ani się nie zniechęcaj, gdy On wytyka ci błędy;187
6 bo kogo Pan kocha, tego poucza,
i okazuje surowość wobec kaŜdego syna,
którego darzy uznaniem.
7Dzięki pouczeniom jesteście wytrwali;188 Bóg obchodzi się z
wami jak z synami; bo co to za syn, któremu ojciec skąpi pouczeń? 8Jeśli nie jesteście pouczani — czego wszyscy stali się
uczestnikami — to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami.
9Ponadto, jeśli nasi ziemscy ojcowie pouczali nas, a [my ich]
szanowaliśmy, to czy nie tym bardziej poddamy się Ojcu duchów — po to, by Ŝyć? 10Tamci bowiem pouczali nas według
swego uznania, mając na uwadze krótkie dni [Ŝycia], Ten natomiast [czyni to] dla naszego dobra, abyśmy uczestniczyli w Jego
świętości. 11Wprawdzie Ŝadne [surowe] pouczenie w chwili,
gdy [nas] dosięga, nie sprawia [nam] radości, lecz łączy się z
bólem, później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, przynosi [pełen] pokoju owoc sprawiedliwości. 12Dlatego
wznieście opadłe ręce, [wzmocnijcie] omdlałe kolana, 13i prostujcie ścieŜki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie zbłądziło,
ale raczej ozdrowiało.
Przestroga przed lekkomyślnością w sprawach wiary i łaski189
14DąŜcie

do pokoju ze wszystkimi190 i do uświęcenia,191 bez
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którego nikt nie zobaczy Pana,192 15pilnujcie teŜ, aby ktoś nie
pozostawał z dala od BoŜej łaski,193 aby jakiś pnący się w górę
korzeń goryczy nie wywołał niepokoju194 i nie zaraziło się od
niego wielu, 16aby ktoś nie był rozwiązły lub bezboŜny jak
Ezaw,195 który za jeden posiłek oddał prawa swego pierworodztwa. 17A wiecie, Ŝe potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem moŜliwości opamiętania, chociaŜ o to ze łzami zabiegał.196
18Nie podeszliście bowiem do rozpalonego, namacalnego ognia,
ani do ciemności, mroku i huraganu, 19ani do dźwięku trąby, ani
grzmotu słów, po którym słuchacze błagali, by juŜ nie kierować
do nich ani słowa, 20gdyŜ nie mogli znieść nakazu: Nawet gdyby zwierzę dotknęło góry, będzie ukamienowane. 21A tak
straszne było to zjawisko, Ŝe MojŜesz powiedział: Jestem przeraŜony i drŜę.197 22Lecz przystąpiliście198 do góry Syjon i do
190
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Przeciwności nie powinny być dla nas powodem do rozpaczy, lecz raczej dowodem autentyzmu naszego dziecięctwa (Prz 2,11n). Nic, co spotyka chrześcijanina, nie jest pozbawione sensu, choć moŜe się takim wydawać. Stąd z kaŜdego doświadczenia powinniśmy się czegoś uczyć —
jak na treningach — a nie nastawiać się tylko na przetrwanie — jak w
przypadku chorób. Bóg poprzez teraźniejsze doświadczenia i próby
kształtuje naszą wiarę (1 Ptr 1,6n) i nasz charakter (w. 11; Jk 1,4; 3,17n
por. Mt 5,9) oraz przygotowuje nas do przyszłych zadań (1 Kor 6,3),
przyszłej chwały (2 Tm 4,8), do aktywnego uczestnictwa w Jego świętości (ww. 10, 11; Obj 2,7.11.17.26-28; 3,5.12.21).
WyraŜenie to tłumaczone jest równieŜ w sensie: Z uwagi na karcenie
znoście [wszystko]!; [Karcenie jest dowodem], Ŝe...; Dzięki karceniu pozostajecie na właściwej drodze.
Przestroga ta łączy się pośrednio z pociechą dla wytrwałych, ze wskazaniem na ogromne przywileje, w których z łaski BoŜej dano im udział —
i tak moŜemy odczytywać te wiersze.
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DąŜyć do pokoju ze wszystkimi to we właściwy sposób troszczyć się o
Kościół, jego stan duchowy i jego misję. Wszelki niepokój (w tym nieporozumienie) odbija się na organizmie, jakim jest Kościół, załamaniem
czasem wielu jego członków (w. 15), a przy tym naraŜa na BoŜy gniew
(1 Kor 3,16n).
DąŜyć do uświęcenia to przez wiarę umacniać się w BoŜej łasce (Gal
5,4n).
Wymowa zachęty w. 14 pokrywa się z sensem wypowiedzi zawartej w
Hbr 10,39. Zob. przypis do tego wiersza. Zob. takŜe 1 Ptr 1,15n.
Z łaski wypada się poprzez nawrót do Prawa (Gal 5,4).
zamieszania
1 MjŜ 25,29-34. Ezaw nie potrafił docenić swego uprzywilejowania i
związanego z nim stanu swego posiadania. Podobnie dziś wielu rozmienia „złoto” wieczności na „lusterka” doczesności (Flp 3,18).
Pismo Święte wielokrotnie nas poucza, Ŝe niektóre decyzje ludzkie mają
nieodwracalne konsekwencje (1 MjŜ 27,34-38), jeśli chodzi o moŜliwość
uczestniczenia w BoŜym planie zbawienia (Est 4,14) i Ŝe BoŜa łaskawość ma swoje granice (Prz 1,25-33; por. Hbr 6,4-6; 10,39 wraz z przypisami).
Wiersze 18-21 opisują nadanie Prawa na górze Synaj (2 MjŜ 19,12-18;
19,19; 20,19; 5 MjŜ 5,23). Było ono wprawdzie pełne chwały, ale tylko
na skutek grozy, jaką budziło. Nie oznaczało ono udziału w tak wielkich
przywilejach, w jakich daje udział nowe przymierze opisane w dalszych
wierszach, pełne chwały na skutek objawienia BoŜego miłosierdzia. Same juŜ okoliczności ustanowienia obu przymierzy wskazują na wyŜszość
nowego — dlatego nie ma powodu, by powracać do starego.
Wiersze 22-24 opisują, co oznacza uczestnictwo w nowym przymierzu i
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miasta Ŝywego Boga, do niebieskiego Jeruzalem i do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zgromadzenia 23i kościoła
pierworodnych zapisanych w niebie,199 i do Boga, sędziego
wszystkich,200 i do duchów sprawiedliwych, doprowadzonych
do doskonałości,201 24i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia wyraźniej niŜ
krew Abla.202
25StrzeŜcie się, byście nie odmówili posłuchu Temu, który [do
was] przemawia; jeśli bowiem tamci nie uszli [bezkarnie], gdy
odtrącili tego, który [ich] pouczał na ziemi, tym bardziej my,
odrzucający [mówiącego] z nieba.203 26Ten, którego głos wtedy
wstrząsnął ziemią, teraz tak zapowiada:
Jeszcze raz Ja wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.
27[Słowa]: „Jeszcze raz” wskazują na usunięcie tego, co chwiejne, jako stworzone, aby pozostało to, co niewzruszone.204
28Dlatego, jako ci, którzy otrzymują królestwo niewzruszone,
zachowajmy wdzięczność i z nią pełnijmy słuŜbę w sposób miły
Bogu: z szacunkiem i bojaźnią. 29Bóg nasz bowiem jest ogniem
trawiącym.205
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Napomnienia róŜne
trwa miłość braterska. 2Nie zapominajcie o
gościnności; dzięki niej bowiem niektórzy, nieświadomi tego, gościli aniołów.206 3Pamiętajcie o więźniach,
jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, poniewaŜ sami jesteście w ciele.207
4MałŜeństwo niech będzie przez wszystkich otaczane szacunkiem, a poŜycie małŜonków bez skazy; Bóg bowiem osądzi
rozwiązłych208 i cudzołoŜnych209. 5Nie przywiązani do pieniędzy210 zadawalajcie się tym, co posiadacie;211 sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.212 6Tak więc z
ufnością moŜemy mówić:
Pan jest moim pomocnikiem i nie będę się lękał;
CóŜ mi moŜe uczynić człowiek?213

13

199

200
201

202

203

204

205

1Niech

7Pamiętajcie
206

207
208

przynaleŜność do ludu BoŜego, dla którego góra Syjon w sensie duchowym, nie geograficzna Synaj, jest wyrazem nowego porządku. Podobnego argumentu uŜywa Paweł w Gal 4,24-31.
Kościół pierworodnych zapisanych w niebie to grono odkupionych z
Izraela (Obj 7,4; 14,1-5).
Zob. Rz 14,10-12; 1 Kor 3,10-15; 2 Kor 5,10; Hbr 4,13; Obj 20,11-15.
Chodzi o grono wierzących Starego Testamentu, konsekwentnie ufających obietnicy, przywołanych w przykładach podanych w Hbr 11 (por.
Rz 3,24-26; 4,3. 23-25).
Krew Abla wołała o pomstę (1 MjŜ 4,10) — krew Jezusa umoŜliwia
przebaczenie i pojednanie (Hbr 9,12; 10,19; Kol 1,20; 1 J 1,7).
Tym, który mówi, jest Bóg. Izraelitów przestrzegał On z góry Synaj (z
ziemi), do Kościoła i świata — za sprawą Ducha Świętego przemawia
On z nieba (Obj 1,1).
Wstrząśnięte zostaną wszystkie instytucje funkcjonujące w świecie,
nawet te, które Bóg ustanowił na pewien okres. Niewzruszonym jest
Królestwo BoŜe (zob. Dn 2,37-45).
Określenie Bóg nasz jest ogniem trawiącym wskazuje na jego bezkompromisowość i bezstronność (2 MjŜ 24,17; 5 MjŜ 4,24; 9,3).
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209

210

211
212
213
214

o waszych przywódcach,214 którzy wam zwiasto-

Tak było w przypadku Abrahama (1 MjŜ 18), Gedeona (Sdz 6) i Manoacha (Sdz 13).
Hbr 10,32-34; 1 Kor 12,26.
Rozpustnik, gr. pornos, określa męŜczyznę, który za zapłatę oddaje
swoje ciało poŜądaniom innej osoby, męską prostytutkę, homoseksualistę, człowieka, który uprawia niezgodne z prawem BoŜym praktyki seksualne.
CudzołoŜnik, gr. moichos, to człowiek uwodzący cudzego współmałŜonka. NiezaleŜnie od obyczajów danej kultury sąd BoŜy nad naduŜyciami w dziedzinie seksu pozostaje niezmienny.
Chciwość to Ŝądza posiadania, szczególnie dóbr materialnych, pragnienie posiadania ich w większej mierze niŜby to wynikało z potrzeby. Pismo Święte zrównuje ją z bałwochwalstwem (Ef 5,5); przestrzega przed
nią (Łk 12,15-21; 1 Tm 6,6-10); przeciwstawia jej bogactwo w Bogu (Łk
12,21); zachęca do gromadzenia skarbów w niebie (Mt 6,19-21; 1 Tm
6,17-19); poleca troskę materialną o innych, troskę, której nie da się pogodzić z poŜądaniem dóbr materialnych (Flp 4,10-13).
Flp 4,11n; 1 Tm 6,8.
5 MjŜ 31,6.8; Joz 1,5.
Ps 118,6.
Dosł. pamiętajcie tych, którzy wam przewodzili, tzn. zwiastowali Słowo,
na własnym przykładzie pokazywali jego funkcjonowanie w Ŝyciu, byli
przewodnikami w Ŝyciu wiary. Wódz to w chrześcijaństwie „to nie ten,
kto panuje, lecz ten kto jak słuŜyć wskazuje” (Mt 23,8-12; 3 J 9-10). W
tekście autor przypomina tych, którzy niewykluczone, Ŝe zapłacili Ŝyciem za swą wiarę.
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wali Słowo BoŜe, i rozpatrując koniec ich Ŝyciowej drogi, naśladujcie ich wiarę.215 8Jezus Chrystus wczoraj i dziś — ten sam
i na wieki.216 9Nie dawajcie się zwodzić róŜnorodnym i obcym
naukom; dobrze jest bowiem wzmacniać serce łaską,217 a nie
[nakazami o] pokarmach; nie przyniosły one korzyści tym, którzy ich przestrzegali.218 10Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy słuŜą przybytkowi.219 11Ciała bowiem tych
zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech,
spala się poza obozem.220 12Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud
własną krwią, cierpiał poza bramą. 13Wyjdźmy więc do Niego
poza obóz, niosąc Jego pohańbienie.221 14Nie mamy tu bowiem
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miasta trwałego, ale za przyszłym tęsknimy.222 15Przez Niego
więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę uwielbienia, to znaczy
owoc warg wyznających Jego Imię. 16Nie zaniedbujcie teŜ dobroczynności i wzajemnej pomocy; takie bowiem ofiary podobają się Bogu.223
17Bądźcie posłuszni i ulegli swoim przewodnikom, oni bowiem
czuwają nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę; niech to
czynią z radością, a nie z narzekaniem, bo to nie wyszłoby wam
na korzyść.224
Prośba o modlitwę
18Módlcie

215

216

217

218
219

220
221

Bycie naśladowcą Jezusa nie spiera się z braniem przykładu z chrześcijan wielkiej wiary (1 Kor 4,16; Ef 5,1; 1 Ts 1,6n; 2,14; Hbr 6,12; 2 J 11).
Wiersz ten musimy przede wszystkim rozpatrywać w jego kontekście:
(1) Zgodnie z wierszami poprzedzającymi: Jezus Chrystus „wczorajszego” zwiastowania i wiary tych, którzy trwali przy Nim „wczoraj”, jest
tym samym, którego zwiastujemy „dzisiaj”, w którego wytrwale wierzymy „dzisiaj”, choćby trzeba było zapłacić za to Ŝyciem i który nas
czyni takimi, jak przewodnicy „dnia wczorajszego” — i tak będzie zawsze. (2) Zgodnie z wierszami następującymi: Poselstwo o Jezusie nie
uległo zmianie i naleŜy odrzucić wszelkie jego modyfikacje (Gal 1,8n).
Umacniać serce łaską to utwierdzać się w przekonaniu, Ŝe wszystko,
kim jesteśmy i wszystko, czego moŜemy dokonać, jest zaleŜne od łaski
BoŜej (1 Kor 15,10; Hbr 13,20-21).
Kol 2,16-23; zobacz uwagi do tego fragmentu.
Naszym ołtarzem jest krzyŜ. Na nim przelał krew nasz Zbawiciel. Jego
ofiara jest wypełnieniem starotestamentowej ofiary pojednania, z której
kapłani i wierni starego przymierza nic nie spoŜywali, gdyŜ spalano ją
całą poza obozem (3 MjŜ 4,12; 16, 2-34; 23,26-32; 4 MjŜ 29,7-11). Inaczej jest z ofiarą Jezusa. My, jako chrześcijanie dostępujemy z niej
udziału przez wiarę — jesteśmy w Wieczerzy Pańskiej uczestnikami
ofiary pojednania dokonanego na krzyŜu (J 6,48-58; 1 Kor 10,16-17),
ofiary, której krew została wniesiona do przybytku w niebie (Hbr
9,11nn). Ci, którzy odrzucają Chrystusa na rzecz starego porządku, nie
mają udziału w ofierze krzyŜa i nie mają prawa uczestniczyć w posiłku
nowego przymierza.
3 MjŜ 4,12.
Chrześcijaństwo to równieŜ udział w pohańbieniu Chrystusa (J 7,7;
15,18-20; 1 Ptr 2,21; 4,1n; 1 J 3,13). Wyjść poza obóz znaczy wyłamać
się — jeśli trzeba — z ram ustalonego i ogólnie przyjętego porządku religijnego i społecznego, narazić się dla Chrystusa (jak Tymoteusz —
zob. w. 23).

się za nas; jesteśmy bowiem przekonani, Ŝe mamy
czyste sumienie, gdyŜ chcemy we wszystkim dobrze postępować.225 19Tym bardziej zaś zachęcam, abyście to zrobili, Ŝeby
mi było dane co prędzej do was powrócić.226
20A Bóg pokoju,227 który przez krew wiecznego przymierza228
wyprowadził spośród umarłych wielkiego Pasterza owiec, Pana
naszego Jezusa,229 21niech was wyćwiczy we wszystkim, co
przydatne do spełnienia Jego woli, czyniąc w nas to, co miłe w
Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki
222
223

224

225
226

227

228

229

Lub: o przyszłe zabiegamy (Hbr 11,10.14.16).
Wiersz ten określa, co jest ofiarą w naszym przypadku: (1) Owoc warg,
które wyznają Boga w modlitwie, świadectwie, zwiastowaniu (J
15,8.16); (2) dobroczynność, (3) pomoc wzajemna (Rz 15,25nn; 1 J
3,16-18).
O postawie wierzących wobec ich przewodników wiary, tzn. apostołów
(misjonarzy) i prezbiterów (starszych) mówią jeszcze: Hbr 10,7; 1 Ptr
5,1-5.
Odnośnie sumienia zob. uwagi do Hbr 10,2.
Misja, w tym losy misjonarzy, są dziełem zbiorowej modlitwy. Tę samą
myśl przekazuje apostoł Paweł w Rz 15,30-33. Powrotowi do Zboru
przeszkadzały autorowi jakieś obowiązki misyjne, nie uwięzienie (Hbr
13,23).
Bóg pokoju — określenie często pojawiające się w pozdrowieniach (Rz
15,33; 16,20; Flp 4,9; 1 Ts 5,23). WyraŜa ono pewność działania BoŜego
w naszym Ŝyciu.
Chodzi o nowe przymierze. Podobnie określa je Jeremiasz (Jr 31,31;
32,40).
Wielki Pasterz: Ps 23; Iz 40,11; Ez 34,11-16.23; 37,24; J 10,2n. 11. 14.
27; 1 Ptr 2,25; 5,4.
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wieków.230 Amen.
22A proszę was, bracia, wysłuchajcie [tego] słowa napomnienia,
bo krótko do was napisałem. 23Wiedzcie, Ŝe nasz brat, Tymoteusz, został zwolniony;231 zobaczę was razem z nim, jeśli wkrótce przyjdzie.
24Pozdrówcie wszystkich waszych przewodników i wszystkich
świętych. Pozdrawiają was ci, którzy są z Italii. 25Łaska z wami
wszystkimi.

List Jakuba
Pozdrowienie

1

1Jakub,

sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do dwunastu Doświadczenia
1 Kor 10,13; 1
pokoleń, które są w diasporze:1 Pozdrowienia!

O poŜytku płynącym z prób
i o źródle mądrości
2Za najwyŜszą radość uwaŜajcie, bracia moi, gdy spadają na
was róŜnorodne próby, 3wiedząc, Ŝe doświadczanie waszej wiary2 sprawia wytrwałość, 4wytrwałość zaś niech prowadzi do
dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie
mający Ŝadnych braków.
5A

jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który
wszystkim daje szczodrze i bez wypominania, a będzie mu dana. 6Niech jednak prosi z wiarą, bez powątpiewania;3 kto bowiem wątpi, przypomina falę morską, przez wiatr gnaną i rzucaną. 7Bo taki człowiek4 niech nie myśli, Ŝe coś od Pana
otrzyma — 8człowiek o rozdwojonej duszy, niestały na Ŝadnej
ze swoich dróg. 9Niech zaś brat5 ubogi6 chlubi się swoim wy-

230

231

Główną myślą tych słów pozdrowienia jest fakt, Ŝe nasze Ŝycie jest we
wszystkim zaleŜne od Boga działającego w wierzących w mocy zmartwychwstania (Ef 1,19).
Tymoteusz jest w kontekście tego rozdziału przykładem tego, który
podzielił pohańbienie Jezusa (Hbr 13,13). Według najstarszych przekazów poniósł on śmierć męczeńską za Domicjana, w roku 81.

1

Czyli, rozproszeni poza granicami ojczyzny.

2

Pokusy i próby — w grece określa się to jednym słowem — są testem
wiary, a nie silnej woli. Chodzi o wiarę w to, Ŝe my i Chrystus jedno jesteśmy. Gdy taka wiara przynosi owoce, wówczas próby są rzeczywiście najwyŜszą radością. Jeśli traktujemy doświadczenia jako testy silnej woli,
wówczas pojawia siê tendencja do izolacji wierzącego od świata, jego Ŝycie staje się bardziej Ŝyciem pod Prawem niŜ pod łaską.

3

Lub: wahania, chwiejności.

4

Człowiek lub osoba, zob. BAGD 66 s.v. 1, 6.

5

Słowo brat w kontekście kolektywu oznacza równieŜ siostrę, zob. BAGD
16 s.v. ajdelfov" 1, 2.

6

ubogi, gr. tapeino,j (tapeinos) (1) dosłownie, o sytuacji słaba, niekorzystna, przeciwieństwo u`yhlo,j (hipselos); (2) przenośnie w NT; (a) o osobach, o moŜliwościach lub o znaczeniu słabe, niewielkie, ubogie, niczym
się nie wyróŜniające (Jk 1,9); rzeczownikowo tapeinoi, ludzie niewaŜni
(Łk 1,52); (b) o stanie emocjonalnym przygnębiony, ucieśniony (2 Kor
7,6); reczownikowo oi` tapeinoi, ludzie przygnębieni (2 Kor 7,6); (c) o
postawie; w sensie negatywnym usłuŜna, podrzędna (prawdopodobnie 2

Ptr 1,7

str. 2

Pismo Święte

wyŜszeniem, 10bogaty natomiast swoim poniŜeniem, Ŝe przeminie jak kwiat trawy.7 11Bo wzeszło słońce wraz ze skwarem i
wysuszyło trawę, kwiat jej opadł i piękno jego wyglądu przepadło; podobnie zwiędnie bogaty w swoich przedsięwzięciach.
12Szczęśliwy

człowiek, który trwa mimo próby, bo gdy stanie
się doświadczony, posiądzie wieniec Ŝycia,8 obiecany tym, którzy Go kochają. 13Niech nikt, kto przechodzi próbę, nie mówi:
Moja próba pochodzi od Boga; Bóg bowiem jest niepodatny na
próby9 ze strony złych rzeczy, sam teŜ nikogo nie [w ten sposób] nie doświadcza. 14KaŜdy natomiast jest próbowany przez
własne Ŝądze,10 które go pociągają i nęcą; 15potem Ŝądza, gdy
zacznie się rozwijać,11 rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje,12
rodzi śmierć.13 16Nie dajcie się zwieść,14 bracia moi ukochani.
17KaŜdy dobry podarunek i wszelki dar doskonały zstępuje z
góry od Ojca światłości;15 u którego nie istnieje Ŝadna zmienność lub cień poruszenia.16 18Gdy zechciał, zrodził nas Słowem
prawdy, abyśmy byli jakby pierwszym plonem Jego stworzeń.
Kor 10,1); w sensie pozytywnym niska, pokorna, uprzejma, skromna (Mt
11,29; być moŜe 2 Kor 10,1); rzeczownikowo tapeinoi, ludzie pokorni (Jk
4,6); (d) rodzaj nijaki: ta. tapeina, rzeczownikowo, o rzeczach podrzędne
zadania (prawdopodobnie Rz 12,16), przeciwieństwo ta. u`yhla (zaszczytne).
7

Iz 40,6; 1 Ptr 1,24.

8

Obj 2,10; 1 Ptr 5,4 (wieńcem tym jest samo Ŝycie, mamy to do czynienia z
genetiwem apozycyjnym).

9

Niepodatny na próby: w grece jest to jedno słowo avpei,rasto,j (apeirastos),
które dobrze oddawałoby słowo „niepróbowalny”.

10 Słowo Ŝądza, gr. evpiqumi,a (epitymia) oznacza zarówno dobre pragnienia

(Flp 1,23), jak i złe (Rz 7,7).
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str. 3
O poŜytku słuchania

19JuŜ

wiecie,17

[to]
bracia moi ukochani; kaŜdy zaś człowiek
niech będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. 20Bo gniew człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Boga. 21Dlatego odrzućcie wszelką plugawość i obfitość
złości i z łagodnością przyjmijcie zasiane w was Słowo, które
jest w stanie zbawić wasze dusze.18 22Bądźcie zaś wykonawcami19 Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych
siebie. 23Bo kto jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, ten
podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się
swemu naturalnemu obliczu; 24bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. 25Kto jednak wniknął w
doskonałe prawo wolności i trwa w nim,20 nie jest słuchaczem,
który zapomina, lecz wykonawcą dzieła; ten będzie szczęśliwy
w swoim działaniu.
O prawdziwej bogobojności
26Jeśli

ktoś sądzi, Ŝe jest bogobojny,21 lecz nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swoje serce, tego bogobojność jest
próŜna. 27Czystą i nieskazitelną bogobojnością u Boga i Ojca
jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich ucisku i strzec
się splamienia ze strony świata.

17 Lub imperatyw: wiedzcie.
18 1 Ptr 1,9; Jk 2,14; 4,12; 5,20; Rz 1,16.
19 Lub: twórcami; to samo słowo określa w grece poetę.

11 Lub: pocznie, zajdzie w ciąŜę.

20 Lub: nie odstępuje, trzyma się go.

12 Lub: zostanie popełniony.

21 Słowo bogobojność odnosi się raczej do zewnętrznej formy zachowań

13 MoŜliwe, Ŝe: rodzi martwy płód śmierci (Hort, BW 5).
14 2 Kor 4,4; Rz 1,27; Ef 4,14.
15 J 3,31; 19,11.
16 W grece mamy tu do czynienia ze stopą heksametryczną: pa/sa do,sij

avgaqh. kai. pa/n dw,rhma te,leion. Niektórzy sugerują, Ŝe jest to cytat (Ropes, Ewald, Mayor, zob. BW 5).

ludzi wierzących.

str. 4

Pismo Święte
Wezwanie do równego traktowania wszystkich ludzi

1Bracia

Jezusa,22

moi, nie łączcie wiary naszego Pana
Chrystusa chwały,23 z wyróŜnianiem jednych osób przed
drugimi.24 2Bo gdyby na wasze zgromadzenie25 przyszedł
człowiek ze złotym pierścieniem na palcu i w lśniącej szacie oraz przyszedł ubogi w brudnej szacie, 3a wy zwrócilibyście
uwagę na tego w lśniącej szacie i powiedzielibyście: Ty usiądź
tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: Ty stań tam lub
usiądź u mojego podnóŜka, 4to czy nie doszło wśród was do
osądu i czy nie staliście się sędziami [kierującymi się] złym
rozumowaniem? 5Posłuchajcie, bracia moi ukochani, czy nie
Bóg wybrał ubogich w tym świecie,26 a bogatych w wierze i
[przez to] dziedziców Królestwa, które obiecał tym, którzy Go
miłują? 6Wy tymczasem pogardziliście ubogim. Czy nie bogaci
was wyzyskują i nie oni ciągną was do sądów? 7Czy nie oni
bluźnią szlachetnemu imieniu, które zostało nad wami wezwane?27 8Jeśli rzeczywiście wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie prawo: Będziesz kochał swojego bliźniego jak samego
siebie, dobrze czynicie. 9Lecz jeśli wyróŜniacie jednych przed
drugimi, popełniacie grzech i jesteście uznani przez Prawo za

2

22 Wiara naszego Pana Jezusa: podobne zestawienie: Dz 3,6; Gal 2,16; Rz

3,22; Obj 14,12.
23 ChociaŜ w tekście greckim nie ma powtórzonego słowa Pan, moŜna po-

traktować przypadek słowa chwała jako genetiwus apozycyjny i powiedzieć: Pana Jezusa Chrystusa, Pana chwały. Zob. Hbr 9,5. Inne fragmenty
łączące Chrystusa z chwałą: Rz 9,4; 2 Kor 4,6; Ef 1,17; Hbr 1,3.
24 WyróŜnianie jednych osób przed drugimi, gr. proswpolhmyi,a (prosopo-

Pismo Święte
przestępców.

O istocie łamania Prawa
oraz o waŜności miłosierdzia
10Ktokolwiek bowiem zachowałby całe Prawo, a potknął się w
jednym, stałby się winien wszystkiego. 11Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóŜ,28 powiedział teŜ: Nie zabijaj;29 jeśli więc
nie cudzołoŜysz, ale zabijasz, stałeś się przestępcą Prawa. 12Tak
mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez
Prawo wolności.30 13Sąd bez miłosierdzia temu, kto nie okazał
miłosierdzia — miłosierdzie tryumfuje nad sądem.31
Związek wiary z uczynkami
za poŜytek, bracia moi, jeśli ktoś mówi, Ŝe ma wiarę, lecz
nie ma uczynków? Czy wiara jest w stanie go zbawić? 15Jeśli
brat albo siostra są nadzy32 i brak im codziennego chleba, 16a
ktoś spośród was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie
się i nasyćcie, nie dalibyście im jednak tego, czego ciało potrzebuje, jaki z tego poŜytek?33 17Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. 18Lecz powie ktoś: Ty masz
wiarę, a ja mam uczynki; pokaŜ mi swoją wiarę bez uczynków,
a ja ci pokaŜę wiarę z moich uczynków. 19Ty wierzysz, Ŝe Bóg
jest jeden? Pięknie czynisz; demony równieŜ wierzą — i drŜą.
20Chcesz zaś poznać, pusty człowieku, Ŝe wiara bez uczynków
jest bezpłodna?34 21CzyŜ Abraham, nasz ojciec, nie z uczynków
został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna
Izaaka? 22Widzisz, Ŝe wiara współdziałała z jego uczynkami i z
uczynków wiara została uczyniona doskonałą. 23I wypełniło się
Pismo, które mówi: Abraham zaś uwierzył Bogu i zostało mu to
14Co

lepsia), moŜna teŜ tłumaczyć jako stronniczość; zob. Rz 2,11; Kol 3,25; Ef
6,9.
25 zgromadzenie, gr. sunagwgh, (synagoge), słowo na określenie zgromadze-

nia (Łk 12,11), a szczególnie na określenie budynku (Łk 4,15.20.28). Za
wyborem zgromadzenia przemawia Hbr 10,25, chociaŜ biorąc pod uwagę,
Ŝe adresaci listu byli śydami tłumaczenie synagoga jest teŜ moŜliwe. Inskrypcja z IV w. miała napis synagoga na określenie miejsca spotkań
chrześcijan. Tak teŜ miejsca zgromadzeń określali ebionici (Roberson BW
5).
26 Ubodzy w tym świecie, datiwus etyczny, moŜna tłumaczyć: ubogich w

oczach świata (Dz 7,20; 1 Kor 1,18; 2 Kor 10,4; Jk 4,4.
27 Najprawdopodobniej chodzi o imię Jezus (Dz 11,26; 26,28; 1 Ptr 4,14.16).
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28 3 MjŜ 19,18; Mt 7,12; 22,40; Łk 10,28.
29 Rz 2,25-27; Gal 2,18; zob. 3 MjŜ 19,15; 5 MjŜ 1,17; 16,19.
30 Rz 7,12.
31 Lub: jest mocniejsze niŜ sąd; Mt 5,7; 6,14; 7,1n; 18,33.
32 Mt 25,36nn; J 21,7; Dz 19,16.
33 Zob. Jk 1,25.
34 2 Ptr 1,8.
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zaliczone na poczet sprawiedliwości,35 i został nazwany przyjacielem Boga.36 24Widzicie, Ŝe człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. 25A podobnie i Rahab,
nierządna kobieta, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła inną drogą?37 26Bo jak
ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.38
O odpowiedzialności nauczycieli
i o grzechach języka
1Przestańcie, bracia moi, tak bardzo garnąć się do bycia
nauczycielami;39 miejcie świadomość, Ŝe otrzymamy surowszy wyrok.40 2Wszyscy bowiem w wielu sprawach się
potykamy. Kto w słowie się nie potyka, ten jest człowiekiem doskonałym, zdolnym trzymać w ryzach całe ciało. 3Gdy
zaś koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. 4Oto i okręty, choć są
tak wielkie i gnane przez silne wiatry, kierowane są przez maleńki ster, dokąd zechce ruch [ręki] sternika. 5Tak samo i język
jest małym członkiem, a przechwala się wielkimi rzeczami. Oto
jak wielki las podpala tak mały ogień! 6I język jest ogniem;
język jest światem nieprawości umieszczonym wśród naszych
członków; plami całe ciało i rozpala koło naturalnych skłonności,41 [sam] rozpalony przez Gehennę.42 7Bo wszelki rodzaj
[dzikich] zwierząt oraz ptaków, płazów oraz stworzeń morskich

3

35 1 MjŜ 15,6.
36 Iz 41,8 51,2; Dn 3,35 (LXX); 2 Krn 20,7.
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ujarzmiany jest i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. 8Nikt z
ludzi natomiast nie jest w stanie ujarzmić języka, krnąbrnego
zła, pełnego śmiercionośnego jadu. 9Nim sławimy Pana i Ojca, i
nim przeklinamy ludzi, stworzonych na BoŜe podobieństwo; 10z
tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo.
Tak, bracia moi, być nie powinno. 11Czy źródło z tego samego
otworu wydaje [wodę] słodką i gorzką? 12Czy figowiec, bracia
moi, moŜe rodzić oliwki a winorośl figi? Tak teŜ słony źródło
nie moŜe wydać słodkiej wody.
O prawdziwej mądrości
13Kto

między wami jest mądry43 i uczony? Niech to wykaŜe
szlachetnym prowadzeniem się, Ŝe jego czyny [wypływają] z
łagodności cechującej mądrość. 14Jeśli jednak macie w sercach
gorzką zazdrość44 i ambicję, nie chwalcie się i nie kłamcie
wbrew prawdzie. 15Nie jest to mądrość zstępująca z góry, lecz
ziemska, zmysłowa, demoniczna. 16Bo gdzie jest zazdrość i
ambicje, tam zamieszanie45 i wszelki zły czyn. 17Mądrość z
góry natomiast jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna. 18A
owoc sprawiedliwości zasiewany jest w pokoju tym, którzy
pokój czynią.46
Harmonijne Ŝycie i odpowiedzi na modlitwy

4

1Skąd

wojny47 i skąd walki48 między wami? Czy nie pochodzą one z waszych namiętności, które toczą bój w waszych członkach? 2PoŜądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie moŜecie osiągnąć; walczycie i wojujecie

37 Joz 2,1-21; 6,17; 22-25; Mt 1,5; Hbr 11,31.
38 Obj 3,2.
39 1 Kor 12,28n; 14,26.
40 Mk 12,40; Łk 20,47.
41 Lub: i nakręca (wprawia w ruch) koło (kółko), zob. Robertson BW 5.
42 Gehenna, gr. ge,enna (gehenna) to Dolina Hinnoma; w niej śydzi składali

w okresie swojego upadku religijnego składali ofiary Molochowi (2 Krl
23,10). Gehennę naleŜy odróŜnić od Hadesu, który nigdy nie był miejscem kary, ale miejscem umarłych bez sugerowania ich statusu moralnego
(Vincent, BW5).

43 Chodzi o mądrość praktyczną.
44 Zazdrość, gr. zh/loj (dzelos), w znaczeniu pozytywnym oznacza Ŝarliwość

lub gorliwość (J 2,17); w sensie negatywnym zazdrość lub zawiść (Dz
5,17).
45 Lub: Niepokój: Jk 1,8; 3,8; nieporządek (1 Kor 14,33).
46 Lub: zasiewany jest przez tych (lub: w tych), którzy czynią pokój.
47 Wojna, gr. po,lemoj (polemos) oznacza dłuŜszą kampanię.
48 Walka lub bitwa, gr. ma,ch (mache) oznacza pojedyncze starcie w wojnie.
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— Nie macie, bo nie prosicie. 3Prosicie, a nie otrzymujecie,
dlatego Ŝe źle prosicie, aby stracić to w waszych namiętnościach. 4Wiarołomni,49 czy nie wiecie, Ŝe przyjaźń ze światem,
to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem
świata, staje się nieprzyjacielem Boga. 5Albo czy sądzicie, Ŝe na
próŜno Pismo mówi: AŜ do [granic] zazdrości pragnie On ducha, któremu dał w nas mieszkanie? 6Większą zaś okazuje łaskę, gdyŜ mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia,50 a pokornym
daje łaskę.51 7Podporządkujcie się więc Bogu, przeciwstawcie
się zaś diabłu,52 a ucieknie od was. 8ZbliŜcie się do Boga, a
zbliŜy się do was. Obmyjcie ręce,53 grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy.54 9OkaŜcie Ŝal, zasmućcie się, i
zapłaczcie; niech wasz śmiech zamieni się w smutek, a radość w
przygnębienie.55 10UniŜcie się przed Panem, a wywyŜszy was.
11Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia brata lub
osądza swego brata, obmawia Prawo i osądza Prawo; jeśli zaś
sądzisz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa, ale sędzią. 12Jeden
jest Prawodawcy i Sędzia, Ten, który moŜe zbawić i zatracić. Ty
zaś kim jesteś, Ŝe sądzisz bliźniego?

49 Wiarołomni, gr. moicali,j (moichalis) jest religijnym znaczeniem tego

słowa, które oznacza cudzołoŜnych. Trudno powiedzieć, czy słowo to powinno być tu oddane w swoim pierwszym znaczeniu jak w Rz 7,3, czy w
religijnym, jak w 2 Kor 11,1n; Ef 5,24-28. Oba znaczenia mają w tym
kontekście sens.
50 Przeciwstawia, gr. avntita,ssw (antitasso) pochodzi z języka wojskowego i

oznacza zbrojny opór (Rz 13,2).
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Pewność siebie
i lenistwo w działaniu
13A teraz wy, którzy mówicie: Dziś lub jutro pójdziemy do tego
oto miasta, będziemy tam działać przez rok i będziemy handlowali, i zarobimy. 14Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie.
Czym jest wasze Ŝycie? Bo mgłą56 jesteście, która na krótko się
ukazuje, a potem znika. 15Zamiast tego, powinniście mówić:
Jeśli Pan zechce, będziemy Ŝyli i zrobimy to lub owo. 16Wy
tymczasem chełpicie się swoimi przechwałkami; wszelka tego
rodzaju chełpliwość jest zła. 17Kto więc umie57 dobrze czynić, a
nie czyni, dopuszcza się grzechu.
Zapowiedź odpłaty dla bogatych i samolubnych
1A

teraz wy, bogaci,58 zapłaczcie lamentując nad waszymi
nieszczęściami, które się zbliŜają. 2Wasze bogactwo zbutwiało, a wasze szaty zostały zŜarte przez mole. 3Wasze
złoto i srebro przerdzewiało, a ich rdza59 będzie świadczyć
przeciw wam i strawi wasze ciała jak ogień. Zgromadziliście
skarby w dniach ostatecznych. 4Oto zapłata robotników, którzy
zŜęli wasze pola, zatrzymana przez was, krzyczy, a wołania
Ŝniwiarzy dotarły do uszu Pana Zastępów. 5śyliście na ziemi w
zbytku i w przepychu, utuczyliście wasze serca na dzień rzezi.
6Skazaliście i zabiliście sprawiedliwego; nie opiera się wam.

5

Wezwanie do cierpliwego czekania na ostateczne
rozstrzygnięcie ziemskich spraw
7Bądźcie zatem cierpliwi, bracia, aŜ do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego plonu ziemi, aŜ spadnie wczesny60 i późny deszcz. 8Bądźcie cierpliwi i wy, umocnijcie swoje
serca, gdyŜ przyjście Pana jest bliskie. 9Przestańcie narzekać,
bracia, jedni na drugich, abyście nie zostali osądzeni; oto Sędzia

51 Pr 3,34.
52 Ef 6,11; 1 Ptr 5,8.
53 2 MjŜ 30,19-21; Mk 7,3.19; Tu w znaczeniu przenośnym, jak Oz 1,16; Ps

24,4.
54 Ludzie o rozdwojonej duszy, gr. di,yucoj (dipsichos) oznacza ludzi chwiej-

nych, niestałych; Jk 1,8.
55 Przygnębienie, gr. kath,feia (katefeia) jest złoŜeniem dwóch słów kata. ta.

fah, (kata ta fae), spuścić oczy (Łk 18,13).

56 mgła, gr. avtmi,j (atmis) Robertson (BW 5) wskazuje na mgłę, NET na dym

(por. 1 MjŜ 19,28; 3 MjŜ 16,13; Jl 2,30 [Dz 2,19]; Ez 8,11).
57 Lub: wie jak szlachetnie czynić...
58 1 Tm 6,17.
59 Rdza, gr. ivoj, (ios) tłumaczone teŜ jako trucizna (Jk 3,8).
60 Deszcz wczesny oczekiwany był w październiku lub listopadzie; deszcz

późny w kwietniu lub maju.
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stanął u drzwi. 10Za przykład nieugiętości [wobec niedoli] oraz
cierpliwości bierzcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w
imieniu Pańskim. 11Oto za szczęśliwych uwaŜamy tych, którzy
wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i zobaczyliście zakończenie61 Pana, Ŝe Pan jest bardzo litościwy i miłosierny.62
O zobowiązaniach
przede wszystkim, bracia moi, przestańcie przysięgać czy to
na niebo, czy na ziemię, czy teŜ [składać] jakąś inną przysięgę;
ale niech wasze „tak” będzie „tak”, a wasze „nie” niech będzie
„nie”, abyście nie popadli pod sąd.

12A

O postępowaniu w przypadku słabości
13Jest

pośród was ktoś w niedoli?63 Niech się modli. Weseli się
ktoś? Niech [przy akompaniamencie] śpiewa pieśni. 14Jest pośród was ktoś w słabości? Niech przywoła prezbiterów64 kościoła i niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą
w imieniu Pańskim. 15A modlitwa wiary uratuje chorego i Pan
go podźwignie; jeŜeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. 16Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście w ten sposób byli wyleczeni.
Wiele moŜe skuteczna modlitwa sprawiedliwego.65 17Eliasz był
człowiekiem podobnym w [swych] doświadczeniach do nas i
modlił się modlitwą,66 Ŝeby nie spadł deszcz; i nie było deszczu
na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. 18Potem znów się pomodlił i niebo dało deszcz, a ziemia wydała swój plon.

61 Lub: cel Pana.
62 Aluzja do 2 MjŜ 34,6; Nh 9,17; Ps 86,15; 102,13; Jl 2,13; Jon 4,2. Zob. teŜ

Łk 6,36.
63 2 Tm 2,3.9; 4,5
64 Dz 20,17; 15,6.22; 21,18; Flp 1,1
65 Skuteczna, gr. evnergoume,nh (energumene) lub: zastosowana modlitwa

sprawiedliwego (BW 5).
66 Modlić się modlitwą, idiom greki klasycznej, odpowiednik hebr. infiniti-

wu absolutusu: modlić się usilnie (BW 5).
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WaŜność duszpasterstwa
moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a ktoś
go nawróci, 20niech wie, Ŝe ten, kto nawrócił grzesznika z jego
błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo
grzechów.
19Bracia

str. 2

Pierwszy List Piotra
Pozdrowienie
1Piotr,1

apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców diaspoPontu, Galacji, Kappadocji, Azji3 i Bitynii, wybranych
2według wyprzedzającej [zdarzenia] wiedzy4 Boga Ojca, w
poświęceniu Ducha do posłuszeństwa i pokropienia5 krwią
Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam pomnoŜą.

1

ry2

Refleksja nad wielkością Boga
3Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa,6 który według swego wielkiego miłosierdzia odrodził7 nas do nadziei Ŝywej8 przez powstanie Jezusa Chrystusa z
martwych, 4do dziedzictwa niezniszczalnego, niesplamionego i
niewiędnącego, które zostało zachowane9 w niebiosach dla
was,10 5którzy mocą BoŜą strzeŜeni jesteście przez wiarę — dla
zbawienia przygotowanego, aby się objawić w czasie ostatecznym.11 6Nim się cieszcie,12 chociaŜ teraz trochę, gdy trzeba,
zasmuceni bywacie róŜnorodnymi próbami,13 7po to, aby [do1

Imię to nadał Piotrowi Jezus (J 1,24; Mt 16,18).

2

Jk 1,1

3

Chodzi o rzymską prowincję (Dz 10,10.26; Kol 1,6; 2,1; 4,13.16).

4

Dz 2,23.

5

Hbr 9,13; 12,24; 2 MjŜ 24,3-8; 4 MjŜ 19,9.123.20.

6

Podobne określenie w 2 Kor 1,3; Ef 1,3.

7

Por. J 3,3; Tt 3,5

8

Piotr lubi określenie „Ŝywe” (1,23; 2,4.5.24; 4,5-6.

9

Lub: zabezpieczone, zob. Mt 6,19n; J 17,11; Kol 1,5.

10 Gal 3,18.
11 To wyraŜenie spotykamy tylko u Piotra; podobne w J 6,39; Dz 2,17; Jk

5,3; 2 Tm 3,1; 2 Ptr 3,3; Hbr 1,2; Jd 1,18; 1 J 2,18.
12 Lub: Nim się cieszycie... Forma oznajmująca jest taka sama jak rozkazu-

jąca. Słowo nim odnosi się do ostatecznego czasu, do zbawienia lub do
Chrystusa.
13 Jk 1,2.
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świadczona w ten sposób] wasza szczera wiara, cenniejsza niŜ
zniszczalne złoto w ogniu próbowane, dała o sobie znać dla
wywyŜszenia, chwały i czci w objawieniu Jezusa Chrystusa;
8którego kochacie, choć Go nie zobaczyliście, w którego teraz
wierzycie, choć Go nie widzicie — i cieszycie się radością niewysłowioną i [pełną] chwały, 9przyjmując cel waszej wiary —
zbawienie dusz. 10Tego zbawienia poszukiwali i wypatrywali
prorocy, którzy zapowiedzieli mającą się wam okazać łaskę,
11chcąc dociec, na który albo na jaki to czas wskazywał obecny
w nich Duch Chrystusa, przepowiadający mające dotknąć Chrystusa cierpienia, i następującą po nich chwałę. 12Im to zostało
objawione, Ŝe nie im samym, lecz wam słuŜyły te sprawy, które
teraz zostały wam ogłoszone przez ludzi ewangelizujących was
w Duchu Świętym posłanym z nieba; [sprawy] w które pragną
wejrzeć aniołowie.
Wezwanie do ufności i miłości
13Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i jako trzeźwi
całkowicie złóŜcie waszą nadzieję w łasce niesionej wam w
objawieniu Jezusa Chrystusa. 14Jak posłuszne dzieci nie podporządkowujcie się waszym wcześniejszym Ŝądzom, z czasu waszej nieświadomości, 15lecz wzorem Świętego, który was powołał, i wy bądźcie święci gdziekolwiek się zwrócicie, 16gdyŜ
napisano: Będziecie świętymi, bo Ja jestem święty.14 17Skoro
nazywacie Ojcem tego, który bez względu na osobę sądzi kaŜdego według jego uczynków, niech czas waszego pielgrzymowania [wraz z jego codzienną krzątaniną]15 będzie przeŜyty w
bojaźni, 18świadomi, Ŝe nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem
albo złotem, zostaliście wykupieni z próŜnego waszego zachowania, przez ojców wam przekazanego, 19lecz drogą krwią
14 3 MjŜ 11,44; 19,2; 20,7.
15 WyraŜenie: [wraz z jego codzienną krzątaniną] będzie przeŜyty, to próba

jak najbardziej dosłownego oddania gr. avnastre,fw (anastrefo) (1) w sensie przechodnim obalić, wzburzyć (zob. J 2,15); (2) w sensie biernym obracać się, krzątać Ŝyć, (zob. Mt 17,22); przenośnie o zachowaniu moralnym działać, zachowywać się, Ŝyć (1 Tm 3,15); w sensie biernym, ponosić
cierpienia w ramach chrześcijańskiego doświadczenia być traktowanym,
przechodzić przez (Hbr 10,33); (3) w sensie nieprzechodnim powrócić do
miejsca (Dz 5,22).
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Chrystusa, niby Baranka16 nieskazitelnego17 i nieskalanego.18
20Wprawdzie był On na to przewidziany19 juŜ przed załoŜeniem
świata, ale objawiony20 został dopiero w czasach ostatecznych
ze względu na was, 21którzy przez Niego jesteście wierzący w
Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak Ŝe
wasza wiara i nadzieja są w Bogu. 22PoniewaŜ wasze dusze
oczyściliście21 w posłuszeństwie prawdzie do nieobłudnej miłości bratniej, z czystego serca pokochajcie jedni drugich serdecznie, 23jako odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego, przez Słowo Boga, które Ŝyje i trwa.22 24GdyŜ wszelkie ciało jest jak trawa i wszelka jego chwała jak kwiat trawy.
Uschła trawa, i kwiat opadł, 25a słowo23 Pana trwa na wieki.24
To zaś jest Słowo, które wam zostało ogłoszone.

str. 4
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Zasady nowego Ŝycia
na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus
1Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelki podstęp, obłudne [zachowania], zazdrości i wszelką obmowę, 2jako
nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego właściwego25 dla was mleka,26 abyście dzięki niemu
wzrastali dla zbawienia, 3skoro zakosztowaliście,27 Ŝe dobrotliwy jest Pan, 4do którego zbliŜając się, do Kamienia śywego,
przez ludzi wprawdzie [sprawdzonego i] odrzuconego, lecz
przez Boga [uznanego] za wybrany i kosztowny, 5i wy sami
niby Ŝywe kamienie jesteście budowani28 [jako] dom duchowy,29 dla świętego kapłaństwa, dla składania duchowych ofiar
miłych Bogu30 przez Jezusa Chrystusa. 6Dlatego zawarte jest w
Piśmie:

2

Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny,
A kto wierzy w Niego, na pewno nie będzie zawstydzony.31
7Dla
16 2 MjŜ 12, 5; 3 MjŜ 12,8; 4 MjŜ 15,11; 5 MjŜ 14,4; J 1,29.36; Dz 8,32 (Iz

53,7).
17 3 MjŜ 22,21; Hbr 9,14.

was zatem, którzy wierzycie, jest on cenny; natomiast dla
niewierzących kamień ten, który [sprawdzili] i odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym32 8oraz kamieniem potknięcia
i skałą obrazy;33 ci, którzy się potykają, nie wierzą Słowu — na

18 Jk 1,27; 2 Ptr 3,14; 1 Ptr 6,14.
19 Rz 8,29; 2 Ptr 3,17.
20 Hbr 1,2.
21 Gr. hagnidzo, oczyszczam. W LXX słowo odnosi się do czystości rytual-

nej, ale moŜe teŜ mieć sens moralny. Czas perfectum, w jakim w tym wypadku zostało uŜyte to słowo wskazuje na stan istniejący duszy. BW uŜywa słowa uświęciliście, które jednak byłoby uzasadnione, gdyby w tekście
znajdowało się gr. słowo agiadzo. Zdanie moŜna by przełoŜyć: Mając dusze swoje oczyszczone...
22 Lub: który Ŝyje i trwa; zob. Dn 6,26.
23 Słowo, gr. r`hm
/ a (hrema) (1) to, co zostało wyraźnie powiedziane z naci-

skiem na treść (pojedyncze) słowo, powiedzenie, wypowiedź (Mt 27,14);
często tłumaczone zgodnie z kontekstem: zapowiedź lub proroctwo (Mt
26,75), rozkaz or dyrektywa (Łk 5,5), przestroga (Dz 6,13); w liczbie
mnogiej jako przekaz informacji kazanie, proklamacja, mowa (Łk 7,1);
poselstwo (J 3,34), nauczanie, nauka (J 5,47); (2) Zgodnie z myślą hebrajską, jako zdarzenie rzecz, sprawa, transakcja (Mt 18,16; Łk 1,37). W naszym przekładzie odróŜniane od logos przez pisanie go z małej litery.
24 Iz 40,6-8.

25 właściwe, gr. logiko,j, h,, o,n (logikos) (1) racjonalny, rozsądny, naleŜący

do prawdziwej natury danej rzeczy (Rz 12,1); (2) naleŜący do sfery rozumu i ducha duchowy (1 Ptr 2,2). Greckie logikov" (logikos), jest jakby gą
słów w stosunku do 1,23-25, gdzie jest mowa o słowie, które trwa (lovgo",
logos) i za sprawą którego adresaci Listu doznali nowego narodzeinia.
Słowa te sugerują, Ŝe dla naszego duchowego wzrostu powinniśmy karmić
się Słowem BoŜym.
26 Por. 1 Kor 3,2; Hbr 5,13.
27 Ps 34,8.
28 Tak samo brzmi tryb rozkazujący, czyli: budujcie się...
29 RozwaŜ fragmenty: Mt 16,18; 1 Kor 3,16; Ef 2,22; Hbr 3,6.
30 Lub: mile widzianych przez Boga.
31 Iz 28,16.
32 Ps 118,22; Iz 28,16.
33 Obraza, gr. ska,ndalon, (skandalon), (1) w sensie ścisłym języczek przy

pułapce lub — na zasadzie synekdochy — wnyk, potrzask, pułapka; (2)
przenośnie pułapka, tj. to, co sprawia, Ŝe dana osoba łapie się na grzech,
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co teŜ są przeznaczeni.34 9Ale wy jesteście rodem wybranym,35
królewskim kapłaństwem,36 narodem świętym, ludem nabytym,37 abyście rozgłaszali cnoty38 Tego, który was powołał z
ciemności do swego zdumiewającego światła;39 10wy, którzy
niegdyś byliście nie ludem,40 teraz jesteście ludem BoŜym, dla
których kiedyś nie było zmiłowania, teraz zmiłowania dostąpiliście.
zachęcam, abyście jak obcy i wychodźcy41 powstrzymywali się42 od cielesnych Ŝądz, które walczą przeciwko
duszy;43 12obracanie się wasze wśród pogan miejcie szlachetne,
aby w tym, w czym pomawiają was jak złoczyńców, od przyglądania się waszym pięknym czynom, uwielbili Boga w dniu
nawiedzenia.44

str. 6

rzania sprawiedliwości złoczyńcom, a udzielania pochwały tym,
którzy czynią dobrze. 15GdyŜ taka jest wola Boga, abyście czyniąc dobrze, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, 16jak wolni,
a nie jak ci, którzy wolność mają za przykrywkę zła — lecz jak
słudzy Boga. 17Wszystkich szanujcie, braterstwo kochajcie,
Boga się bójcie,46 króla powaŜajcie.
Stosunek niewolników do panów
i jego uzasadnienie

11Umiłowani,

Stosunek do władzy
13Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze
względu na Pana,45 czy to królowi jako sprawującemu władzę,
14czy to namiestnikom, jako posłanym przez niego do wymieupada (Rz 11,9); (3) metaforycznie (a) jako pokusa, przynęta do grzechu
lub odstępstwa pokusa, zgorszenie, uprzedzenie (Mt 18,7); (b) to, co jest
źródłem takiej pokusy, przynęty, zgorszenia (1 Kor 1,23) znaczy równieŜ
powód do upadku, zraŜenia się, uprzedzenia się, odejścia od pierwotnego
zamiaru. Zoldiathes (okazja do odstępstwa). Zob. Rz 9,32; Iz 8,14.
34 1 Tm 2,7.
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18Domownicy,47

z wszelką bojaźnią bądźcie poddani panom,
nie tylko dobrym i łagodnym, ale i pokrętnym. 19GdyŜ to jest
łaska, gdy ktoś ze względu na sumienie48 wobec Boga znosi
utrapienia i niewinnie cierpi.49 20Bo co to za honor, jeśli grzeszycie i znosicie bicie pięściami? Ale gdy czynicie dobrze i
znosicie cierpienia — jest to łaska u Boga. 21Na to bowiem
zostaliście powołani, gdyŜ i Chrystus cierpiał za was, pozostawiając wam przykład, abyście poszli Jego śladami. 22On grzechu nie popełnił50 ani w Jego ustach nie znaleziono podstępu;51
23On, gdy Mu ubliŜano, nie odpowiadał obelgą, gdy cierpiał,
nie groził, lecz powierzał się Temu, który sprawiedliwie sądzi;
24On nasze grzechy sam w swoim ciele zaniósł na drzewo, abyśmy jako umarli dla grzechom, Ŝyli dla sprawiedliwości; Jego
sińcami zostaliście uleczeni.52 25Byliście bowiem zbłąkani jak
owce, lecz teraz nawróciliście się do Pasterza i stróŜa waszych
dusz.

35 Iz 43,20, zob. 1,23.
36 2 MjŜ 19,6.
37 2 MjŜ 19,5; 5 MjŜ 7,6; 14,2; 26,18.
38 Iz 43,21; 2 Ptr 1,3.5; Flp 4,8. 2 MjŜ 19,5-6; 23,22 (LXX); Iz 43,20-21 i Ml

3,17.

46 Lub: do Boga podchodźcie z bojaźnią.
47 W taki sposób określano niewolników.

39 Kol 1,12; Ef 5,8-14.

48 Dz 23,1; 1 Kor 8,7; 1 Ptr 3,16.

40 Oz 1,6.9; 2,23.

49 Mt 5,10-12.

41 Zestawienie występujące w LXX w 1 MjŜ 33,4; Ps 39,13

50 Lub: nie dokonał.

42 1 Ts 4,3.

51 Iz 53,9.

43 Gal 5,16-24.

52 Uleczenie dotyczy choroby grzechu — jak w tym wypadku — opętania

44 Iz 10,33; zob. Łk 19,44; Hbr 21,15.
45 Rz 13,1-8; Dz 4,20.

(Łk 6,18; 8,2.36), słabości ciała (Mk 6,13; Łk 6,17. Cytat z Iz 53,4.5 przytaczany jest bowiem z kontekście grzechu — jak w tym wypadku — jak
równieŜ w kontekście choroby — Mt 8,17. Zob. takŜe Jk 5,14-16.
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Stosunki małŜeńskie
męŜom,53

Ŝony, bądźcie uległe swoim
aby, nawet jeśli niektórzy są nieposłuszni Słowu, bez słowa zostali
pozyskani dzięki codziennemu postępowaniu54 kobiet,
2obserwując wasze czyste, codzienne Ŝycie w bojaźni [BoŜej]. 3Waszą ozdobą niech nie będzie to, co zewnętrzne, sploty
włosów, nakładanie złotych [ozdób] lub noszenie ozdobnych
szat,55 4lecz ukryty człowiek serca w niezniszczalnej łagodności
i spokoju ducha, który jest drogocenny przed Bogiem. 5Bo w
ten sposób niegdyś przyozdabiały się święte kobiety, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim męŜom; 6tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, czyniąc dobrze i bojąc się niczego strasznego.56

3

1Podobnie

7Podobnie57

męŜowie, Ŝycie razem [z Ŝonami] zgodnie z poznaniem,58 jak ze słabszym naczyniem kobiecym, okazując szacunek jako współdziedziczkom59 [wraz z wami] łaski Ŝycia, aby
wasze modlitwy nie natrafiły na przeszkodę.
Stosunki we wspólnocie wierzących
na koniec, wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący,
braterscy, litościwi, pokorni; 9nie oddawajcie złem za zło ani
obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyŜ na to
zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
10Bo kto chce kochać Ŝycie i oglądać dobre dni, ten niech powstrzyma język od złego i wargi, by nie powiedzieć podstępu;
11niech odstąpi od zła i czyni dobro, niech [skutecznie] szuka
pokoju i [niech] go dosięga. 12GdyŜ oczy Pana zwrócone są na
8A
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sprawiedliwych, a Jego uszy na ich prośbę, lecz oblicze Pańskie
przeciw tym, którzy czynią zło.60
13I

kto wam wyrządzi coś złego, jeŜeli będziecie gorliwymi
rzecznikami dobra? 14Ale choćbyście i cierpieli dla sprawiedliwości, szczęśliwi jesteście. Groźbą ich zaś nie bądźcie przestraszeni ani zaniepokojeni.61 15Natomiast Pana, Chrystusa, poświęcajcie w waszych sercach, zawsze gotowi do obrony przed
kaŜdym, kto domaga się od was zdania sprawy z nadziei, która
jest w was, 16czyńcie to jednak z łagodnością i bojaźnią, mając
dobre sumienie, aby w tym, w czym jesteście oczerniani, zawstydzeni byli ci, którzy zniewaŜają wasze dobre codzienne
Ŝycie w Chrystusie. 17Lepiej bowiem — jeśli taka jest wola
BoŜa — cierpieć za czynienie dobra62 niŜ za czynienie zła.63
18GdyŜ i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga; zabity
wprawdzie w ciele, lecz oŜywiony w duchu, 19w którym64 teŜ
poszedł i ogłosił duchom w więzieniu — 20tym, które niegdyś
były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego,
kiedy budowano arkę, w której nieliczni, to jest osiem dusz,
zostało ocalonych przez wodę; 21tej [wody]65 odpowiednikiem
jest chrzest,66 który i was teraz zbawia67, a jest nie pozbyciem

60 Ps 34,13-17.
61 Iz 8,12.
62 1 Ptr 2,15.
63 Mk 3,4; 1 Ptr 2,14.
64 Z punktu widzenia gramatyki zaimek w którym moŜe odnosić się do (1)

ducha (Ducha Świętego lub do duchowego stanu); (2) do całego poprzedzającego wyraŜenia; (3)
53 Kol 3,18; Ef 5,22; Tt 2,4.
54 Codziennemu postępowaniu lub: zachowaniu (jak ma NET).
55 1 Tm 2,9-13; Iz 3,16.
56 Prz 3,25
57 Podobnie odnosi się do 2,17 lub 3,1.
58 Z rozumnym uznaniem dla natury relacji małŜeńskich (Vincent, w BW 5).
59 Rz 8,17; Ef 3,6; Hbr 11,9.

65 Wyraz ten dodano dla jasności tekstu. W języku polskim arka i woda są

rodzaju Ŝeńskiego; w grece arka jest rodzaju Ŝeńskiego, woda wyrazem
rodzaju nijakiego.
66 ba,ptisma,
tisma atoj, to, dosłownie oznacza rezultat zanurzenia w wodzie, czyli

chrzest, obrzęt chrztu, uŜywane szczególnie w odniesieniu do chrztu Jana
(Mt 3,7) i chrztu chrześcijańskiego (Rz 6,4); przenośnie odnosi ę do męczeństwa i cierpienia (Łk 12,50).
67 Woda ratuje w tym sensie, Ŝe jest linią podziału między starym a nowym,

między tymi, którzy weszli w przymierze, a tymi, którzy zostali z niego
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się brudu ciała,68 lecz skierowanym do Boga wezwaniem69 dobrego sumienia, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,70
22który jest po prawicy Boga, jako Ten, który wstąpił do nieba,
gdzie poddani Mu są aniołowie, władze oraz moce.71
Zapowiedź cierpień
1PoniewaŜ więc Chrystus cierpiał w ciele, i wy uzbrójcie
się tą myślą, Ŝe kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu,
2aby pozostały czas Ŝycia w ciele przeŜyć juŜ nie dla ludzkich Ŝądz, ale dla woli Boga. 3Wystarczy bowiem miniony
czas kierowania się pragnieniami72 pogan — [Ŝycia] w nieokiełznanych wybrykach,73 Ŝądzach, pijackich orgiach, biesiadach,
pijatykach i bałwochwalczych obrzydliwościach. 4Przy tym,
bluźniąc, są zdziwieni, Ŝe wy razem z nimi nie śpieszycie do
tego samego zalewu rozwiązłości. 5Zdadzą oni sprawę Temu,
który jest gotów sądzić Ŝywych i umarłych. 6Po to bowiem i
umarłym74 była głoszona ewangelia, aby wprawdzie osądzeni

4

wyłączeni. Wejście w przymierze nie następuje przed chrztem, lecz w
chrzcie; chrzest stoi u progu nowego przymierza.
68 Hbr 9,13.
69 Wezwanie, gr. evperw,thma (eperotema), czyli pytanie (od eperotao: Mk

9,32; Mt 16,1), apel, wezwanie, prośba. W staroŜytnej grece nigdy ne
oznacza odpowiedzi, ale zawsze dowiadywanie się. Słowo to pochodzi z
języka biznesu i dotyczy umów. KaŜda umowa zawiera w sobie prośbę i
odpowiedź. To czyni ją legalną i wiąŜącą (WB). Współcześnie odpowiadałby temu akt notarialny.T
70 Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nadaje chrztowi sens.
71 1 Kor 15,28.
72 Pragnienia, gr. bou,lhma,
hma atoj, to, rezultat decyzji: intencja, cel, wola (Rz

9,19)
73 Lub: w nieokiełznanych wybrykach poŜądania.
74 Niektórzy — jak Augustyn i Luter — rozumieją słowo umarli w sensie

przenośnym i przenośnym, Ŝe chodzi o umarłych duchowo (Ef 2,1; Kol
2,13). NET — z powołaniem się na 2,7-8; 4,1-5. 12-19 — przedstawia
pogląd, Ŝe chodzi o tych umarłych, którym zwiastowano ewangelię, gdy
jeszcze Ŝyli. Następnie w prześladowaniach stracili oni Ŝycie, aby jednak
Ŝyć nadal w obecności Boga (NET Według Bigga ludzie, którzy nie usłyszeli ewangelii w tym Ŝyciu, usłyszą ją w przyszłym, zanim dokona się
sąd (BW 5).
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po ludzku w ciele, Ŝyli po BoŜemu w duchu.75 7Lecz przybliŜył
się koniec wszystkiego. Bądźcie zatem rozsądni i trzeźwi — dla
modlitw. 8Przede wszystkim miejcie Ŝarliwą miłość względem
siebie nawzajem, gdyŜ miłość zakrywa mnóstwo grzechów.
9Okazujcie jedni drugim gościnność bez szemrania. 10KaŜdy tak
jak otrzymał dar łaski, niech drugim nim usługuje, jak dobrzy
zarządcy róŜnorodnej łaski Boga. 11Kto mówi, niech to będzie
jak słowa Boga.76 Kto usługuje,77 niech czyni to w sile, której
udziela Bóg, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen.
12Ukochani!

Przestańcie się dziwić — jakby spotykało was coś
niezwykłego — Ŝe was pali we wnętrzu; to się dzieje, by poddać
was próbie.78 13Ale w takiej mierze, w jakiej uczestniczycie w
cierpieniach Chrystusa, [w takiej teŜ] cieszcie się, abyście pełni
niepomiernej radości mogli cieszyć się objawieniem Jego chwały.79 14Gdy was zniewaŜają ze względu na imię Chrystusa,
szczęśliwi jesteście, bo spoczywa na was Duch chwały i Duch
Boga.80 15Bo niech nikt z was juŜ nie cierpi jako zabójca lub
złodziej, lub złoczyńca, lub stróŜ cudzych spraw; 16jeśli natomiast jako chrześcijanin, niech się przestanie wstydzić, niech
raczej tym imieniem oddaje chwałę Bogu. 17GdyŜ czas, by rozpoczął się sąd od domu BoŜego; skoro zaś najpierw od nas, to
jaki [będzie] koniec tych, którzy są nieposłuszni ewangelii BoŜej? 18A skoro sprawiedliwy z ledwością jest zbawiony, to
75 Lub: aby z jednej strony osądzeni po ludzku w ciele, z drugiej strony Ŝyli

po BoŜemu w duchu.
76 Słowa Boga: zob. Dz 7,38 (w odniesieniu do Prawa MojŜesza); Rz 3,2 (w

osniesieniu do ST); Hbr 5,12 (w odniesieniu do istoty chrześcijańskiego
przesłania).
77 Kto usługuje (ei tis diakonei). Warunek I klasy. Zob. Dz 6,2-4 Inne dokso-

logie — zob. 1 Ptr 5,11; 2 Ptr 3,18; Gal 1,5; Rz 9,5; 11,36; Flp 4,20; Ef
3,21; 1 Tm 1:17; 6:16; 2 Tm 4:18; Heb 13:21; Re 1:6; 5:13; 7:12. Inne
przypadki odwoływania się do Chrystusa: 2 Ptr 3,18; 2 Tm 4,18; Obj 1:6.
78 Fragment trudny do płynnego przełoŜenia. Przetłumaczony słowo w słowo

brzmiałby: Przestańcie się dziwić paleniu w was (lub: pośród was) na waszą próbę dziejącemu się, jakby spotkało was coś niezwykłego...
79 Mt 5,12; Obj 19,7.
80 Iz 11,2; Mt 11,28.
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gdzie się pokaŜe bezboŜny i grzesznik? 19Dlatego teŜ i ci, którzy cierpią według woli BoŜej, niech wiernemu Stwórcy powierzają81 swoje dusze w czynieniu dobra.
Słowa zachęty dla starszych, młodszych
oraz wezwanie do pokory
1Prezbiterów82

więc wśród was zachęcam jako współprezbiter,
cierpień Chrystusa oraz uczestnik mającej
się objawić chwały: 2Paście84 stado Boga, które jest między
wami, doglądając go nie z przymusu, ale chętnie, po BoŜemu, nie ze względu na brudny zysk,85 lecz z oddaniem, 3nie
jako [ludzie], którzy sobie podporządkowują86 przydzielonych,
lecz jako ci, którzy stają się wzorem stada. 4A gdy się ukaŜe
Arcypasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

5

świadek83
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braci w świecie. 10A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do
wiecznej swojej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkich cierpieniach sam odnowi, utwierdzi, umocni, ugruntuje. 11Jemu
moc na wieki. Amen!
Sylwana, wiernego wam, jak liczę, brata, napisałem90
nieco, zachęcając i potwierdzając, Ŝe to jest prawdziwa łaska
BoŜa, w której trwajcie! 13Pozdrawia was współwybrana91 w
Babilonie,92 oraz Marek, mój syn. 14Pozdrówcie się nawzajem
pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzy jesteście w
Chrystusie.
12Przez

5Podobnie

młodsi, bądźcie ulegli prezbiterom; wszyscy zaś
przepaszcie się chustą87 pokory względem siebie, gdyŜ Bóg się
pysznym sprzeciwia, a pokornym daje łaskę.88

6Upokórzcie

się więc pod mocną rękę Boga, aby was w swoim
czasie wywyŜszył, 7wszelką swoją troskę przerzucając na Niego, gdyŜ On się o was troszczy. 8Bądźcie trzeźwi, czuwajcie!
Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący,89 szukając kogo by pochłonąć. 9Przeciwstawcie mu się, mocni w
wierze, świadomi, Ŝe te same cierpienia są udziałem waszych
81 Powierzają swoje... — wyraŜenie bankowe (1 Tm 1,18; 2 Tm 2,2). Tego

słowa uŜył takŜe Jezus na krzyŜu (Łk 23,46).
82 Dz 11,30; 20,17.
83 Dz 1,8; 3,15; 10,39.
84 J 21,16; Dz 20,28
85 1 Tm 3,8; Tt 1,7
86 Mt 20,25.
87 Przepaszcie się chustą, gr. evgkombw,sasqe (enkombosaste), pochodzi od en

oraz kombos (węzeł). Enkomboma była białą chustą (ścierką), którą przepasywali się niewolnicy. Niewykluczone, Ŝe Piotr pisząc te słowa miał na
myśli czyn Jezusa (J 13,4nn) (Robertson, BW 5).
88 Prz 3,34.
89 Ps 22,13.

90 Aoryst epistolarny (jak w 1 Kor 5,11; 9,15; Gal 6,11; Rz 15,15; Plm 19;

21.
91 Współwybrana: moŜe się odnosić do Ŝony Piotra (1 Kor 9,5) lub do

wspólnoty kościoła w „Babilenie”.
92 Babilon: Najprawdopodobniej chodzi o Rzym. Jeśli Piotr pisze ten list ok.

roku 65, nic dziwnego, Ŝe ukrywa tę nazwę.
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Drugi List Piotra
Pozdrowienie
1Szymon1

Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych,
którzy w sprawiedliwości naszego Boga i Zbawcy Jezusa
Chrystusa2 otrzymali3 wiarę równie cenną jak nasza:
2Łaska wam i pokój niech się pomnoŜą w [prawdziwym]
poznaniu4 Boga oraz Jezusa, naszego Pana. 3GdyŜ boska Jego
moc obdarzyła nas wszystkim, czego trzeba do Ŝycia i poboŜności, przez [prawdziwe] poznanie Tego, który nas powołał przez
własną5 chwałę i cnotę, 4przez które dane nam zostały drogocenne6 i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury,7 jako ci, którzy uszli zepsucia, które w
tym świecie [jest] w Ŝądzach.8

1

1

Niektóre waŜne świadectwa tekstowe mają Sivmwn (Simon) czyli Szymon,
zamiast Sumewvn (Symeon) czyli Symeon. Do tych drugich naleŜy Ì72 B
Y 81 1241 2464 vg. Symeon wydaje się jednak właściwsze. Sumewvn pojawia się tylko na określenie apostoła w Dz 15,14. Sumewvn posiada szerokie poparcie w mss, co przemawia za jego autentyzmem. Ponadto to hebrajskie brzmienie jest subtelnym argumentem przemawiającym za autentycznością Listu.

2

Zgodnie z konstrukcją grecką wyraŜenie: Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa, naleŜy rozumieć jako odnoszące się nie do dwóch, ale do jednej osoby,
czyli do Pana Jezusa Chrystusa. Podobnie w 1,11; 2,20; 3,2.18; w 1 Ptr 1,3
mamy Bóg i Ojciec — co równieŜ odnosi się do jednej osoby. Podobną
konstrukcję mamy równieŜ w Tt 2,13.

3

Otrzymali, gr. lacou/sin (lachousin) znaczy równieŜ otrzymali przez los
(Łk 1,9) lub otrzymali w darze (zob. NET).

4

Pełne poznanie, gr. ejpivgnwsi" (epignosis) moŜe oznaczać po prostu poznanie, jednak J. B. Mayor (Jude and Second Peter, 171-74) zasugerował,
Ŝe oznacza ono często pełniejsze poznanie, szczególnie w sprawach odnoszących się do poznania prawd duchowych. Termin ten pojawia się w 1,2.
3. 8; 2,20 (forma czasownikowa pojawia się dwa razy w 2,21).

5

Piotr często uŜywa słowa własny: 1 Ptr 3,1-5; 2 Ptr 2,16-22, itp.

6

Piotr uŜywa tego słowa trzykrotnie: w 1 Ptr 1,7 w odniesieniu do wiary; 1
Ptr 1,19 do krwi Chrystusa; 2 Ptr 1,4 do obietnic Chrystusowych.

7

Chodzi o nowe narodzenie, 1 Ptr 1,23.

8

Lub: wywołane jest przez Ŝądze.
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Wezwanie do wprowadzania wiary w czyn
właśnie dlatego, przykładając wszelkie staranie, dostarczcie
waszej wierze cnoty, cnocie zaś poznania, 6poznaniu zaś opanowania,9 opanowaniu zaś wytrwałości, wytrwałości zaś poboŜności, 7poboŜności zaś braterstwa, braterstwu zaś miłości.
8Gdy te bowiem będą u was obecne10 i pomnaŜające się, to nie
dopuszczą, abyście byli bezczynni i bezowocni w [prawdziwym] poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. 9Bo komu ich
brak, ten jest ślepy, krótkowzroczny — zapomniał11 o oczyszczeniu od dawnych swoich grzechów. 10Dlatego, bracia, tym
bardziej postarajcie się uczynić swoje powołanie i wybranie
pewnym; te bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie, 11gdyŜ w
ten sposób będziecie wam obficie dostarczony dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa.
5I

12Dlatego

zamierzam wam wciąŜ przypominać te sprawy, chociaŜ zostaliście uświadomieni i utwierdzeni w posiadanej prawdzie. 13Za słuszne zaś uwaŜam, dopóki jestem w tym namiocie,12 pobudzać was przez przypominanie, 14świadomy, Ŝe zwinięcie mojego namiotu jest rychłe, jak mi to i nasz Pan Jezus
Chrystus wyraźnie zaznaczył. 15DołoŜę zaś teŜ starań, abyście
po moim odejściu stale sobie o tych sprawach przypominali.
16GdyŜ oznajmiliśmy wam moc i przybycie13 naszego Pana
Jezusa Chrystusa nie jako ci, którzy za poszli wymyślnymi baśniami, ale jako ci, którzy stali się naocznymi świadkami Jego
wielkości. 17Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy
taki głos doszedł Go od Majestatu chwały: Ten jest moim Sy-

9

Gal 5,23.

10 Lub: będziecie je naprawdę mieli.
11 Występuje tu idiom: wziął zapomnienie, gr. lh,qhn labw.n (lethen labon).
12 Nasze Ŝycie jest pielgrzymką (1 Ptr 1,1; 2,11); podobnego obrazu uŜywa

apostoł Paweł (2 Kor 5,1-4).
13 Przybycie, gr. parousi,a (parousia) w tym wypadku odnosi się do Wciele-

nia (Chase) podobnie jak inne gr. słowo epifaneia w 2 Tm 1,10 (które w 1
Tm 6,16 odnosi się do powtórnego przyjścia). 2 Kor 7,6 uŜywa go w odniesieniu do przybycia Tytusa. Słowo to w papirusach jest technicznym
określeniem przybycia króla albo wysokiego rangą dygnitarza. W odniesieniu do Chrystusa oznacza Jego powtórne przyjście (2 Ptr 3,4.12).
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nem, moim ukochanym, w którym Ja znalazłem upodobanie.
18Ten właśnie głos pochodzący z nieba my usłyszeliśmy, będąc
wraz z Nim na świętej górze. 19Mamy teŜ jeszcze mocniejsze,
prorockie słowo; [i] dobrze czynicie, jeśli trzymacie się go jak
lampy świecącej w ciemnym14 miejscu, dopóki nie zaświta
dzień i gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach.
Proroctwo jako Słowo BoŜe
na tle naduŜyć fałszywych nauczycieli
20Przede wszystkim wiedzcie to, Ŝe Ŝadne proroctwo Pisma nie
pochodzi z własnego wyjaśnienia;15 21gdyŜ proroctwo nie było
nigdy przyniesione z woli człowieka, lecz wypowiedzieli [je]
ludzie od Boga, niesieni16 przez Ducha Świętego.17
1Pojawili

się jednak w ludzie równieŜ fałszywi prorocy, jak
i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą po kryjomu18 zgubne herezje i zapierać się
Władcy, który ich wykupił. Sprowadzają oni na samych
siebie rychłą zgubę — 2a wielu pójdzie za ich rozwiązłością — i
przez nich droga prawdy będzie obrzucana bluźnierstwami; 3Z

2

14 Ciemne, gr. auvcmhro,j, (auchmeros) oznacza teŜ brudne, zaśmiecone.
15 Lub: nie jest własnym wykładem; uzasadnione byłoby dodanie słowa

czyimś: czyimś (w tym samego proroka) własnym wyjaśnieniem (wykładem, wywodem). Lub: nie jest tworem własnej wyobraźni [proroka]. Słowo wyjaśnienie, gr. evpi,lusij (epilysis) oznacza uwolnienie, rozwiązanie,
rozwinięcie. Pojawia się w papirusach w sensie rozwiązania lub nawet
zwolnienia z długu (Roberson BW 5).
16 Słowo niesieni jest bardzo dosłownym oddaniem oryginału. MoŜna by teŜ

powiedzieć poruszani.
17 WyraŜenie brzmi nieco niezgrabnie. Wszelkie jednak wygładzenie tego

wyraŜenia narzuca jakąś interpretację: (1) WyraŜenie: ludzie od Boga,
moŜe oznaczać ludzi BoŜych lub ludzi posłanych przez Boga, ale moŜe
teŜ oznaczać: przekazali je ludzi w imieniu Boga, jako Jego wysłannicy.
Przekład w sensie: Ŝadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia, jest nie do utrzymania; jest on niewłaściwy gramatycznie i niezgodny z kontekstem.
18 wprowadzać po kryjomu, gr. pareisa,gw (pareisago), wprowadzać z ze-

wnątrz; w sensie negatywnym, w odniesieniu do nauk heretyckich: wprowadzać po kryjomu, niepostrzeŜenie (2 Ptr 2,1).
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chciwości będą was oszukiwać19 fałszywymi słowami; ci, których wyrok od dawna nie jest bezczynny,20 a ich zguba nie
drzemie.
4Skoro

bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, gdy zgrzeszyli,
lecz rzuciwszy w więzach21 w gęste mroki Tartaru,22 wydał jako
zachowanych na sąd;23 5nie oszczędził teŜ staroŜytnego świata,
choć Noego, herolda sprawiedliwości jako ósmego ocalił, gdy
zesłał potop na świat bezboŜnych; 6równieŜ miasta Sodomę i
Gomorę24 obróciwszy w proch przez zagładę25 potępił, posta-

19 Lub: sprzedawać.
20 Lub: Nie jest zawieszony.
21 Więzy, gr. seirai'" (seirais) łańcuchy, pęta, sznury, znajdujemy w Ì72 P

Y 33 1739 Byz vg et alii, podczas gdy siroi'" (sirois [lub seiroi'", seirois], „otchłanie”) w Í A B C 81 et pauci. Jak więc widać argumenty na korzyść obu słów są powaŜne. Internally, the reading adopted here (seirai'")
is a rarer term, perhaps prompting some scribes to replace it with the more
common word. However, this more common term is not a synonym and
hence does not follow the normal pattern of scribes. As well, the use of the
genitive zovfou (zofou) in “chains of darkness” is a bit awkward (a rare
genitive of place), perhaps prompting some scribes to change the imagery
to “pits of darkness” (in which case zovfou is an attributive genitive). A
further point that complicates the issue is the relationship of 2 Peter to Jude. Jude’s parallel (v. 6) has desmoi'" (desmois, “chains”). Apart from the
issue of whether 2 Peter used Jude or Jude used 2 Peter, this parallel suggests one of two possibilities: either (1) since these two books obviously
have a literary relationship, seirai'" is original, or (2) early scribes, recognizing that these two books shared their material, changed seiroi'" to seirai'" to conform the wording, at least conceptually, to Jude 6. On balance, seirai'" looks to be original because scribes were not prone to harmonize extensively between books other than the gospels (although 2 Peter
and Jude do display some of this harmonizing). Apparently some early
scribes, not recognizing the term seirai'", changed it to one with which
they were familiar (seiroi'").
22 Tartar: słowo, którego uŜywali Homer, Pindar, LXX w Jb 40,15; 41,23;

Filon, inskrypcje, oznacza miejsce przebywania niegodziwych zmarłych;
jest ono odpowiednikiem Gehenny u śydów (Roberson). U Greków Tartar
oznaczał miejsce połoŜone pod Hadesem, gdzie niegodziwym wymierzano karę (NET).
23 Lub: by byli zachowani na sąd.
24 1 MjŜ 18,16-19,29.
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wiwszy za przykład tego, co ma spotkać bezboŜnych, 7lecz uratował sprawiedliwego Lota, udręczonego przez codzienne zachowanie26 się nieprawych27 w rozwiązłości, 8gdyŜ widokiem i
wieścią sprawiedliwy ten mieszkając wśród nich [swoją] sprawiedliwą duszę trapił28 bezprawnymi czynami — 9[skoro tak],29
to umie Pan wyrywać poboŜnych z próby, bezboŜnych zaś zachowywać poskromionych30 na dzień sądu, 10szczególnie zaś
tych, którzy w Ŝądzy zepsucia idą za ciałem i pogardzają autorytetem. Zuchwali, samowolni, nie drŜą, gdy bluźnią chwałom,31
11podczas gdy aniołowie przewyŜszając ich siłą i mocą, nie
wnoszą przeciw nim uwłaczającego sądu sprzed Pana.32 12Ci

25 Zagłada, gr. katastrofh, (katastrofe). Kilka waŜnych świadectw opuszcza

słowo katastrofh'/ (Ì72 B C* 1241 1739 1881), moŜna to jednak dobrze
wyjaśnić jako przypadkowe pominięcie spowodowane przez homojoarkton (podobieństwo sąsiadującego słowa, które brzmi katevkrinen [katekrinen]).
26 Codzienne zachowanie, gr. avnastrofh, (anastrofe), obracanie się, a zatem

prowadzenie się zachowanie; słowo często występujące w 1 Ptr. NET tłumaczy je jako styl Ŝycia.
27 Lub: zbuntowanych przeciw prawu
28 Lub: ścierał, ranił.
29 WyraŜenie: skoro tak zostało dodane, aby powiązać je z wierszem 4, w

którym zaczyna się pierwsza część, apodosis, zdania warunkowego, przechodzącego w wierszu 9 w protasis.
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natomiast jak nierozumne zwierzęta, urodzone z natury na
schwytanie i zabicie, bluźnią temu, czego nie znają, w zagładzie
ich teŜ zostaną zgubione 13karząc się zapłatą niesprawiedliwości, za rozkosz uwaŜając rozpustę za dnia, pławiąc się — jako
zakały i plugawcy — w oszustwach ich współucztują33 z wami,
14oczy mając pełne cudzołoŜnic i nienasyconego grzechu, nęcąc
niespokojne dusze, mając serce wyćwiczone w chciwości, dzieci
przekleństwa.34 15Opuszczejąc prostą drogę, zbłądzili i poszli
drogą Balaama, syna Bosora, który pokochał zapłatę niesprawiedliwości, 16został jednak skarcony za własne przestępstwa;
nieme, juczne bydlę, przemówiwszy ludzkim głosem, zapobiegło szaleństwu proroka. 17Ci są źródłami bez wody i chmurami
gnanymi przez huragan, dla nich zachowany został mrok ciemności. 18W przesadach pustosłowia35 bowiem wydając dźwięki,
nęcą w Ŝądzach ciała rozwiązłości tych, którzy ledwie uszli
[ludziom] na co dzień Ŝyjącym w błędzie, 19obiecując im wolność, sami są niewolnikami zepsucia; czemu bowiem ktoś został
poddany, tego stał się niewolnikiem.36 20Jeśli bowiem uciekłszy
od nieczystości świata w [prawdziwym] poznaniu naszego Pana
i Zbawiciela Jezusa Chrystusa znów w nie uwikłani zostali podporządkowani, to ich stan ostateczny stał się gorszy od pierwotnego.37 21Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi
sprawiedliwości, niŜ poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. 22Spełniło się na nich treść
prawdziwego przysłowia: Pies wraca do swoich wymiocin,38
oraz: Świnia po umyciu się — do tarzania się w błocie.

30 Lub: ukaranych; lub: dla ukarania w dzień sądu.
31 Chwały, gr. dovxa" (doksas) niemal na pewno odnosi się do istot aniel-

skich, a nie autorytetów ludzkich, choć trudno powiedzieć, czy chodzi o
dobyrych czy teŜ złych aniołów. Wiersz 11 zdaje się raczej wskazywać na
niegodziwych aniołów.
32 Niektóre świadectwa tekstowe pomijają paraV kurivw/ (para kurio). Są to A

Y 33 vg et alii. Inne mają genetivus paraV kurivou (para kuriou); naleŜą
do nich Ì72 1241 et pauci. Większość świadectw (łącznie z Í B C P 1739
et plu) ma dativus paraV kurivw./ Genetivus sugerowałby, Ŝe aniołowie nie
wnoszą uwłaczającego sądu sprzed Pana, podczas gdy dativus, Ŝe nie
wnoszą go w obecności Pana. Paralelny fragment Jd 9 mówi o uwłaczającym sądzie przeciwko diabłu, lecz wyraŜenie przyimkowe jest całkowicie
pominięte. Jednocześnie Michał mówi: „Niech Pan cię zgani”, co sugerowałoby wypowiedzenie wyroku sprzed oblicza Pana. Zdaje się, Ŝe najlepszą opcją jest pominięcie wyraŜenia lub dativus, jednakŜe decyzja jest

trudna. W świetle kryteriów wewnętrznych pominięcie wyraŜenia mogło
być motywowane jego brakiem w Jd 9. (NET).
33 Współucztować, gr. suneuwce,omai (syneuocheomai) Klemens Aleksan-

dryjski (Paed. ii. I. 6) łączy słowo euochia (obfita, radosna uczta) ze słowem agape (uczta miłości).
34 Dzieci przekleństwa, hebraizm: ludzie przeklęci.
35 Lub: marności, pustki.
36 2 Kor 12,13.
37 Mt 12,45; Łk 11,26.
38 Prz 26,11.
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Przypomnienie o motywach Listu
i o zagroŜeniu ze strony szyderców
1Ten list, ukochani, jest juŜ drugim listem, który do was
piszę; w nich przez przypominanie pobudzam39 waszą wypróbowaną słońcem myśl, 2by przypomnieć słowa przepowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie Pana
i Zbawiciela, [podane przez] waszych apostołów. 3Przede
wszystkim to wiecie, Ŝe w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, podąŜający za swoimi własnymi Ŝądzami 4i
mówiący: Gdzie jest obiecane przez Niego przyjście?40 Odkąd
bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku
stworzenia. 5Nie zauwaŜają bowiem, sami tego pragnąc,41 Ŝe od
dawna były niebiosa oraz ziemia, która z wody i przez wodę
zaistniała na Słowo Boga; 6przez nie42 ówczesny zalany wodą,
zginął, 7a teraźniejsze niebiosa oraz ziemia za sprawą tego samego Słowa odłoŜone są [i] zachowane dla ognia na dzień sądu
i zagłady bezboŜnych ludzi. 8Niech to jedno, ukochani, nie
uchodzi waszej uwagi, Ŝe u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a
tysiąc lat jak jeden dzień. 9Pan nie zwleka z [dotrzymaniem]
obietnicy, jak niektórzy uwaŜają, Ŝe zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce niektórych zgubić, lecz
chce, aby wszyscy doszli do opamiętania. 10A dzień Pana43
nadejdzie jak złodziej;44 wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą,
podstawy [świata]45 zaś, palone, zostaną rozwiązane, a ziemia i

3

39 Lub presens conativus: staram się pubudzić.
40 W tekście greckim: Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Genetivus paro-

usiva" (parousias) najlepiej potraktować jako genitivus attributivus (w
którym to przypadku rzeczownik główny, obietnica, funkcjonuje semantycznie jako przymiotnik; zob. D. B. Wallace, Exegetical Syntax, 89-91).
41 Lub: świadomie przy tym nie zauwaŜając...
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dzieła [ludzkie] na niej będą odszukane.46 11Skoro to wszystko
tak ma być zniszczone, jakimi wy47 powinniście być w świętym
postępowaniu na co dzień oraz w poboŜnych [czynach], 12[wy]
oczekujący i ponaglający przyjście dnia BoŜego, przez który
niebiosa palone zostaną zniszczone, a podstawy [świata] rozpa-

46 Mamy tu do czynienia z jednym z najtrudniejszych problemów teksto-

wych NT. Wersja z euJreqhvsetai (heurethsetai), która ma o wiele wcześniejsze i najlepsze poparcie (Í B K P 1241 1739text et alii) jest tak trudna, Ŝe niektórzy uwaŜają ją za pozbawioną sensu. Jak wykazał Bauckham
istnieją trzy podejścia do rozwiązania tego problemu: (1) korekta oparta
na przypuszczeniu (co zwykle mówi więcej o pomysłowości uczonego,
który ją proponuje, niŜ o słuszności przypuszczenia, na przykład: a[rga
[arga] zamiast e[rga [erga] w znaczeniu: „ziemia i rzeczy na niej zostaną
znalezione jako bezuŜyteczne”); (2) przyjęcie jednego z kilku wariantów
tekstowych (z ktróych jednak wszystkie są łatwiejsze i nie wyjaśniają jak
doszło do powstania tej wersji najtrudniejszej, np. Ì72 dodaje luomevna
[lyomena] do czasownika — wersja powodowana niewątpliwie trzykrotnym pojawieniem się tego czasownika w kontekście: „ziemia i jej dzieła
zostaną znalezione jako zniszczone”; lub najprostszy wariant, wersja mss
syhidyjskich, dodająca oujc [ouch] przed eJureqhvsetai — czyli: „nie zostaną znalezione”); lub (3) gimnastyka interpretacyjna, która traktuje
wiersz jako ostateczny, ale próbuje odnaleźć dalsze znaczenia słowa.
Bauckham w przekonywający sposób opowiada się za tą trzecią opcją,
twierdząc, Ŝe chodzi o znaczenie „będą ujawnione”, „będą pokazane”. A
zatem w tekście chodziłoby o to, Ŝe „ziemia i dzieła ludzkie na niej zostaną przed Bogiem odarte do naga”. Ponadto niezwykłość tego wyraŜenia
pozostaje niewątpliwie w związku ze stylem Piotra w całym jego Liście.
Stąd to, co wygląda na podejrzane z powodu swojej nienormalności, przy
bliŜszym przyjrzeniu się okazuje się w zasadzie zgodne z idiosynkretycznym stylem autora. Znaczenie tego tekstu byłoby zatem takie: Wszystko
zostanie zniszczone poza ziemią i dziełami ludzkimi na niej. Dzięki temu
ludzie wraz ze swoimi dziełami staną przed Bogiem odarci ze wszelkich
pozorów (NET).

42 Trudno powiedzieć, do czego odnosi się ten zaimek wskazujący: czy do

47 Niektóre świadectwa greckie nie mają tego zaimka. Większość mss dodaje

niebios, czy do niebios i ziemi, czy do wody i słowa. KaŜde z tych odniesień ma sens. Zob. Gen 6,11; 7,11.

zaimek do bezokolicznika — albo uJma'" (hymas, „was”, jak np. A C P Y
33 1739, a takŜe korekty Ì72 i Í [drugi korektor], et plu), hJma'" (hemas,
„nas”, jak np. Í* 2464 et alii), lub eJautouv" (heautous, „my sami” lub
„wy sami”, jak np. 1243). Wersja bez zaimka ma poparcie Ì72* Ì74vid
B et pauci. Choć niewielkie, świadectwo to jest jednak najwcześniejsze.
Ponadto dodanie zaimka, szczególnie zaimka osoby drugiej, sugeruje próbę wyjaśnienia. Gdyby zaimek był oryginalny trudno byłoby wyjaśnić jego brak w niektórych świadectwach.

43 Dz 2,20 (Jl 3,4); 1Ts 5,2-4; 2 Ts 2,2; 1 Kor 5,5; Dzień Chrystusa: Flp

2,16; Dzień Boga 2 Ptr 2,12; Dzień sądu: 2 Ptr 2,9; 3,7.
44 Łk 12,39; Mt 24,43; 1 Ts 5,2; Obj 3,3; 16,15.
45 Hbr 5,12; Gal 4,3; 5,1; Kol 2,8; większość komentatorów sugeruje, Ŝe

chodzi w tym wypadku o ciała niebieskie (NET).
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lone stopnieją? 13Oczekujemy48 zaś — według obietnicy —
nowych niebios i nowej ziemi,49 w których prawdziwie mieszka50 sprawiedliwość.
14Dlatego,

ukochani, oczekując tego postarajcie się, abyście byli
znalezieni przez Niego w pokoju, niesplamieni i nienaganni.
15A cierpliwość naszego Pana uwaŜajcie za zbawienie, jak teŜ
ukochany nasz brat Paweł w danej mu mądrości do was napisał,51 16jak i we wszystkich listach, gdzie się o tym wypowiada
— są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które —
podobnie jak i inne pisma — ludzie niewykształceni i chwiejni
przekręcają na swoją własną zgubę. 17Wy zatem, ukochani,
wiedząc o tym wcześniej, strzeŜcie się, abyście błędem nieprawych nie zostali zwiedzeni i nie wypadli z własnej stałości.
18Wzrastajcie natomiast w łasce i w poznaniu naszego Pana i
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz i do dnia
wieczności.52 Amen.53

48 Lub, moŜliwe, oczekujmy. Gr. prosdovkwmen, (prosdokomen) moŜe być

zarówno indykatywem, jak i coniunktiwem. Imiesłów oczekując w w. 14
bardziej wskazuje jednak na indykatyw.
49 Iz 65,17n; 66,22; zob. takŜe Obj 21,1.
50 Czasownik prawdziwie mieszka, gr. katoikevw (katoikeo) jest intensywną

formą czasownika oijkevw (oikeo). Oznacza on zadomowienie się prawdziwe, na dobre, na stałe. Zob. na przykład: Mt 2,23; Dz 17,26; 22,12; Ef
3,17; Kol 1,19; 2,9.
51 Fakt, Ŝe Paweł napisał do tych ludzi wskazuje, Ŝe w większości byli oni

najprawdopodobniej z pochodzenia poganami. Ponadto fakt, Ŝe Piotr do
nich pisze sugeruje, Ŝe Paweł juŜ nie Ŝyje, Piotr bowiem jest apostołem
obrzezanych. Piotr widocznie zdecydował się napisać dwa listy do kościołów Pawłowych krótko po śmierci Pawła po to, aby wejść z nimi w osobisty i teologiczny kontakt (ewangelia Pawła jest ewangelią Piotra) i aby
ostrzec przed wilkami w owczej skórze. Stąd jednym z celów Piotra jest
powiązanie czytelników w z pisanymi dokumentami społeczności chrześcijańskiej (czyli pismami Starego Testamentu i listami Pawła) dla zabezpieczenia ich przed heretykami.
52 Lub: i na dzień wieczny.
53 Większość mauskryptów dodaje amen, gr. ajmhvn (amen), na zakończenie

tego Listu, podobnie jak w przypadku pozostałych Listów NT. Pominięcie
tego słowa w B 1241 1739* et alii zdaje się oryginalne, choć fakt, Ŝe na-

wet najwcześniejsze świadectwa aleksandryjskie dodają to słowo przemawiają za jego włączeniem do tekstu (NET).
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Pierwszy List Jana
Prolog:
Naoczni świadkowie zapraszają do wspólnoty
z prawdziwym Synem Boga
Co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co naszymi
oczami zobaczyliśmy, co oglądaliśmy i czego nasze ręce
dotknęły w związku ze Słowem Ŝycia1 — a Ŝycie zostało
objawione, i zobaczyliśmy, i świadczymy, i ogłaszamy
wam to Ŝycie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało obja&
wione — co [zatem] zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, to i
wam ogłaszamy, abyście i wy pozostawali we wspólnym związ&
ku z nami.2 A nasz związek jest z Ojcem i z Jego Synem, Jezu&
sem Chrystusem. My to piszemy, aby nasza radość była pełna.

1

Warunki pozostawania w związku z Bogiem
Obietnica przebaczenia
A to przesłanie,3 które usłyszeliśmy od Niego i które wam
ogłaszamy, jest takie: Ŝe Bóg jest Światłem i nie ma w Nim
Ŝadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, Ŝe mamy z Nim
związek, a [nadal] Ŝylibyśmy4 w ciemności — kłamiemy i nie
czynimy prawdy. Jeśli zaś Ŝyjemy w Świetle, tak jak On sam
jest w Świetle, mamy związek ze sobą nawzajem, a krew Jezu&
sa, Jego Syna, [nieprzerwanie] oczyszcza nas od wszelkiego
grzechu.5 Gdybyśmy powiedzieli, Ŝe nie mamy grzechu6 —

1

J 1,1; Obj 19,14 i ten wstęp wskazją na jednego autora. Autor we wstępie
wymienia trzy zmysły: wzrok, słuch, dotyk. Chrystus był kimś namacal&
nym, wbrew nauczaniu doketystów, utrzymujących, Ŝe był on człowie&
kiem tylko pozornie.

Pismo Święte

zwodzimy samych siebie i prawdy w nas nie ma. Jeśli przyzna&
jemy się do naszych grzechów, [On] jest wierny i sprawiedliwy
i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej niesprawie&
dliwości. Gdybyśmy powiedzieli, Ŝe nie ciąŜy na nas grzech7
— robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego Słowa.
Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie popełniali grze&
chu.8 A jeśliby ktoś zgrzeszył, mamy Opiekuna9 u Ojca,
Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On jest ofiarą przebła&
galną10 za nasze grzechy; a nie tylko za nasze, lecz i za
[grzechy] całego świata.

2

Znak prawdziwego poznania Boga
A11 przez to upewniamy się, Ŝe Go12 poznaliśmy, jeśli zacho&
wujemy Jego przykazania. Kto mówi: Poznałem Go, a Jego
przykazań nie zachowuje, ten jest kłamcą jest i nie ma w nim
prawdy. Kto jednak zachowuje Jego Słowo, w tym prawdziwie
BoŜa miłość jest doprowadzona do doskonałości — dzięki temu
przekonujemy się, Ŝe w Nim jesteśmy. Kto mówi, Ŝe w Nim

6

Mieć grzech to typowo Janowe określenie. Występuje tylko w Ewangelii
Jana i w Listach Jana (np.: J 9,41; 15,22. 24; 19,11; 1 J 1,3. 6. 7; 2,28; 3,3.
15. 21; 4,16. 17; 5,12&13) i zawsze wskazuje na grzeszny stan człowieka.

7

UŜyta tu w oryginale grecka konstrukcja wskazuje na stan, a zatem: nie
ciąŜy na nas grzech, nie jesteśmy grzeszni, nigdy nie popełniliśmy grzechu
i nie ciąŜy na nas grzech.

8

Intencją słów autora nie jest bagatelizowanie grzechu. Mamy w Chrystu&
sie Opiekuna i Rzecznika, ale nie po to, aby grzeszyć. Zob. J 5,14.

9

Opiekun, gr.
(parakletos) oznacza opiekuna, orędownika,
rzecznika, protektora, obrońcę (zob. J 14,16.26; 15,26; 16,7).

10 Ofiara przebłagalna, gr.

(hilasterion) zob. Łk 18,13; Hbr 2,17; Rz
3,15. Grecki termin trudny do przełoŜenia. MoŜe się łączyć z: (1) ułago&
dzeniem BoŜego gniewu, przebłaganiem (Morris, NET 73); (2) odkupem
(Brown, NET 737); zadośćuczynieniem. MoŜna z pewnością powiedzieć,
Ŝe wszystkie te aspekty łączą się ze sobą w mniejszym lub większym
stopniu.

2

Lub: byli wspólnie z nami związani.

3

Lub: wiadomość, gr.
(angelia); słowo to pojawia się tylko 2 razy
w NT: tu i w 1 J 3,11. WyraŜenie moŜna przetłumaczyć: Co się tyczy prze
słania... brzmi ono tak: (NET 735).

4

śylibyśmy, gr.
(peripatomen), lub: chodzilibyśmy: oznacza
sposób Ŝycia, postępowania, kierowania Ŝyciem w określony sposób.

11 Tutaj, podobnie jak w 1,5, łącznik a zdaje się mieć znaczenie introduk&

Tt 2,14; Hbr 9,13n.

12 W tym wypadku chodzi o Boga.

5

tywne: Przechodząc do innej kwestii...
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mieszka,13 powinien sam tak postępować, jak On14 postępo&
wał.15 Ukochani, nie piszę wam nowego przykazania, lecz
przykazanie dawne, które mieliście od początku; tym dawnym
przykazaniem jest Słowo, które usłyszeliście. A jednak piszę
wam nowe przykazanie,16 które jest prawdziwe w Nim i w was,
gdyŜ ciemność przemija, a świeci juŜ prawdziwe Światło.17
Kto mówi, Ŝe jest w Świetle, a nienawidzi swojego brata, dotąd
jest w ciemności. Kto kocha swojego brata, ten mieszka w
Świetle i nie ma w nim nic, o co moŜna by się potknąć.18 Kto
zaś nienawidzi swojego brata, jest w ciemności i postępuje w
ciemności, i nie pojął, dokąd idzie, gdyŜ ciemność zaślepiła jego
oczy.

Prawdziwe wartości Ŝycia
Piszę wam, dzieci, Ŝe19 ze względu na Jego imię odpuszczone
zostały wam grzechy. Piszę wam, ojcowie, Ŝe poznaliście
Tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzi, Ŝe zwycięŜyli&
ście złego. Napisałem wam, dzieci, Ŝe poznaliście Ojca. Napi&
sałem wam, ojcowie, Ŝe poznaliście Tego, który jest od począt&

13 Lub: trwa, przebywa, jest z Nim złączony.
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ku. Napisałem wam, młodzi, Ŝe jesteście mocni i mieszka w was
Słowo BoŜe — i zwycięŜyliście złego.20 Nie kochajcie świata
ani tego, co w świecie. Jeśli ktoś kocha świat, nie ma w nim
miłości Ojca. Bo wszystko, co jest w świecie: poŜądliwość
ciała, poŜądliwość oczu oraz pycha Ŝycia,21 nie jest z Ojca, lecz
jest ze świata. A świat przemija wraz ze swoją poŜądliwością;
kto zaś pełni wolę Boga, ten trwa na wieki.

OstrzeŜenie przed fałszywi nauczycielami
Dzieci, jest ostatnia godzina i — zgodnie z tym, jak słyszeli&
ście, Ŝe antychryst przychodzi — pojawiło się i teraz wielu an&
tychrystów.22 Stąd poznajemy, Ŝe jest ostatnia godzina.
Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas; gdyby bowiem byli z
nas, pozostaliby z nami — aby stało się jasne, Ŝe nie wszyscy są
z nas. A wy macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jeste&
ście świadomi.23 Nie napisałem wam, Ŝe nie znacie prawdy,
ale Ŝe ją znacie i Ŝe Ŝadne kłamstwo nie jest z prawdy.24 Kto
jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, Ŝe Jezus jest Chrystu&
sem? Ten jest antychrystem, kto przeczy Ojcu i Synowi.
KaŜdy, kto odrzuca Syna, nie ma i Ojca; kto przyznaje się do
Syna, ma i Ojca. Co do was, niech w was pozostaje to, co
słyszeliście od początku. JeŜeli pozostanie w was to, co słyszeli&

14 W tym wypadku chodzi o Jezusa.
15 Lub: sam powinien być taki jak On.
16 J 13,34&35.
17 J 1,5.9; 8,12.
18 Nic, o co moŜna by się potknąć, gr.

, (skandalon), (1) w sensie
ścisłym języczek przy pułapce lub — na zasadzie synekdochy — wnyk,
potrzask, pułapka; (2) przenośnie pułapka, tj. to, co sprawia, Ŝe dana oso&
ba łapie się na grzech, upada (Rz 11,9); (3) metaforycznie (a) jako pokusa,
przynęta do grzechu lub odstępstwa pokusa, zgorszenie, uprzedzenie (Mt
18,7); (b) to, co jest źródłem takiej pokusy, przynęty, zgorszenia (1 Kor
1,23) znaczy równieŜ powód do upadku, zraŜenia się, uprzedzenia się,
odejścia od pierwotnego zamiaru. Zoldiathes (okazja do odstępstwa). Zob.
Ps 119,165.

19 Ŝe, gr.

(hoti), uŜyte tutaj oraz w ww. 12, 13, 14, moŜe mieć znaczenie
przyczynowe: gdyŜ (podające przyczynę napisania; za takim rozumieniem
opowiada się BW), albo celowe, Ŝe (podkreślające treść tego, co się pisze).
Znaczenie celowe zdaje się lepiej odpowiadać kontekstowi (Podobnie
NET 739).

20 Chodzi o szatana J 17,15 (podobnie jak w 1 J 2,14; 3,12; 5,18; 5,19).
21 Pycha Ŝycia, gr.

(aladzoneia tou biou), moŜe ozna&
czać: (1) chlubienie się materialną stroną Ŝycia, pychę płynącą ze złudne&
go poczucia bezpieczeństwa; (2) pychę, którą charakteryzuje się samo Ŝy&
cie bez Boga.

22 Antychryści: Niektórzy uwaŜają, Ŝe chodzi o kogoś, kto oddzielił się od

grona samych apostołów. Inni, Ŝe chodzi o fałszywych nauczycieli, którzy
pierwotnie identyfikowali się z adresatami Listu (NET 740).
23 Taki przekład jest lepiej potwierdzony niŜ: i jesteście świadomi wszystkie

go (NET 740). Zob. Jr 31,34.
24 Niełatwa jest w tym wierszu interpretacja spójnika Ŝe: (1) we wszystkich

trzech przypadkach znaczenie moŜe być przyczynowe (jak w BG, BT,
BW, i ang. NASB, NIV, NEB); (2) Pierwsze dwa przyczynowe, trzecie
celowe (ang. KJV, RSV, TEV, NRSV); (3) Wszystkie celowe, jak w ni&
niejszym przekładzie.
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ście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A
taka jest obietnica, którą sam nam złoŜył25 — Ŝycie wieczne.
To wam napisałem na temat tych, którzy was zwodzą. Jeśli
zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Nie&
go, pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył; ale
jak Jego namaszczenie uczy was o wszystkim i jest prawdziwe,
a nie jest kłamstwem, i jak was pouczyło — tak w nim trwaj&
cie.26

Zachęta do trwania w Chrystusie
A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaŜe, mieli
śmiałość i przy Jego przyjściu nie zostali przez Niego zawsty&
dzeni. Jeśli przekonaliście się, Ŝe jest sprawiedliwy, wiedz&
cie27 teŜ, Ŝe kaŜdy, kto czyni sprawiedliwość, został zrodzony z
Niego.
Patrzcie, jak wielką miłość dał nam Ojciec, abyśmy28 byli
nazwani dziećmi BoŜymi — i [nimi] jesteśmy. Świat dlate&
go nas nie zna, Ŝe Jego nie poznał.29 Ukochani, teraz jeste&
śmy dziećmi Boga, a jeszcze się nie okazało, czym będzie&
my. Wiemy, Ŝe gdy się okaŜe, będziemy podobni do Niego,
gdyŜ zobaczymy Go takim, jaki jest.30 A kaŜdy, kto ma w Nim
tę nadzieję, oczyszcza się,31 tak jak On jest czysty.

3

25 Bardziej prawdopodobne, Ŝe chodzi o Chrystusa.
26 Słowo trwajcie — ze względu na gramatykę gr. — moŜe być albo impera&

tivem albo indikativem: trwacie.
27 Słowo wiedzcie — ze względu na gramatykę gr. — moŜe być albo impera&

tivem albo indikativem: wiecie. NET opowiada się za indykativem ze
względu na fakt, Ŝe poznanie zdaje się być rezultatem nowego narodzenia
(zob. 2,3.5.20.21; 3,16.19; 4,2.13; 5,2).
28 abyśmy, gr.

(hina) ma zarówno znaczenie celowe: abyśmy, albo

wyjaśniające: Ŝe.
29 J 1,10.
30 Dotknie nas przemieniająca moc Jego objawienia (1 Kor 13,12; 2 Kor

3,18).
31 J 11,55; 2 MjŜ 19,10&11; 4 MjŜ 8,21.
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KaŜdy kto czyni grzech, czyni bezprawie, a grzech jest bez&
prawiem.32 A wiecie, Ŝe On się pojawił, aby wziąć33 grzechy i
w Nim grzechu nie ma. KaŜdy, kto w Nim trwa, nie grzeszy;34
kaŜdy, kto grzeszy, nie widział Go ani Go nie poznał. Dzieci,
niech was nikt nie zwodzi; kto czyni sprawiedliwość, jest spra&
wiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto czyni grzech, jest
z diabła, gdyŜ diabeł od początku grzeszy. Po to pojawił się Syn
BoŜy — aby zniszczyć35 dzieła diabła. KaŜdy, kto został zro&
dzony przez Boga, nie czyni grzechu, gdyŜ trwa w nim nasienie
BoŜe, i nie jest w stanie grzeszyć, gdyŜ został zrodzony przez
Boga.36 Po tym rozpoznaje się dzieci Boga i dzieci diabła.
KaŜdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak rów&
nieŜ ten, kto nie kocha swojego brata.37 GdyŜ takie jest to
przesłanie, które słyszeliście od początku, Ŝe mamy się darzyć
wzajemną miłością; nie tak jak Kain, który był od złego i
brutalnie zamordował38 swojego brata. A dlaczego go zamor&
dował? Dlatego, Ŝe jego czyny były złe, a czyny jego brata
sprawiedliwe.

Chrześcijańska codzienność
Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi. My so&
bie uświadamiamy, Ŝe przeszliśmy ze śmierci do Ŝycia, ponie&
waŜ kochamy braci; ten, kto nie kocha, trwa w śmierci.
KaŜdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą, a jesteście

32 Grzech jest bezprawiem i bezprawie grzechem — ze względu na gramaty&

kę grecką moŜna oba te wyraŜenia traktować zamiennie (Robertson
BW5). W LXX odnosi się do łamania Prawa MojŜeszowego. Zob. Ps 51,5;
Ps 32,1 i Rz 4,7. W niniejszym fragmencie chodzi jednak o Prawo w sen&
sie szerszym (J 13,34&35).
33 J 1,29; Iz 53,11; Hbr 10,4.11.
34 Nie grzeszy, to znaczy: nie Ŝyje w grzechu, nie postępuje grzesznie, nie jest

grzesznikiem.
35 zniszczyć, gr.

(lyo), znaczy równieŜ rozwiązać: J 1,27; 2,19; 5,18;

7,23; 10,35; 11,44.
36 J 1,13.
37 J 8,33&39; Rz 13,9.
38 brutalnie zamordował, gr.

(sfadzo), znaczy równieŜ zarŜnął.
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świadomi, Ŝe Ŝaden zabójca nie ma w sobie Ŝycia wiecznego,
które by w nim trwało. Po tym rozpoznaliśmy miłość, Ŝe On
połoŜył za nas swoją duszę; i my powinniśmy połoŜyć duszę za
braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swojego
brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje wnętrze, jak moŜe
w nim mieszkać miłość Boga? Dzieci, kochajmy nie słowem
ani językiem, ale czynem i prawdą. A po tym poznamy, Ŝe
jesteśmy z prawdy i przekonamy przed Nim nasze serce, to
jest, jeśli oskarŜa nas nasze serce, Ŝe Bóg jest większy niŜ nasze
serce i wie wszystko. Ukochani, jeśli serce nas nie oskarŜa,
mamy śmiałość39 przed Bogiem i otrzymujemy od Niego to, o
co prosimy, gdyŜ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to,
co dla Niego miłe. A to jest Jego przykazanie, abyśmy uwie&
rzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i wzajemnie się ko&
chali — zgodnie z przykazaniem, które nam dał. A kto prze&
strzega Jego przykazań, trwa w Nim, a On w nim; to natomiast,
Ŝe On trwa w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

OstrzeŜenie przed łatwowiernością
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natomiast [duch] antychrysta, o którym usłyszeliście, Ŝe przy&
chodzi, i teraz juŜ jest na świecie.
Wy z Boga jesteście, dzieci, i odnieśliście nad nimi zwycię&
stwo, gdyŜ Ten, który jest w was, większy jest niŜ ten, który jest
w świecie. Oni są ze świata; dlatego mówią, jak [ludzie] ze
świata, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga; kto zna Boga,
słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym44 pozna&
jemy Ducha Prawdy45 i ducha błędu.

Wezwanie do wzajemnej miłości
Ukochani, kochajmy się nawzajem, gdyŜ miłość jest z Boga, i
kaŜdy, kto kocha, został zrodzony z Boga i zna Boga. Kto nie
kocha, nie zna Boga, gdyŜ Bóg jest miłością.46 W tym uwi&
doczniła się miłość Boga do nas, Ŝe Bóg posłał na świat swoje&
go jedynego47 Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać Ŝycie.

duch, który przyznaje, Ŝe Jezus jest Chrystusem, który przyszedł w ciele...
Ta opcja byłaby bardziej przekonywająca, gdyby przed słowem Chrystus
stał rodzajnik. Pomimo Ŝe go brak, ta trzecia opcja jest najbardziej wyma&
gająca. Badana osoba musiałaby bowiem przyznać, Ŝe Jezus i tylko On
jest Chrystusem, a ponad to jest On Chrystusem, który przyszedł w ciele.
Za opcją tą przemawia dotatkowo: (a) fakt, Ŝe w 4,3a mowa jest tylko o
Jezusię, a nie o Jezusie Chrystusie. (b) J 9,22 szczególnie w kontekście je&
go brzmienia w 66 i 75.

Ukochani, przestańcie wierzyć kaŜdemu duchowi,40 ale
badajcie41 duchy, czy są z Boga, gdyŜ wielu fałszywych
proroków42 wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Du&
cha BoŜego: Wszelki duch, który przyznaje, Ŝe Jezus jest
Chrystusem, który przyszedł w ciele, jest z Boga,43 a wszelki
duch, który tego o Jezusie nie przyznaje, nie jest z Boga. Jest to

44 To ostatnie podsumowanie: Po tym... moŜe odnosić się do 4,6; do 4,4&6;

39 Lub: jesteśmy ufni i otwarci wobec Boga (Hbr 4,16; zob. 1 J 2,28).

45 Wprawdzie niektórzy uwaŜają, Ŝe wyraŜenie Duch Prawdy i duch błędu

4

4,1&6. Ostatnia moŜliwość jest najbardziej prawdopodobna (zob. 3,24).
40 Wiersze 4,1&6 tworzą jeden z trzech fragmentów Listu, uwaŜanych za

niepodzielną całość. Pozostałe dwa to 2,12&14 i 2,15&17. Temat tego
fragmentu wyraźnie wyodrębnia się od kontekstu. Fragment ten określa
kryteria prawdziwości Ducha BoŜego.
41 Lub: sprawdzajcie, testujcie, aby przekonać się o prawdziwości. Por.

kryteria sprawdzania proroków: 5 MjŜ 13,2&6; 18,15&22.
42 Mt 7,15.
43 Ze względów gramatycznych wiersz ten moŜna odczytać trojako: (1)

Wszelki duch, który przyznaje, Ŝe Jezus Chrystus przyszedł w ciele... Za tą
opcją moŜe przemawiać 2 J 7. (2) Wszelki duch, który przyznaje, Ŝe Jezus
Chrystus jest tym, który przyszedł w ciele... Ta opcja jest mało prawdopo&
dobna; byłby to bowiem jedyny przypadek, w którym Jan nazywałby
Drugą Osobę Trójcy sprzed wcielenia Jezusem Chrystusem. (3) Wszelki

odnosi się do duchów ludzkich lub do wydźwięku nauczania, kontekst
zdaje się wskazywać na to, Ŝe chodzi o Ducha BoŜego (J 16,13).
46 Z gramatycznego punktu widzenia wyraŜenie Bóg jest miłością nie ozna&

cza, Ŝe miłość jest Bogiem. Podobna uwaga dotyczy 1 J 1,5 (Bóg jest świa
tłem) i 1 J 4,24 (Bóg jest Duchem).
47 Słowo jedyny, gr.

(monogenes), tłumaczone bywa jako jedno&
rodzony. JednakŜe w grece termin ten odnosi się do jedynego dziecka,
niekoniecznie jednorodzonego, syna (Łk 7,12; 9,38) lub córki (Łk 8,42).
Słowo to oznaczało teŜ kogoś jedynego w swoim rodzaju, jak na przykład
został określony Izaak (Hbr 11,17; Józef, StaroŜytne dzieje, 1.222), który
nie był jednorodzonym synem Abrahama, ale z pewnością był jedynym w
swoim rodzaju, synem obietnicy (moŜna por. jak 1 Klemensa 25,2 mówi o
Feniksie). W literaturze Janowej termin ten jest zarezerwowany wyłącznie
do Jezusa. Wprawdzie wszyscy jesteśmy synami i córkami Boga, lecz Je&
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W tym jest miłość, nie Ŝe my pokochaliśmy Boga, lecz Ŝe On
ukochał nas i posłał swoje Syna jako ofiarę przebłagalną za
nasze grzechy.
Ukochani, skoro Bóg nas tak ukochał, i my winniśmy kochać
siebie nawzajem. Boga nikt nigdy nie widział; jeśli [jednak]
kochamy się nawzajem, Bóg trwa w nas i Jego miłość w nas
została doprowadzona do doskonałości. Po tym poznajemy, Ŝe
trwamy w Nim, a On w nas, Ŝe udzielił nam ze swojego Ducha.
A my zobaczyliśmy i [teraz] świadczymy, Ŝe Ojciec posłał
Syna jako Zbawiciela świata. Ktokolwiek przyzna, Ŝe Jezus
jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a on w Bogu. I my pozna&
liśmy i uwierzyliśmy miłości, którą Bóg ma względem nas.48
Bóg jest miłością i kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w
nim. W tym miłość pośród nas została doprowadzona do do&
skonałości po to, byśmy mieli śmiałość w dniu sądu, gdyŜ jak
On jest, tak i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma
strachu, ale doskonała miłość usuwa strach, strach bowiem łą&
czy się z karą; kto zaś się boi, nie został [jeszcze], jeśli chodzi o
miłość, doprowadzony do doskonałości. My kochamy, po&
niewaŜ On sam pierwszy nas pokochał. Jeśliby ktoś powie&
dział: Kocham Boga, a nienawidziłby swojego brata — jest
kłamcą; gdyŜ kto nie kocha swojego brata, którego zobaczył i
widzi, nie jest w stanie kochać Boga, którego nigdy nie zoba&
czył. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto kocha
Boga, kochał teŜ swojego brata.
KaŜdy, kto wierzy, iŜ Jezus jest Chrystusem, został zro&
dzony z Boga, a kaŜdy, kto kocha Tego, który zrodził, ko&
cha teŜ tego, który został przez Niego zrodzony. Po tym
poznajemy, Ŝe kochamy dzieci Boga, gdy kochamy Boga i
spełniamy Jego przykazania. To bowiem jest miłość Boga, Ŝe
się przestrzega Jego przykazań, a Jego przykazania nie są uciąŜ&
liwe. GdyŜ wszystko, co zostało zrodzone z Boga, [nieustan&
nie] zwycięŜa świat, a to jest zwycięstwo, które zwycięŜyło
świat — nasza wiara. Kim zaś jest ten, który zwycięŜa świat,

5

zus jest w nim sposób jedyny w swoim rodzaju (zob. 1,14; 1,18; 3,16;
3,18).
48 NET przekłada: którą Bóg ma w nas, podkreślając, Ŝe chodzi o obecność

tej miłości w nas. Choć zob. 4,9 (NET 755)
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jeśli nie tym, który wierzy, Ŝe Jezus jest Synem Boga? On jest
tym, który przyszedł przez wodę i krew49 — Jezus Chrystus; nie
w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi, a Duch jest tym, który
składa świadectwo, gdyŜ Duch jest prawdą. Trzej bowiem
[nieustannie] składają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci
trzej są zgodni. Skoro przyjmujemy świadectwo ludzi, to świa&
dectwo Boga jest większe, gdyŜ jest to świadectwo Boga, [jako]
Ŝe złoŜył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bo&
Ŝego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, zrobił z
Niego kłamcę, gdyŜ nie uwierzył świadectwu, które Bóg złoŜył
o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, Ŝe Bóg dał nam
Ŝycie wieczne, a to Ŝycie jest w Jego Synu. Kto ma Syna,50
ma to51 Ŝycie; kto nie ma Syna BoŜego — nie ma tego Ŝycia.
To napisałem wam,52 którzy wierzycie w imię Syna BoŜego,
abyście się dowiedzieli, Ŝe macie Ŝywot wieczny. A to jest ta
ufna odwaga, którą mamy względem Niego, Ŝe kiedykolwiek
prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słucha nas. A skoro wie&
my, Ŝe nas słucha, gdy o coś prosimy, wiemy, Ŝe mamy od Nie&
go [odpowiedź] na prośby, które zanieśliśmy.

Grzech we wspólnocie wierzących
Jeśli ktoś zobaczy, Ŝe jego brat grzeszy grzechem nie na
śmierć, będzie się modlił i [Bóg] da mu Ŝycie, to jest tym, któ&
rzy grzeszą nie na śmierć. Jest grzech na śmierć;53 nie o takim

49 Woda oznacza chrzest; krew oznacza krzyŜ (Robertson BW 5).
50 Mieć Syna to doświadczać Jego obecności we własnym Ŝyciu (1 J 2,23
51 Zaimek wskazujący to oddany jako przedimek anaforyczny.
52 WyraŜenie: To napisałem wam odnosi się do wszystkich dotychczaso&

wych wywodów autora.
53 Grzech na śmierć w kontekście tego skierowanego prawdopodobnie prze&

ciw gnostycyzmowi Listu odnosi się do gnostyckiego przeczenia wciele&
niu Jezusa Chrystusa (4,1&6) oraz odrzucaniu wszelkich hamulców moral&
nych (3,4&12). Grzech ten Jan uwaŜa za beznadziejny, bo przez dopusz&
czających się go zupełnie niezauwaŜony, stanowiący niemal program ich
Ŝycia, który szczerze wierzącym członkom zboru grozi zwiedzeniem. Od
takich ludzi powinniśmy się raczej separować (2,18&26).
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mówię, aby prosić. Wszelka niesprawiedliwość jest grzechem
i jest grzech nie na śmierć. Wiemy, Ŝe nikt, kto został zrodzo&
ny z Boga, nie grzeszy,54 lecz [Bóg] strzeŜe zrodzonego z Boga
i zły go nie dotyka.55 Wiemy, Ŝe jesteśmy z Boga,56 a cały
świat leŜy w [mocy] złego.57 Wiemy zaś, Ŝe Syn BoŜy przy&
szedł i dał nam rozum,58 abyśmy poznawali Prawdziwego — i
jesteśmy w Prawdziwym,59 w Jego Synu Jezusie Chrystusie.
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Ten60 jest prawdziwym Bogiem i Ŝyciem wiecznym.
wystrzegajcie się boŜków.61

Dzieci,

był jedną z najgroźniejszych herezji dwóch pierwszych
wieków Kościoła. Jego istotę moŜna by zamknąć w pięciu słowach: do
skonałość ducha kontra zepsucie materii.
Propagowany przez gnostycyzm dualizm duch — materia legł u podstaw
jego pięciu błędnych przekonań: (1). Ciało, jako twór materialny, jest cał&
kowicie złe. NaleŜy je przeciwstawić Bogu, który jest Duchem, a zatem
jest doskonały. (2) Zbawienie to wyzwolenie od ciała moŜliwe dzięki
szczególnemu poznaniu (od słowa poznanie, gr. gnosis, bierze swoją na&
zwę gnostycyzm). (3) Chrystus nie był prawdziwym człowiekiem: (a) Do
ketyzm (od gr. dokeo, przypuszczam, mniemam, sądzę) głosił, Ŝe Chrystus
miał ciało tylko pozornie (b) Keryntianizm (od imienia swojego głównego
rzecznika, Kerintusa) twierdził, Ŝe Boski Chrystus połączył się z człowie&
kiem Jezusem w czasie chrztu i opuścił go tuŜ przed Jego śmiercią na
krzyŜu. (4) Ciało, jako złe, naleŜy umartwiać. Ascetyzm daje o sobie znać
w Liście do Kolosan (2,21&23). (5) PoniewaŜ ciało, a nie samo łamanie
Prawa (1 J 3,4), jest złe, dlatego łamanie Prawa nie ma większego znacze&
nia dla moralności. Pogląd taki otwierał drogę przeciwnemu ascetyzmowi
hedonizmowi. Jeśli Nowy Testament walczy z gnostycyzmem, to w jego
wczesnej formie. Pełny jego rozwój przypada na II i III w. po Chr. Poza
listem do Kolosan i 1 Listem Jana, elementy gnostyckie dają o sobie znać
w 1 i 2 Liście do Tymoteusza, w Liście do Tytusa, w 2 Liście Piotra i —
być moŜe — w 1 Liście do Koryntian.
Co do grzechu na śmierć zob. 4 MjŜ 18,22; Mt 12,32; Mk 3,29; Łk 12,10;
Hbr 5,2; 10,26.
54 Lub: nie trwa w grzechu.
55 Lub: nie chwyta. MoŜliwa, choć mało prawdopodobna jest wersja; „lecz

Ŝe Zrodzony z Boga strzeŜe go i zły się go nie dotyka” (zob. NET 763).
56 1 J 2,16.
57 Łk 2,12.
58 Rozum, gr.

(dianoia), oznacza równieŜ zamysł, usposobienie,
nastawienie, umysł. Słowo to u Jana pojawia się tylko w tym miejscu, ale
u Pawła Ef 4,18 i Piotra 1 Ptr 1,13.

59 J 17,3.

60 Jest bardziej prawdopodobne, Ŝe zaimek wskazujący Ten odnosi się raczej

do Jezusa Chrystusa niŜ do Boga Ojca. Wprawdzie w podobnej konstruk&
cji 1 J 2,3 chodzi o Boga Ojca, wprawdzie określenie Prawdziwy odnosi
się do Boga Ojca w J 17,3, jednakŜe drugie określenie: Ŝycie wieczne,
choć równieŜ charakteryzuje Boga (J 5,26; 6,57), odnosi się do Jezusa (J
1,4; 6,57; 1 J 5,11; J 11,25; 14,6). Jeśli określenie to odnosi się do Jezusa
to bardzo harmonizuje z prologiem niniejszego Listu (zob. 1,2; por J 1,1).
61 BoŜki, gr.

(eidolon), oznacza równieŜ wytwór fantazji, obraz,
figurę, wizerunek. Wystrzeganie się fałszywych bogów oznacza w tym
wypadku wystrzeganie się fałszywej nauki.
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OstrzeŜenie przed zwodzicielami

Drugi List Jana
7GdyŜ

Powitanie:
śyczenia łaski, miłosierdzia i pokoju
1Starszy1

do wybranej pani2 i do jej dzieci,3 które4 kocham w
ja i nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy juŜ poznali
prawdę, 2ze względu na prawdę, która trwa w nas i będzie z
nami6 aŜ do [nastania] Wieku. 3Będzie z nami łaska,7 miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca —
w prawdzie i w miłości.
prawdzie5

wielu zwodzicieli wyszło na ten świat; nie chcą oni przyznać, Ŝe Jezus jest Chrystusem, który przyszedł w ciele.10 Taki
jest zwodzicielem i antychrystem.11 8Miejcie się na baczności,
abyście nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, ale otrzymali
pełną zapłatę.12 9KaŜdy, kto idzie naprzód, a nie trwa w nauce
Chrystusa, nie ma Boga. Kto trwa w tej nauce, ten ma i Ojca, i
Syna. 10Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi,
nie przyjmujcie go do domu ani nie mówcie mu: Witaj!13 11Bo
kto mówi mu: Witaj! uczestniczy14 w jego złych uczynkach.

Zakończenie:
Nadzieja rychłych odwiedzin

Zachęta do wzajemnej miłości
4Bardzo

mnie ucieszyło, Ŝe wśród twoich dzieci odkryłem postępujące w prawdzie,8 zgodnie z przykazaniem, które otrzymaliśmy od Ojca. 5A teraz proszę cię, pani — nie jak piszący ci
nowe przykazanie, ale to, które mieliśmy od początku — abyśmy się wzajemnie kochali.9 6A to jest miłość, abyśmy postępowali według Jego przykazań; to jest przykazanie — jak słyszeliście od początku — abyśmy zgodnie z nim postępowali.

1

Starszy, gr. presbu,teroj (presbyteros), równieŜ prezbiter.

2

Tak Jan określa kościół lokalny (zob. NET 765).

3

WyraŜenie: do wybranej pani i do jej dzieci, moŜna rozumieć dosłownie
(jak na przykład w 1 Tm 3,4) lub duchowo (Gal 4,19.25; 1 Tm 1,2).

12Wiele

mam wam do napisania, ale nie chcę na kartce15 i atramentem, spodziewam się natomiast przybyć do was i z ust do
ust16 porozmawiać, aby dopełniła się nasza radość.
13Pozdrawiają

cię dzieci twojej wybranej siostry.

10 Zob. 1 J 4,2.

Zaimek ten w oryginale występuje w rodzaju męskim, co oznacza, Ŝe Jan
ma na myśli wszystkich niezaleŜnie od płci (Vincent BW 5).

11 Jest to język przenośni — metonimia. Nie chodzi o to, Ŝe kaŜda taka osoba

5

Kocham w prawdzie nie znaczy: kocham prawdziwie, lecz: kocham w
ramach tego, co stanowi prawdę.

12 Obj 11,18; 22,12.

6

Prawda w myśli autora to nie tylko zbiór prawdziwych sądów, ale takŜe
obecność Ducha Świętego w wierzących (J 14,16-17).

7

Mamy tu do czynienia nie z Ŝyczeniem (jak w 1 Ptr 1,2; 2 Ptr 1,2), lecz z
wyrazem pewności (Robertson BW 5).

8

Postępowanie w prawdzie odnosi się do stylu Ŝycia: 1 J 1,6; J 3-4.

15 Chodzi oczywiście o kartkę papirusu (Jr 43,23).

9

J13,34-35; 1 J 2,7-8.

16 Idiom; znaczy: osobiście lub twarzą w twarz.

4

jest antychrystem, ale Ŝe moŜna ją z nią utoŜsamić.
13 Witaj, gr. cai,rw (chairo), to przywitanie (2 Kor 13,11). Witanie mogłoby

oznaczać, Ŝe waŜne róŜnice są w rzeczy samej nie istotne.
14 Trzeba pamiętać, Ŝe w tamtych czasach domy były często miejscem gro-

madzenia się wspólnot Kościoła. Kto zapraszał zwodzicieli do domu, dopomagał im tym samym w propagowaniu ich nauki.
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Trzeci List Jana
1Starszy

do ukochanego Gajusa,1 którego Ja kocham w praw-

dzie.2
2Ukochany,

modlę się, aby we wszystkim dobrze ci się powodziło i abyś był zdrów3 — tak, jak dobrze wiedzie się twojej
duszy.4
3Ucieszyłem

się się bowiem bardzo, gdy bracia przychodzili i
składali świadectwo o tobie w prawdzie,5 [o tym] jak ty postępujesz6 w prawdzie.7 4Nie mam większej radości niŜ ta, gdy
słyszę, Ŝe moje dzieci8 postępują w prawdzie. 5Ukochany, wiernie czynisz,9 cokolwiek wykonujesz dla braci i to obcych,10
6którzy wobec kościoła złoŜyli świadectwo o twojej miłości, co
do których dobrze postąpisz, jeśli poślesz ich dalej w sposób
godny Boga;11 7gdyŜ wyruszyli12 ze względu na Imię,13 nic nie

przyjmując od pogan. 8My więc powinniśmy takich podejmować, abyśmy się stali współpracownikami w prawdzie.
9Napisałem

coś kościołowi, ale Diotrefes,14 który pragnie być
wśród nich pierwszy,15 nie przyjmuje nas przychylnie.
10Dlatego, jeśli przyjdę,16 przypomnę jego postępki, których się
dopuszcza, obmawiając nas bez uzasadnienia szkodliwymi słowami, a nie zadowolony i z nich, nie tylko sam nie przyjmuje
przychylnie braci, ale takŜe zabrania tym, którzy chcą to czynić,
i wyrzuca ich z kościoła.
11Ukochany,

nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Ten, kto
czyni dobrze, jest z Boga; ten kto czyni źle, Boga nie oglądał.17
12O Demetriuszu18 wszyscy złoŜyli dobre świadectwo, nawet

1

Gajus było bardzo popularnym imieniem w cesarstwie rzymskim, stąd
trudno postać tę identyfikować z osobą znaną z Listów Pawła, chociaŜ 1
Kor 1,14 i Rz 16,23 odnoszą się prawdopodobnie do niego. O osobie o
iminiu Gajusz mowa teŜ w Dz 19,29; Dz 2,4. Czwartowieczna tradycja
odnotowana w Konstytucjach Apostolskich 7.46.9 (z roku ok. 370) głosi,
Ŝe apostoł Jan ordynował Gajusa na biskupa Pergamonu, ale tradycja ta na
swoją datę, nie jest pewna.
2 U Jana prawda obejmuje kaŜdą sferę Ŝycia: moralne, intelektualne i duchowe.
3 U Pawła zawsze odnosi się do zdrowie zawsze łączy się ze zdrową nauką
(1 Tm 1,10; 6,3). W tym fragmencie i w Łk 5,31; 7,10; 15,27 odnosi się
do zdrowia cielesnego.
4 Istotne jest rozdzielenie powodzenia ciała od powodzenia duszy, J 12,27.
5 Określenie w prawdzie (2 J 1) ma znaczenie teologiczne i oznacza prawowierność Gajusa.
6 Dosł. chodzisz gr. odnosi się w NT do stylu Ŝycia 1 J 1,6; 2 J 4.
7 2 J 1,4.
8 Gajus był duchowym dzieckiem Jana (por. 1 Tm 1,1).
9 Lub: postępujesz lojalnie.
10 O stosunku do obcych, a w szczególności o gościnności czytamy w Rz
12,13; 1 Ptr 4,9; 1 Tm 3,2; 5,10; Tt 1,8; Hbr 13,2. Według 2 J 1,10 Jan na
względzie szczególny tego przejaw.
11 Wobec kościoła (enôpion ekklêsias), czyli w czasie zgromadzenia (por. 1
Kor 14,19.35). Dobrze postąpisz, czas przyszły od poieô z kalôs, formuła
grzecznościowa spotykana w staroŜytnych listach, odpowiadająca nasze-
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12
13

14
15

16
17

18

mu „proszę” (zob. Dz 10,33; Jk 2,19; 1 Kor 7,37n; Flp 4,14; 2 Ptr 1,19).
Poślesz dalej lub wyprawisz w drogę (Dz 15,3; 20,38; 21,5; 1 Kor 16,6.11;
2 Kor 1,16; Rz 15,24; Tt 3,13). W sposób godny Boga (axiôs tou theou): to
samo określenie w 1 Ts 2,12; Rz 16,2; Flp 1,27; Kol 1,10; Ef 4,1. StaroŜytnym zwyczajem było wyprawianie gości, czasem towarzyszenie im,
czasem wyposaŜanie w pieniądze i Ŝywność (Rz 15,24; Tt 3,13).
Takie słowo określa wyruszenie apostoła Pawła w podróŜ misyjną (Dz
14,20; 15,40).
Chodzi o (1) imię Boga; w rabinicznej literaturze tak zastępowano tetragram YHWH, a w tym przypadku łączy się z wierszem 6; (2) imię Jezusa
(Dz 5,4; Rz 1:5; 1 J 2,12 por. J 1,12; 3,18). Podobne uŜycie słowa Imię w
Jk 2,7; 1 Ptr 4,16. „To imię jest zasadniczo streszczeniem chrześcijańskiego wyznania wiary” (Westcott) jak w 1 Kor 12,3; Rz 10,9. Przypomina
uŜycie słowa Droga (Dz 9,2; 19,9.23; 24,22). Nic nie przyjmując od pogan: zapewne dla uniknięcia podejrzenia, Ŝe misonarze robią coś dla pieniędzy, a tacy teŜ byli. Paweł w 1 Kor 9 broni prawa kaznodziei do wsparcia, jednak sam odmawia jego przyjęcia od kościoła w Koryncie, dla
uniknięcia nieporozumień (po. 1 Ts 2,6nn; 2 Kor 12,16nn).
Diotrefes, znaczy karmiony przez Zeusa (Roberson, BW 5).
Z kontekstu wynika, Ŝe Diotrefes nie tylko aspiruje do pierwszeństwa, ale
rzeczywiście odgrywa waŜną rolę w kościele, skoro postępuje tak, jak o
tym mowa w w. 9 i 10.
W grece mamy tu warunek trzeciej klasy, czyli niepewny jeśli chodzi o
jego spełnienie.
Zob 1 J 3,6.10; 4,7. 20; J 3,17-21. Stwierdzenie, Ŝe Diotrefes nie oglądał
Boga w terminologii Jana moŜe oznaczać, Ŝe nie jest on prawdziwym
chrześcijaninem (zob. J 3,17-21; 1 J 3,6.10; 4,7.20).
Być moŜe Demetriusz to ta sama postać co Demas (Flm 24; Kol 4,4; 2 Tm
4,10. Być moŜe on przyniósł niniejszy list z Efezu do Gajusza (Robertson
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sama prawda. My równieŜ świadczymy, a wiesz, Ŝe nasze świadectwo jest prawdziwe.

List Judy

13Wiele

miałem ci napisać, ale nie chcę ci pisać atramentem i
trzciną. 14Spodziewam się jednak szybko cię zobaczyć, wówczas ustami do ust pomówimy. 15Pokój tobie! Pozdrawiają cię
przyjaciele. Pozdrów imiennie przyjaciół.

str. 1

Pozdrowienie
1Juda,

sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba,1 ukochanym w
Bogu Ojcu, zachowanym w Jezusie Chrystusie,2 powołanym:
2Miłosierdzie, pokój i miłość niech wam będą pomnoŜone.3

Przestroga przed fałszywymi nauczycielami
3Ukochani!

Podejmując wszelkie staranie, aby pisać wam o
naszym wspólnym zbawieniu, miałem potrzebę wezwać was do
podjęcia powaŜnej walki4 o raz na zawsze przekazaną świętym
wiarę.5 4Wślizgnęli się bowiem pomiędzy was pewni ludzie,6 na
których od dawna wypisany juŜ został ten wyrok,7 bezboŜni,
którzy łaskę naszego Boga obracają8 w rozwiązłość i wypierają
się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.

BW 5) lub przewodził grupie misyjnej, o której w Liście mowa (NET
769).

1

Choć Juda był przyrodnim bratem Jezusa, łączy się ze swoim bratem
Jakubem, określając swój stosunek do Chrystusa słowem sługa, gr. dou/loj
(doulos), niewolnik. W pierwszym wieku imię Juda było bardzo popularne
(NET 772).

2

Słowa: zachowanym w Jezusie Chrystusie, moŜna teŜ przełoŜyć jako:
zachowanym dla Jezusa Chrystusa. Myśl ta wyraŜona jest często w kontekście eschatologicznym (1 Ts 5,23; 1 Ptr 1,4; Obj 3,10). Słowo zachować, gr. thre,w (tereo) równieŜ występuje w kontekście eschatologicznym
(2 Ts 3,3; 2 Tm 1,12; 1 Ptr 1,5; Jd 24). Inna moŜliwość: zachowanym
przez Jezusa Chrystusa (NET 772).

3

1 Ptr 1,2; 2 Ptr 1,2.

4

Podjęcie powaŜnej walki, gr. evpagwni,zomai (epagonizomai).

5

Lub: Spragniony napisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, odczułem jednak wielką potrzebę wezwania was do podjęcia walki o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wynika z tego, Ŝe Juda planował napisanie o czym innym, jednakŜe potrzeba chwili wpłynęła na
zmianę tematu. Wiara w tym kontekście to zbiór charakterystycznych dla
chrześcijaństwa nauk. Zostały one przekazane najprawdopodobniej w formie Listów Pawła i Piotra.

6

Dz 20,29-30; 2 Ptr 2,1.

7

Lub: od dawna wpisani juŜ na ten sąd.

8

obracają lub: traktują jako przyzwolenie. Zob. Rz 6,1nn.

str. 2

Pismo Święte

Przykłady kary
za przekraczanie ustalonego przez Boga porządku
5Chcę

wam zaś przypomnieć — wam, którzy wszystko poznaliście — Ŝe Pan najpierw wybawił lud z ziemi egipskiej, potem
[jednak] wygubił tych, którzy nie uwierzyli; 6aniołów zaś, którzy nie zadbali o swój [pierwotny] urząd, lecz porzucili swe
własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pętach, w mroku, na
wielki dzień sądu; 7tak teŜ Sodoma i Gomora oraz połoŜone
wokół nich miasta, w podobny im sposób pogrąŜone w nierządzie i wypuszczaniu się za innym ciałem,9 stanowią przykład
słusznie ponoszących karę wiecznego ognia.
8Podobnie

jednakŜe i ci snom oddani,10 z jednej strony plamią
ciała, z drugiej zaś gardzą zwierzchnością oraz zniewaŜają
[uczestników] chwały. 9Michał zaś, archanioł,11 gdy prowadził
spór z diabłem o ciało MojŜesza, nie ośmielił się wypowiedzieć
obraźliwego wyroku, lecz powiedział: Pan niech cię skarci! 10Ci
natomiast zniewaŜają to, czego nie poznali, a to, co instynktownie jak nierozumne zwierzęta pojmują, w tym ulegają zepsuciu.
11Biada im, Ŝe poszli drogą Kaina i dla zapłaty pogrąŜyli się w
oszustwie Balaama, i poginęli w buncie Korego. 12Oni to są
niby skryte pod wodą skały12 na waszych agapach,13 w których
bez obawy biorą udział, sami siebie pasąc, bez owoców, po
dwakroć martwymi,14 wykorzenionymi, 13dzikimi bałwanami

9

Wypuszczanie się za innym ciałem: wypowiedź róŜnie wyjaśniana: (1)
wypowiedź ta jest skrótem dłuŜszej wypowiedzi: wypuszczanie się za ciałem innym niŜ zwykle, i odnosi się do praktyk seksualnych innych niŜ normalne, homoseksualnych i lesbijskich. (2) wypowiedź odnosi się w ogóle
do niemoralności w sferze seksu.

10 Lub: marzyciele (w sensie negatywnym), „prorocy ze snów” (jak BT),

głosiciele własnych snów.
11 śydowska literatura międzytestamentowa (jak 1 Enocha 20) przedstawiała

Michała jako jednego z siedmiu archaniołów.
12 Ludzie ci robią wraŜenie filarów społeczeństwa, w rzeczy samej jednak są

niby podwodne skały — kto się z nimi zderzy tonie; zob. Mt 16,18; Gal
2,9 (NET 776).
13 Agapy w tamtych czasach łączyły posiłek, naboŜeństwo i naukę (NET

776).
14 Obj 20,6.
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morskimi, pieniącymi się własnym bezwstydem, zbłąkanymi
gwiazdami,15 dla których na wieki zachowane są mroki ciemności.
14Prorokował

o nich siódmy po Adamie Henoch,16 w słowach:
Oto przyszedł Pan z miriadami17 swoich świętych, 15aby dokonać sądu nad kaŜdym i skazać wszystkie dusze za wszelkie ich
bezboŜne czyny, których się dopuścili, i za wszelkie twarde
słowa,18 które wypowiedzieli przeciwko Niemu bezboŜni
grzesznicy. 16Są to ludzie narzekający, wciąŜ wynajdujący niedociągnięcia, chodzący według własnych Ŝądz; a ich usta wypowiadają słowa przesadnie wzniosłe,19 dla zysku podziwiają
oblicza.20
17Wy

zaś, ukochani, przypomnijcie sobie słowa uprzednio wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa,
18Ŝe mawiali do was: W czasie ostatecznym pojawią się szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych bezboŜnych poŜądliwości. 19To są ci, którzy powodują rozłamy, zmysłowi, nie mający Ducha.21

Zasady zdrowego chrześcijańskiego Ŝycia
20Ale

wy, ukochani, budujcie siebie samych w waszej najświętszej wierze, módlcie się w Duchu Świętym, 21zachowajcie siebie samych w miłości BoŜej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które prowadzi do Ŝycia wiecznego. 22I
miejcie miłosierdzie dla tych, którzy wątpią, 23drugich zbawiaj15 Iz 14,12.
16 Tzn: Adam, Set, Enosz, Kainan, Mahalaleel, Jared, Enoch.
17 Miriada to 10.000 (Obj 19,19) lub ogromna liczba (Łk 12,1).
18 J 6,60.
19 Wypowiedź sugeruje wygłaszanie przez nich pompatycznych mów; zob.

Mt 5,2; Łk 4,22; Dz 1,16; 3,18; 10,34; Ef 6,19; Obj 13,5-6 (NET 777).
20 Podziwiać oblicza, idiom hebrajski: okazywać szacunek osobom ze

względu na to, co widoczne, zewnętrzne, bez głębszej wartości (3 MjŜ
19,15; Jb 13,10; Łk 20,21; Mt 22,16; Jk 2,9). NET: dla zysku oczarowują
ludzi, p. 777.
21 Być moŜe autor chce wyrazić status fałszywych nauczycieli — są oni

pozbawieni Ducha, a zatem niezbawieni (zob. Rz 8,9).
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cie wyrywając ich z ognia; dla innych miejcie miłosierdzie połączone z lękiem,22 mając odrazę nawet do tuniki splamionej
przez ciało.

Końcowe błogosławieństwo
24A

Temu, który ma moc ustrzec was od upadku23 i postawić
nieskazitelnych, pełnych wielkiej radości przed obliczem swojej
chwały, 25jedynemu Bogu, naszemu Zbawcy przez Jezusa
Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc i
władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki.
Amen.

22 1 Ptr 1,17; 3,15; 2 Kor 7,1; Flp 2,12.
23 Jk 3,2; 2 Ptr 1,10.

Objawienie Jana
Pozdrowienie
1Objawienie

Jezusa Chrystusa,1 które dał mu Bóg,2 aby ukazać swoim sługom3 to, co wkrótce4 musi się stać,5 a [co]
przez posłanie swego anioła zaznaczył [On] swemu słudze
Janowi, 2który to, co zobaczył, poświadczył jako Słowo BoŜe
i świadectwo Jezusa Chrystusa.6 3Szczęśliwy7 ten, kto czyta, i ci,
którzy słuchają słów proroctwa i trzymają się tego, co w nim jest
napisane; czas bowiem jest bliski.
4Jan do siedmiu zborów, które są w Azji:8 Łaska wam i pokój od
Tego, który jest, który był i który nadchodzi,9 oraz od siedmiu

1

1

Za słowem objawienie kryje się gr. apokalipsis; stąd teŜ bierze się inna
nazwa Księgi — Apokalipsa.

2

Autorem Księgi jest ostatecznie sam Bóg.

3

dou/loj — (doulos) ściśle rzecz biorąc słuŜący niewolnik. W NT chodzi o
tych, którzy sami, z własnej woli, oddali się w niewolę Chrystusowi; nie ma
zatem mowy, Ŝe zostali oni do takiej słuŜby zmuszeni, stąd częste tłumaczenie tego słowa przez sługa. Tłumaczone jest ono przez niewolnik tylko
tam, gdzie na takie właśnie rozumienie wyraźnie wskazuje kontekst.

4

Wkrótce, gr. evn ta,cei (en tachei): szybko, niezwłocznie (BAGD).

5

BoŜe motywy kryjące się za Księgą Objawienia dobrze ujmuje Am 3,7:
„Zaiste, nie czyni Wszechmocny Pan nic, jeŜeli nie objawi swojego planu
swoim sługom, prorokom”.

6

Bóg w swej wszechmocy postanowił objawiać swoją wolę światu za pośrednictwem człowieka. Na tym BoŜym postanowieniu opiera się nasz
przywilej pośredniczenia w objawieniu i nasz obowiązek składania innym
świadectwa o Nim.

7

Jest to pierwsze z siedmiu błogosławieństw Objawienia. Pozostałe zawarte
są w 14,13; 16,15; 19,9; 20,6; 22,7.14.

8

Azja, rzymska prowincja obejmująca obszar dzisiejszej zachodniej Turcji.

9

Za wyraŜeniem tym kryje się Bóg Ojciec — w tym wierszu i w 8 (zob. 2
MjŜ 3,14n; Hbr 13,8). W Obj 1,17 podobne określenia przypisuje sobie Jezus Chrystus. Jest to jeden z wielu znaków Jego Boskości i jedności z Ojcem.

str. 2

Pismo Święte

duchów,10 które są przed Jego tronem, 5i od Jezusa Chrystusa,
który jest świadkiem wiernym,11 pierworodnym z umarłych12 i
władcą królów ziemi.13 Temu, który nas kocha, i który swoją
krwią uwolnił nas od naszych grzechów, 6i uczynił nas14 królestwem, kapłanami Boga, swojego Ojca — Jemu [niech będzie]
chwała i moc na wieki wieków. Amen.
7 Oto nadchodzi wśród obłoków,15
i zobaczy Go kaŜde oko,
w tym ci, którzy Go przebili;16
i opłakiwać Go będą wszystkie plemiona ziemi.17
Tak! Amen.
8Ja jestem Alfą i Omegą,18 mówi Pan, Bóg, który jest, który był i
który nadchodzi, Wszechmogący.19

10

WyraŜenie siedem duchów moŜna rozumieć dwojako: (1) powołując się na
symbolikę liczb charakterystyczną dla Księgi chodzi o Ducha BoŜego doskonałego w swych przymiotach; (2) chodzi o bliŜej nie określonych siedem
słuŜebnych duchów BoŜych lub o jakiś atrybut BoŜej doskonałości. Zob.
Zach 4,2.10.

11

Jezus jest wiernym świadkiem BoŜego objawienia — w. 1 (zob. J 5,19).
Ten fakt jeszcze bardziej podkreśla rangę naszego powołania do świadectwa.

12

1 Kor 15,23. W słowie pierworodny kryje się obietnica. Skoro On jest
pierworodny, my mamy być kolejnymi uczestnikami zmartwychwstania.

13

Mt 28, 18; 1 Kor 15,25-28.

14

Nas, to znaczy Kościół. W Starym Testamencie określenie to odnosiło się
do Izraela jako ludu wybranego (2 MjŜ 19,6; Zach 3; por. 1 Ptr 2,5.9). Słowo uczynił moŜna rozumieć wyznaczył (NET 781).

15

Dn 7,13.

16

Ps 22,16; Iz 53,5; Zach 12,10; J 19,34.37.

17

Flp 2,5-11.

18

Alfa i omega (A i W) to pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu. W taki
sposób Bóg określa siebie jako Pana dziejów i świata. W Nim dzieje te biorą swój początek i ku wypełnieniu Jego planu nieuchronnie, stosownie do
Jego wszechmocy, zmierzają.

19

Nowy Testament określa tak Boga 11 razy (Rz 9,29; 2 Kor 6,18; Jk 5,4), w
tym 9 razy w Objawieniu (4,8; 11,17; 15,3; 16,7.14; 19,6.15; 21,22).
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Wizja Syna Człowieczego

9Ja,

Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku, w Królestwie i w
cierpliwym trwaniu w Jezusie,20 byłem na wyspie, zwanej Patmos,21 ze względu na Słowo BoŜe i świadectwo o Jezusie.22 10W
dzień Pański23 znalazłem się w Duchu24 i usłyszałem za sobą

20

Sposób, w jaki przedstawia się Jan, roztacza przed nami „krajobraz” chrześcijańskiego Ŝycia. Składa się na nie: (1) ucisk (J 16,33; Dz 14,22; 1 Ptr 4,12; Hbr 5,7-10; Obj 2,9n.22; 7,14); (2) Królestwo (Mt 6,33; Mk 10,29n); (3)
Cierpliwe trwanie w Chrystusie (J 16,33; Hbr 6,11n; 10,35; Obj 2,2n.19;
3,10; 13,10; 14,12). Wszechmoc BoŜa i słabość Jego wiernych nie są ze sobą sprzeczne. NaleŜy je rozpatrywać na tle pełni BoŜych planów.

21

Patmos to mała, skalista wyspa (8 na 12 km) na Morzu Egejskim, ok. 80 km
na południowy zachód od Efezu. Prawdopodobnie słuŜyła w imperium
rzymskim za miejsce zesłań. Euzebiusz (265-340) zwany „ojcem historii
Kościoła” twierdzi, Ŝe Jan znalazł się na zesłaniu w czasie prześladowań
Domicjana (ok. 95 roku), a został zwolniony z Patmos za cesarza Nerwy
(96-98) i przybył do Efezu. Pobyt na wyspie mógł zatem trwać 2-3 lata.

22

Jan pisał Księgę w czasie drugiego zakrojonego na szeroką skalę prześladowania chrześcijan w cesarstwie — prześladowania Domicjana, które miało miejsce ok. roku 95. Wcześniejszą próbą Kościoła było prześladowanie
Nerona (lata 64-67), w którym zginęli Piotr i Paweł, a do prześladowań
późniejszych naleŜy zaliczyć: prześladowanie wzniecone przez cesarzy Trajana (98-117), Hadriana (117-138), Antonina Piusa (138-161), Marka Aureliusza (161-180), Septymiusza Sewera (193-211), Maksymina (235-238),
Decjusza (249-251), Waleriana (253-260) i Dioklecjana (284-305). W sumie prześladowań chrześcijan było 11.

23

Dzień Pański to pierwszy dzień tygodnia, czyli niedziela, dzień, w którym
zmartwychwstał Pan, w którym spotykali się chrześcijanie (Dz 20,7), w którym zbierano w Kościele ofiary pienięŜne (1 Kor 16,2).

24

Chodzi o szczególne nawiedzenie Duchem Świętym; porównaj z Dz 10,10
(gdzie pojawia się greckie słowo e[kstasij); 13,9 (gdzie mówi się o Pawle,
Ŝe był napełniony Duchem Świętym, gr. plhsqei.j pneuvmatoj a`givou). Podobne szczególne przeŜycia miały miejsce równieŜ w Starym Testamencie,
np.: 4 MjŜ 11,25; 1 Sm 10,10; 1 Krl 18,46. Nie są one chrztem w Duchu
Świętym, który znamy dopiero od czasu Pięćdziesiątnicy. Cechą wspólną
tych przeŜyć, zarówno na gruncie Nowego, jak i Starego Testamentu, jest
to, Ŝe nie są one stanem trwałym. Mogą przydarzyć się nawet osobom nie
narodzonym z Ducha (np.: J 11,51). Chrzest w Duchu Świętym daje o sobie
znać poprzez (1) wzbudzoną w człowieku świadomość, Ŝe stał się dzieckiem Boga (Rz 8,16), (2) poprzez owoc Ducha (Gal 5,22) oraz (3) poprzez
dary Ducha (1 Kor 12-14), z których niektóre wiąŜą się ze szczególnymi
nawiedzeniami Ducha — np. uzdrawianie (zob. Łk 5,17; Dz 10,10), doko-
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potęŜny głos, jakby trąby, który mówił: 11To, co widzisz, zapisz
na zwoju25 i wyślij do siedmiu zborów: do Efezu, do Smyrny, do
Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii i do Laodycei. 12I
obróciłem się, aby widzieć głos, który mówił ze mną; i gdy się
obróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników, 13a pomiędzy świecznikami kogoś podobnego do Syna Człowieczego,26
ubranego w szatę do stóp długą i przepasanego na piersiach złotym pasem.27 14Jego głowa i włosy [były] lśniące jak biała wełna,28 jak śnieg, a Jego oczy jak płomień ognia;29 15Jego stopy
[były] podobne do roztopionego mosiądzu, jakby rozŜarzonego w
piecu,30 a Jego głos [był] jak szum wielu wód.31 16W swojej prawej dłoni trzymał siedem gwiazd, a z Jego ust wychodził ostry
obosieczny miecz32 i Jego twarz jaśniała jak słońce, gdy świeci w
swojej mocy.33 17Gdy Go zobaczyłem, padłem do Jego stóp jak
nywanie cudów (Dz 13,9), prorokowanie (1 Kor 14,30 por. z 1 Kor 7,12.
25. 40), mówienie językami i ich wykładanie (1 Kor 14,21n).
25

Dobry zwyczaj mają ci, którzy zapisują to, co im Pan objawił w czasie
modlitwy lub lektury Pisma Świętego. Czasem szczególnego nawiedzenia
moŜe być czas naboŜeństwa (1 Kor 14,30).

26

Syn Człowieczy w swym uwielbionym stanie nie był na tyle róŜny od
Jezusa jako człowieka, aby nie moŜna Go było rozpoznać. Czy określenie
Syn Człowieczy jest i w tym przypadku wyrazem utoŜsamienia się Jezusa z
człowiekiem? A jeśli tak, to czy tekst ten moŜe być argumentem przemawiającym za tym, Ŝe i my w naszym uwielbionym stanie będziemy podobnie rozpoznawalni dla siebie nawzajem? (Zob. 1 J 3,2).

27

Szata Syna Człowieczego wskazuje na jego arcykapłańską godność (2 MjŜ
28,4; 29,5; Hbr 7,21).

28

Biel symbolizuje mądrość, czystość, dostojeństwo (Dn 7,9; Iz 1,18; por. z 3
MjŜ 19,32; Prz 16,31).

29

Ognistość jest symbolem zaangaŜowania, nieobojętności, wnikliwości (por.
1 Sm 16,7).

30

Nogi podobne do rozŜarzonego brązu symbolizują fakt, Ŝe dla Boga nic nie
jest niedostępne.

31

Głos jak szum wielu wód lub jak szum wodospadów jest symbolem potęgi i
nieodpartej, zagłuszającej wszystko siły.

32

Miecz obosieczny jest symbolem bezstronności i bezkompromisowości
BoŜego Słowa i BoŜego sądu (Iz 49,2; Hbr 4,12n).

33

Słońce jest symbolem chwały, której nic się nie moŜe oprzeć, która daje
Ŝycie, ale na którą — jak na słońce — nie sposób patrzeć.
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martwy.34 On natomiast połoŜył na mnie swoją prawą rękę i powiedział: Nie bój się, Ja jestem Pierwszy i Ostatni,35 18i śyjący.
Byłem umarły, lecz oto Ŝyję na wieki wieków i mam klucze
śmierci i hadesu.36 19Opisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to,
co ma się stać potem.37 20Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które
widziałeś w mojej prawej ręce, i siedmiu złotych świeczników:
siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów,38 a siedem świeczników — to siedem zborów.39

34

Oglądanie chwały BoŜej jest niebezpieczne dla istoty ludzkiej (1 MjŜ 32,30;
2 MjŜ 33,17-20; Iz 6,5n).

35

Określenie Pierwszy i Ostatni albo Alfa i Omega jest bogate w znaczenie:
oznacza, Ŝe Bóg jest ponad czasem, Ŝe jest inicjatorem i dokończycielem
historii; Ŝe kontroluje wszystko, co się w stworzeniu rozgrywa. W Iz 44,6 i
48,12 określenie to odnosi się do Boga. Fakt, Ŝe przypisuje je sobie Jezus,
wskazuje na Jego Boską naturę.

36

Por. Mt 28,18-20. Posiadanie kluczy jest znakiem całkowitej kontroli (Mt
16,18) nad obszarami powierzonymi do zamykania lub otwierania. Hades to
podziemie jako miejsce umarłych (Dz 2,27.31 por. Ps 15,10; Kzn 9,10); coś
przeciwstawnego niebu (Mt 11,23; Łk 10,15; por. Iz 14,11.15); 16,23).
Miejsce, do którego wchodzi się przez bramy. Odpowiednik ST szeolu,
miejsca przebywania niesprawiedliwych (Mt 11,23; Łk 16,23; Obj 20,13n).

37

Słowa te wskazują na tematykę księgi — odnosi się ona do tego, „co widziałeś”, „co jest”, i do tego, „ma się stać potem”. W interpretacji historycznej „to, co widziałeś” to wizja uwielbionego Jezusa z rozdziału 1; to,
„to, co jest” to rozdziały 2-3; „to, co się stanie potem” to rozdziały 4-22. W
interpretacji futurycznej do „tego, co jest” odnosi się tylko List do Efezu
(2,1-7) jako obejmujący okres od roku 33 do ok. 100.

38

Anioł zboru: Słowa te moŜna rozumieć dwojako: (1) Anioł to dosłownie byt
anielski stojący za danym zborem, a szczególnie za prezbiterami (starszymi) słuŜącymi gronu wiernych. Pisanie listu do anioła zboru miałoby w takim przypadku sens podobny do sensu pieśni Izajasza o królu babilońskim
(Iz 14), którą odczytuje się historii kościoła jako pieśń o upadku nie tyle
ziemskiego króla, ile stojącego za nim duchowego inspiratora — szatana.
Na rzecz takiego rozumienia przemawiać mogą takie fragmenty, jak: Dn
10,13.2,0 mówiący o ksiąŜętach anielskich danych grup etnicznych lub tworów politycznych, lub Hbr 1,14, gdzie mowa o słuŜbie aniołów na rzecz
zbawionych. (2) Anioł, co znaczy równieŜ posłaniec, to prezbiter (starszy)
powołany i posłany przez Boga do słuŜby wspólnocie wiernych (Mal 2,7).

39

KaŜdy zbór Pański jest BoŜym świecznikiem na tym świecie (Mt 5,14-16).
Fakt, Ŝe świeczników jest siedem wskazuje na to, Ŝe kaŜdy zbór — a nie
tylko Kościół jako całość — jest dla Pana Kościoła waŜny.
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Listy do siedmiu zborów40
List do anioła zboru w Efezie41

40

Znaczenie listów do siedmiu zborów postrzegane jest róŜnie w zaleŜności
od podejścia do księgi: Pret.: Są to listy do siedmiu małoazjatyckich zborów. Polecenie ich napisania wynika
z troski Jezusa o Kościół. Hist.: Odnoszą się do
tego, „co jest”, czyli do Kościoła pierwszego wieku
(1,19). Fut.: Odnoszą się do ery Kościoła, tj. do czasu od jego powołania
w dniu Piędziesiątnicy do jego zabrania w dniu przyjścia Chrystusa po Kościół. Kolejne listy to kolejne okresy historii Kościoła (świecznika) od czasów
jego załoŜenia do czasu zabrania. Siedem to liczba symboliczna wskazująca
na pełnię (w tym wypadku oznacza pełny obraz lub pełnię dziejów Kościoła.
RóŜnie patrzy się na daty wytyczające kolejne etapy dziejów Kościoła —
zob. Wstęp do Księgi. Duch.: Siedem listów to siedem

odsłon Kościoła, to siedem typów, które moŜna
zaobserwować w Kościele powszechnym kaŜdego
pokolenia. Patrząc na listy do siedmiu uświadamiamy sobie, Ŝe Chrystus zainteresowany jest
doskonałością swoich sług. Nie ma On upodobania w odrzucaniu ich od swojego oblicza, raczej zapowiada, Ŝe Jego przyjście w celu
oczyszczenia Kościoła jest bliskie i nieuniknione (1 Kor 11,32).R

Ściśle rzecz biorąc listy adresowane są do aniołów poszczególnych zborów.
Jeśli przyjmiemy, Ŝe anioł to sługa zboru, to natychmiast zauwaŜymy, jak
waŜną rolę ma on do odegrania w zborze. Kształt duchowy zboru zaleŜy w
duŜym stopniu od jego postawy. Warto rozwaŜyć: 1 Tm 3,1-16; 5,17-19; Tt
1,7-9; Hbr 13,7; Jk 3,1; 1 Ptr 5,1-5.
Przedstawienie się Jezusa na początku kaŜdego listu koresponduje z jego
treścią i przyczynia się do lepszego zrozumienia postawy Pana względem
konkretnej sytuacji zboru. Z wstępnym przedstawieniem się związana jest
równieŜ końcowa obietnica kaŜdego listu. Listy są świadectwem, Ŝe Bóg
nie toleruje w Kościele czegokolwiek, co nie jest wyrazem Jego woli i planu zbawienia. Chrystus buduje Kościół i buduje tylko zgodnie z „projektem” i tylko z „dobrych cegieł” (Mt 16,8). On nie toleruje najmniejszych
ukłonów Kościoła w kierunku świata (Mt 4,9).
41

List do zboru w Efezie: Interpretacja historyczna pokrywałaby się w
przypadku listów do siedmiu zborów z interpretacją preteryczną i duchową: List ten to bezwarunkowe wezwanie do miłości,
czyli do tego, co najwaŜniejsze (Tę samą prawdę
głosi Paweł w 1 Kor 13). Kościół, który kocha jest
niezniszczalny (Kol 3,14). Kościół, który nie kocha, nie ma Chrystusowego poparcia ani szans na
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1Do

anioła zboru w Efezie42 napisz: Oto, co mówi43 Ten,
który w swojej prawej ręce trzyma siedem gwiazd, który się
przechadza pośród siedmiu złotych świeczników:44 2Wiem o
twoich czynach, o trudzie i o twojej wytrwałości, i o tym, Ŝe
nie moŜesz znieść złych, i Ŝe poddałeś próbie45 tych, którzy się
podają za apostołów, a nimi nie są, i odkryłeś, Ŝe są kłamcami.
3Masz teŜ wytrwałość i zniosłeś [przeciwności] dla mojego imienia — i nie uległeś zmęczeniu. 4Lecz mam przeciw tobie to, Ŝe
porzuciłeś swoją pierwszą miłość. 5Miej więc w pamięci, skąd
spadłeś, opamiętaj się i wróć do [swoich] pierwszych czynów; bo
jeśli nie — jeŜeli się nie opamiętasz — to przyjdę do ciebie i ruszę
twój świecznik46 z jego miejsca. 6[Na swoją obronę] masz jednak
to, Ŝe czujesz wstręt do postępków nikolaitów,47 do których i Ja

2

przetrwanie. Futur.: Efez znaczy pierwszy albo poŜądany. List obejmuje
apostolski okres Kościoła — od r. 33 do 100, czyli od Pięćdziesiątnicy do
śmierci ostatniego z apostołów, Jana.
42

Efez: Centrum handlowe Azji Mniejszej. PołoŜony w połowie drogi między
Jerozolimą a Rzymem. 225.000 mieszkańców. Świątynia Diany Efeskiej
uwaŜana była za jeden z siedmiu cudów świata. Zbór powstał na skutek
działalności Apollosa i Pawła w latach 54-57 (Dz 19,1-6). List jest więc odzwierciedleniem sytuacji zboru po ok. 30 latach istnienia. Po Pawle dzieło
w mieście kontynuował Tymoteusz, który w Efezie otrzymał dwa Pawłowe
listy adresowane do siebie. Ok. roku 110 po Chr. Pliniusz wysłany przez cesarza Trajana dla zorientowania się, czy naleŜy w Efezie prześladować
chrześcijan pisał do niego: „Chrześcijanie są tak liczni, Ŝe świątynie pogańskie niemal zupełnie opustoszały”.

43

Oto, co mówi, gr. Ta,de le,gei (tade legei): uroczyste wyraŜenie, które moŜna tłumaczyć: Oto, co mówi Ten... To, z całą powagą, mówi Ten... WyraŜenie to pojawia się osiem razy w NT — w tym siedem razy w Obj 2-3 — i
350 razy w LXX, w czym 320 razy wyraŜenie to łączy się z imieniem Boga
JHWH; (zob. NET 783).

44

To Chrystus, i nikt inny, trzyma Kościół. Twierdzić inaczej to dawać wyraz
zarozumiałości.

45

Pismo Święte wielokrotnie zwraca uwagę na potrzebę poddawania wszystkiego próbie (1 Kor 14,29; 1 Ts 5,21; 1 J 4,1).

46

Ruszę twój świecznik: słowa są zapowiedzią upadku Zboru. Chrystus przyjmuje tylko dobrą robotę. Wszelką inną rozwala.

47

Nikolaici: heretycka sekta nękająca Kościół lub frakcja działająca w wielu
zborach (w Pergamonie baalamici —w. 14n — w Tiatyrze izebelici — w.
21) i rozpowszechniająca poglądy typu: (1) poznanie prawdziwego Boga
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czuję wstręt. 7Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza
zborom. Temu, kto zwycięŜy, [jemu] właśnie pozwolę spoŜyć z
drzewa Ŝycia, które jest w Raju Boga.48
List do anioła zboru w Smyrnie49
8A

do anioła zboru w Smyrnie50 napisz: Oto, co mówi Pierwszy i
Ostatni, który był umarły, a oŜył. 9Wiem o twoim ucisku i ubóstwie51 — choć ty jesteś bogaty — i o bluźnierstwie ze strony

nie przeszkadza uczestnictwu w obrzędach religii pogańskich (por. Rz
14,17; 1 Kor 10,14-24); (2) nasze Ŝycie moralne nie ma wpływu na wolność, jaką mamy w Chrystusie (por. Gal 4,13); (3) chcąc zdobyć świat musimy wniknąć w jego instytucje i struktury (1 Kor 9,19-23). Tradycja łącząca nikolaitów z imieniem Mikołaja, jednego z antiocheńskich diakonów jest
słabo udokumentowana. MoŜna spotkać pogląd, Ŝe nikolaici to zwolennicy
tworzącego się gnostycyzmu, czyli prądu religijno-filozoficznego akcentującego wagę głębszego poznania — słowo nikolaici moŜna bowiem przekładać jako ci, którzy przezwycięŜyli [pospolitość] ludu.
48

Słowo BoŜe niejednokrotnie zapewnia, Ŝe nasze konsekwentne Ŝycie w
wierze zostanie w wieczności odpowiednio nagrodzone. Poza zakończeniami listów zawartych w Obj 2-3 wzmianki na ten temat znajdujemy w 1
Kor 3,13-14; 4,5; 2 Tm 4,8.

49

List do Zboru w Smyrnie: Histor.: List do Zboru, który
kocha — bo „większej miłości nikt nie ma nad tę,
jak gdy kto Ŝycie swoje kładzie za przyjaciół” (J
15,13). Futur.: Smyrna znaczy gorycz. List obejmuje okres prześladowań
Kościoła — od roku 100 (koniec okresu apostolskiego do 1313 (Edykt Mediolański Konstantyna Wielkiego. Był pierwszym edyktem tolerancyjnym w
historii. Zapewniał chrześcijanom i wszystkim innym pełną wolność wyznawania obranej przez siebie religii”).

50

51

Smyrna: współczesny Izmir. Ok. 80 km na północ od Efezu. Wspózawodniczka tegoŜ o tytuł „Pierwszego miasta Azji” Szczyciła się tradycją, Ŝe była miejscem narodzin Homera. Węzeł handlowy bogatej doliny Hermusu.
Jak twierdzi Ireneusz biskupem Zboru był wyznaczony przez samego apostoła Jana jego uczeń Polikarp (69-156). Został za Antonina Piusa (138-161)
w złotym wieku imperium, spalony Ŝywcem. Jedno z pierwszych miast,
które wprowadziło w swe bramy kult rzymskiego imperatora i cechowało
się gorliwością w kulcie cesarza. Zyskała wątpliwy honor zbudowania na
cześć imperatora świątyni za Tyberiusza. DuŜa i nieprzyjazna społeczność
Ŝydowska w znacznym stopniu utrudniała Ŝycie chrześcijanom.
Smyrna nie była tak bogatym miastem jak Efez.
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tych, którzy podają się za śydów i nie są nimi,52 lecz synagogą
szatana.53 10Zupełnie się nie bój nadchodzących cierpień. Oto
diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście zostali poddani próbie,54 i przez dziesięć dni55 będziecie mieli ucisk.56 Bądź
wierny aŜ do śmierci, a dam ci wieniec57 Ŝycia. 11Kto ma uszy,
niech wysłucha, co Duch ogłasza zborom. Temu, kto zwycięŜy,
druga śmierć nie wyrządzi szkody.58

52

Zob. Rz 2,28-29.

53

Hbr. Szatan i gr. diabolos znaczy oskarŜyciel (Zach 3,1; por. Jb 1,6-12; 2,17; J 15,20; 2 Tm 3,12). Ci, którzy szczycili się, Ŝe są zgromadzeniem Pana
(kahal Jahwe) przerodzili się synagogę oskarŜyciela. Grozi to nawet zborom Pana, gdy rozmijają się z BoŜymi zamiarami.

54

Ucisk moŜe nas wypróbować, nie jest jednak w stanie nas zniszczyć.

55

Określenie dziesięć dni wskazuje na: Histor: ograniczoność
prześladowań. Nawet te trudne dla chrześcijan okresy nie wymykają się spod kontroli Boga. Futur.: Dziesięć
dni to prześladowanie decjuszowsko-waleriańskie (lata 250-260 po Chr.)
albo 10 głównymi prześladowań Kościoła (prześladownie Nerona w 64 po
Chr.) naleŜało wówczas juŜ do przeszłości. Pozostałe: Domicjan (96), Trajan
(98-117), Hadrian (117-138), Antonin Pius (138-161), Marek Aureliusz (161180), Septymiusz Sewer (193-211), Maximin (235-238), Decjusz (249-251),
walerian (253-260), Dioklecjan (284-305).

56

Prześladowania są znakiem prawdziwego chrześcijaństwa (Łk 6,26; J 15,20;
2 Tm 3,12). Prześladowania prawdziwego Kościoła wychodziły często nie
od władzy, ale z synagogi Ŝydowskiej: Mt 10,17; J 9,22; 12,42; 16,1nn;

57

Obj 3,11; 4,4.10; 6,2; 9,7; 12,1; 14,14. Wieniec Ŝycia moŜe znaczyć: Ŝycie
jako wieniec (NET 784)

58

Śmierć druga. Istotą śmierci jest rozdzielenie. Śmierć ciała to rozdzielenie
ludzkiego ducha i ciała; śmierć druga to oddzielenie od Boga w jeziorze
ognistym: Obj 20,6.14; 21,8.
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List do anioła zboru w Pergamie59

12A

do anioła zboru w Pergamie60 napisz: Oto, co mówi Ten,
który ma ostry obosieczny miecz. 13Wiem, gdzie mieszkasz —
tam, gdzie tron szatana61 — a jednak trzymasz się mego imienia i
nie zaparłeś się swojej62 wiary we mnie, nawet w dniach, [gdy]
Antypas,63 mój świadek, mój wierny, został zabity u was, tam,
gdzie mieszka szatan. 14Lecz mam nieco przeciw tobie, [mianowicie] Ŝe masz tam zwolenników nauki Balaama, który nauczał
Balaka,64 jak zastawiać sidła na synów izraelskich,65 by spoŜywali z ofiar składanych bóstwom i uprawiali nierząd. 15Tak i ty masz
takich, którzy podobnie trzymają się nauki nikolaitów.
16Opamiętaj się więc; bo jeśli nie, wkrótce przyjdę do ciebie i
będę z nimi walczył mieczem moich ust. 17Kto ma uszy, niech
wysłucha, co Duch ogłasza zborom. Temu, kto zwycięŜy, dam
59

List do Zboru w Pergamie: Hist.: Miłość i wierność jest
najwaŜniejsza. Nie moŜe ona jednak oznaczać kompromisu między prawdą a fałszem. Futur.: Pergam znaczy wyŜyny
wywyŜszenia. List obejmuje okres ziemskiej świetności Kościoła — od roku
313 do 1215 (IV Sobór Laterański, na którym papieŜ Innocenty III występuje
jako głowa chrześciajaństwa i władca chrześcijańskich krajów).

60

Pergamon: Polityczna stolica Azji Mniejszej, główny ośrodek kultury hellenistycznej z biblioteką 200.000 tomów (ustępującą tylko aleksandryjskiej),
oficjalne centrum kultu cezara w Azji. Miejsce wynalezienia materiału piśmienniczego zwanego pergaminem.

61

Tron szatana: Miasto było ośrodkiem kultu cesarza (za odmowę spalenia
kadzidła na jego cześć groziła śmierć). Znajdował się w nim teŜ ołtarz Jowisza i słynna świątynia Eskulapa, boga zdrowia przedstawianego w formie
węŜa (w Piśmie Świętym jest to symbol szatana; 1 MjŜ 3,1; Obj 12,9. W
samym zborze byli tolerowani nikolaici.

62

W tym wypadku rodzajnik ma znaczenie dzierŜawcze, czyli swojej (Wallace, Exegetical, 215).

63

Antypas znaczy taki jak ojciec. Pierwszy męczennik Azji Mniejszej. Według tradycji zamęczony za rządów Domicjana poprzez upiczenie w kotle z
brązu.

64

Nauka Balaama: 4 MjŜ 25; 31,16; Jd 11. Istotą tego odstępstwa był kompromis z religią pogańską zarówno w kwestii małŜeństw, jak i zbyt daleko
idącego stowarzyszania się w ogóle (por. 2 Kor 6,14nn). Wyznawcy takiej
tolerancji podobni byli nikolaitom.

65

Synowie Izraela: idiom oznaczający lud izraelski (NET 785).
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nieco z ukrytej manny i dam mu biały kamyk,66 a na kamyku
wypisane nowe imię, nieznane nikomu, poza tym, który je
otrzymuje.
List do anioła zboru w Tiatyrze67
18A

do anioła zboru w Tiatyrze68 napisz: Oto, co mówi Syn BoŜy,
który ma oczy jak płomień ognia, a Jego stopy są podobne do
mosiądzu.69 19Wiem o twoich czynach, o miłości, wierze, słuŜbie
i o twojej wytrwałości, i o twoich czynach ostatnich lepszych od
początkowych. 20Lecz mam przeciw tobie to, Ŝe pobłaŜasz tej
kobiecie Jezabel,70 która się podaje za prorokinię i naucza, i zwo66

Ukryta manna i kamyk biały: szczególne bliskie przeŜywanie społeczności
z Bogiem (w odróŜnieniu od demonicznych uczt pogańskich) wraz ze
szczególnym zrozumieniem Jego natury (por. J 4,34). Duch: Nasze

Ŝycie dla Chrystusa będzie miało wpływ na naturę przeŜywania naszego związku z Nim w
wieczności (1 Kor 3,11-15).
67

List do Zboru w Tiatyrze: Hist.: Miłości, wierze, słuŜbie i
wytrwałości musi towarzyszyć bezkompromisowa prostolinijność w prawdzie i świętość Ŝycia. Futur.: Tiatyra znaczy przyjemna woń ofiary. List obejmuje okres prześladowań papieskich — od roku 1215 (czyli od zorganizowania na IV Soborze Laterańskim
Inkwizycji — którą zatwierdził Synod w Tuluzie w 1229 r.) do 1377 (koniec
tzw. niewoli awiniońskiej papiestwa — 1309-1377).

68

Tiatyra: twierdza wojskowa i ośrodek handlowy (Dz 16,14), miasto znane
ze świątyni Artemidy, czczonej w Efezie jako bogini płodności (w mitologii
rzymskiej jej odpowiednikiem jest Diana).

69

Mosiądz, gr. calkoli,banon lub calkoli,banoj (chalkolibanon, chalkolibanos) nie koniecznie znaczy mosiądz. MoŜe oznaczać bardzo czysty metal
lub stop o nieznanym składzie. Niewykluczone, Ŝe chodzi o polerowany
brąz lub o wysokiej jakości mosiądz; przekład starołaciński ma aurichalcum, stop złota i miedzi (Friberg, BW 5). Tłumaczone równieŜ: polerowany
brąz (NET 786).

70

Izebel: kobieta ciesząca się w Zborze znacznymi wpływami. Być moŜe
orędowniczka nadawania kultowi Artemidy „głębszego” (stąd „głębiny
szatana”) znaczenia jako sposobowi osobistego przeŜywania obfitości Ŝycia
w Chrystusie (J 10,10) i okazywania innym jedynej w swoim rodzaju
miłości Chrystusowej. Działalność tej kobiety była na tyle dobrze
zamaskowana, Ŝe Pan musiał zdemaskować ją wyraźnym nazwaniem jej
imieniem, które nosiła wpływowa Ŝona Achaba, wyznawczyni bogini
Astarty (1 Krl 16). Nie wykluczone, Ŝe u podłoŜa „natchnionej duchem
proroctwa” nauki tiatyrskiej Izebel leŜał strach przed złoŜeniem Jezusowi

str. 12

Pismo Święte

dzi moje sługi, aby uprawiali nierząd i spoŜywali z ofiar składanych bóstwom.71 21Dałem jej czas na opamiętanie, lecz nie chce
się opamiętać w swoim nierządzie. 22Oto rzucę ją na łóŜe boleści,72 a tych, którzy z nią cudzołoŜą, w wielki ucisk — jeśli się nie
opamiętają w swoich uczynkach — 23a jej dzieci zabiję śmiercią;73 i poznają wszystkie zbory, Ŝe Ja jestem tym, który bada
nerki i serca — i oddam kaŜdemu z was według waszych czynów.
24Wam natomiast, pozostałym74 w Tiatyrze, wszystkim tym, którzy nie macie tej nauki, którzy — jak powiadają — nie poznaliście szatańskich głębin,75 mówię: Nie nakładam na was innego
cięŜaru; 25jednak dopóki nie przyjdę, pozostańcie przy tym, co
posiadacie.
26Temu, kto zwycięŜy, oraz temu, kto zachowa aŜ do końca moje
dzieła, dam władzę nad narodami 27i będzie nimi rządził Ŝelazną
laską76 — zostaną pokruszone jak gliniane naczynia77 —
skiej Izebel leŜał strach przed złoŜeniem Jezusowi ofiary z Ŝycia. Przekonywała zatem do „zwycięskiej walki” z najbardziej popularnym kultem staroŜytności poprzez „wniknięcie” w jego „głębię”, „rozpracowanie go” i
rozsadzenie niejako od środka, w niewypowiadanej juŜ być moŜe głośno
nadziei, Ŝe w ten sposób uniknie się prześladowania, o którym w liście nie
ma mowy jako o problemie Zboru. Jezus w swej obietnicy (ww. 26-28)
wskazuje na inny sposób zapanowania nad światem. Podszywanie się pod
świat moŜe chronić przed prześladowaniem z jego strony, ale z drugiej strony ściąga srogi gniew Pana (stąd groźba ww. 21-23).
71

Dz 15,29.

72

Postępowanie Zboru nie jest Panu obojętne — 1 Kor 11,29-30.

73

Zabiję śmiercią, gr. avpoktenw/ evn qana,tw| (apokteno en thanato) hebraizm
tłumaczony np: przyprawię o śmierć; lub: a na jej dzieci ześlę śmiertelną
chorobę. Hebraizm ten został pozostawiony w tekście tłumaczenia, dlatego,
Ŝe moŜe oznaczać rodzaj śmierci, szczególnie zaś śmiertelną chorobę lub
klęskę (zob. Jb 27,15; Jr 15,2), na co teŜ wskazywałby kontekst (BAGD
351, NET 786).
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28podobnie

jak Ja otrzymałem [władzę] od mojego Ojca; dam mu
teŜ gwiazdę poranną. 29Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch
ogłasza zborom.
List do anioła zboru w Sardes78
1A

do anioła zboru w Sardes79 napisz: Oto, co mówi Ten,
który ma siedem duchów BoŜych i siedem gwiazd: Wiem o
twoich czynach; masz imię [głoszące], Ŝe Ŝyjesz, ale jesteś
umarły.80 2Bądź czujny i wzmocnij to, co pozostało, a co
miało umrzeć; nie stwierdziłem bowiem, aby twoje czyny były
doskonałe81 przed moim Bogiem. 3Pamiętaj więc, w jaki sposób
przyjąłeś i usłyszałeś, strzeŜ tego i opamiętaj się. Bo jeśli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej i nawet się nie dowiesz, o której godzinie cię zaskoczę.82 4Lecz masz w Sardes kilka osób,83
które nie splamiły swoich szat. Ci będą chodzić ze Mną w bieli,84

3

78

List do Zboru w Sardes: Hist.: Dobra nazwa i chlubna historia nie oznacza
dobrego Ŝycia ani nie jest receptą na Ŝycie.

79

Sardes: Stolica staroŜytnego królestwa Lidii, miasto wielkiej sławy i bogactwa (za panowania Krezusa, w VI w. p. Chr. naleŜało do najbogatszych
miast świata). Futur.: Sardes znaczy: który zostaje; List obejmuje okres
przedreformacyjny kościoła, lata od 1378 do 1415. W tym okresie działają
prekursorzy reformacji: John Wycliffe (1330-1384), Jan Hus (1369-1415),
Girolamo Savonarola (1452-1498). Do ludzi tego typu miałyby się odnosić
słowa Obj 3,4.

80

Martwotę w Sardes mogły powodować: (1) Brak troski duszpasterskiej ze
strony anioła zboru (Ez 34,4 por. 1 Ptr 5,1-5); (2) Odstępstwo od pełnienia
woli BoŜej (Mt 7,21), od poboŜności Ŝycia (Jk 1,27), kompromis ze światem (1 J 2,15); (3) odstępstwo od ewangelii łaski BoŜej albo — innymi słowy — od doskonałego zakonu wolności (Jk 1,22-25; por. Gal 5,11-13); (4)
Brak składania świadectwa o Chrystusie (w. 5b por. Mt 10,32n; Mk 8,38).

81

Czyny doskonałe to czyny wypływające z wiary i motywowane przez miłość (np.: Rz 14,23; 1 Kor 13,1-3).

82

Hist.: W słowach: Przyjdę jak złodziej, nie chodzi
o drugie przyjście Jezusa, bo w tym wypadku przyjście to jest uzaleŜnione od stanu duchowego zboru.
W innych miejscach odnosi się ono do drugiego
przyjścia (Mt 24,42-44; 1 Ts 5,2; 2 Ptr 3,10; Obj
16,15).

74

Pan nie traktuje wierzących według zasady: Jeden za wszystkich, wszycy za
jednego. Członek nawet najbardziej odstępczego zboru moŜe „rządzić laską
Ŝelazną”. Nie bierzmy przeto przykładu (szczególnie złego) z innych, lecz
słuŜmy na własny rachunek (Mt 16,27; Rz 2,6; Obj 18,6; 20,12n; 22,12).

75

Lub: tajemnic szatańskich (NET 787).

76

Lub: Ŝelaznym berłem.

83

Zob. przypis do 2,24.

77

Ps 2,8.

84

Białe szaty to symbol odkupienia (3,18; 6,11; 7,9.13; por. 4,4; 19,14).
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dlatego Ŝe są godni. 5Ten, kto zwycięŜy, podobnie załoŜy białe
szaty i na pewno nie wymaŜę jego imienia ze zwoju Ŝycia,85 i
wyznam86 jego imię przed moim Ojcem i Jego aniołami.87 6Kto
ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza zborom.

85

Zwój Ŝycia (lub Księga Ŝycia) to, obok ksiąg czynów (Ml 3,16; Obj 20,12),
jedna z Boskich ksiąg nieba. Bóg spisał ją (2 MjŜ 32,32) gdy tworzył świat
(Obj 13,8; 17,8) i stanowi ona rejestr imion wszystkich ludzi, którzy zgodnie z BoŜą wszechwiedzą mieli zostać powołani do istnienia (Ps 69,28n).
Księga Ŝycia jest zatem wyrazem BoŜego pragnienia społeczności z kaŜdym
stworzonym człowiekiem (por. 1 Tm 2,4; 2 Ptr 3,9). O ile nie ma ludzi, którzy byliby nie wpisani do Księgi Ŝycia, o tyle będą ludzie, którzy na skutek
nieposłuszeństwa w kwestii wiary (w tym oczywiście na skutek odrzucenia
Jezusa) zostaną z niej wymazani (2 MjŜ 32,33; Ps 69,28n; Obj 3,5). Obecność imienia w Księdze Ŝywota jest znakiem przynaleŜności do Królestwa
BoŜego (Dn 12,1; Łk 10,20; Flp 4,3; Obj 21,27). Wymazanie z Księgi Ŝywota naraŜa człowieka na straszny los na ziemi (Obj 13,8; 17,8) oraz ostatecznie pozbawia go udziału w błogosławieństwie wiecznego Ŝycia z Bogiem (Obj 20,12.15). Z Pisma Świętego wyłania się obraz, Ŝe kaŜdy człowiek zostanie osądzony na skutek zgodnego świadectwa ksiąg nieba: ostatecznie potępieni zostaną ci, którzy nie uwierzyli prawdom objawionym
przez Boga, zostali z wymazani księgi Ŝycia, a ich krok niewiary jest odnotowany w księgach czynów (Obj 20,11-15).

86

Lub: przyznam się do Jego imienia...

87

Przyznanie się Jezusa do nas przed Ojcem i przed aniołami wiąŜe się z
naszym wyznawaniem przynaleŜności do Niego przed ludźmi (Mt 10,33).
Nie chodzi przy tym o to, Ŝe Bóg zbawia za składanie świadectwa, ale o to,
Ŝe zbawia On tych, którzy w godzinie próby, nie odstępują od wiary (2 Tm
2,12; Hbr 10,35-39; Obj 3,8.10).
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List do anioła zboru w Filadelfii88
7A

do anioła zboru w Filadelfii89 napisz: Oto, co mówi Święty,
Prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a
nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy.90
8Wiem o twoich czynach — oto sprawiłem, Ŝe przed tobą otwarte
drzwi, których nikt nie moŜe zamknąć — Ŝe niewielką masz moc,
jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.91 9Oto daję [ci] tych z synagogi szatana, którzy podają się za
śydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, Ŝe przyjdą i padną
u twoich stóp, i poznają, Ŝe Ja cię ukochałem.92 10PoniewaŜ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. 11Przyjdę wkrótce; trzymaj, co
masz, aby nikt nie wziął twojego wieńca.93 12Tego, kto zwycięŜy,
uczynię filarem w świątyni mojego Boga i juŜ z niej nie wyjdzie, i

88

Hist: Wierność Słowu Chrystusowemu i wierne przyznawanie się do Jezusa przed światem, jest waŜniejsze niŜ moc i stanowi najpewniejszy sposób na Ŝycie
i ewanglizację (por. Mt 7,21-29). Zbór w Filadelfii obok
zboru w Smyrnie nie jest w listach Jezusa ganiony.

89

Słowo Filadelfia znaczy miłość braterska. Miasto zostało tak nazwane dla
upamiętnienia wierności i poświęcenia Atallusa II (220-130 p. Chr.) swemu
bratu Eumenesowi II. Stanowiło ono waŜny węzeł handlowy prowincji
zwanej Azją połoŜony na skraju równiny centralnej Azji Mniejszej. Futur.:
W nawiązaniu do znaczenia słowa filadelfia list obejmuje okres kościoła reformacji, lata od 1517 do 1900. Okres ten rozpoczął się wystąpieniem Marcina Lutra 31 października 1517 r. Charakterystyczny dla reformacji pozytywny stosunek do Słowa BoŜego znajduje swój wyraz w 3,8.10.

90

Klucz Dawida to symbol władzy Dawidowego Mesjasza nad bramami
Królestwa BoŜego (Iz 22,22). Jezus jest ostatecznym dysponentem klucza i
jako taki moŜe udzielić przywileju otworzenia Królestwa wybranym przez
siebie osobom (Mt 16,19).

91

Lub: Wiem o twoich czynach, oto sprawiłem, Ŝe przed tobą otwarte drzwi,
których nikt nie moŜe zamknąć; bo choć niewielką masz moc, to jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.

92

Chodzi o problemy czynione kościołowi przez synagogę Ŝydowską. Zob.
przypisy do Obj 3,9. Zob. takŜe 2 Kor 11,14n. Jezus takŜe na ziemi przyznaje się do tych, którzy się przed ludźmi przyznają do Niego.

93

Zob. Jk 5,9.
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wypiszę na nim imię mojego Boga, i nazwę miasta mojego Boga,
nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mojego Boga, a takŜe moje nowe imię.94 13Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch
ogłasza zborom.
List do anioła zboru w Laodycei95
14A

do anioła zboru w Laodycei96 napisz: Oto, co mówi Amen,97
Świadek wierny i prawdziwy, Początek98 BoŜego stworzenia:
15Wiem o twoich czynach, Ŝe nie jesteś ani zimny ani gorący.
Obyś był zimny albo gorący!99 16Skoro jednak jesteś letni, nie
gorący i nie zimny, wypluję cię z moich ust. 17PoniewaŜ mówisz:
Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie
wiesz, Ŝe ty jesteś nędzny i Ŝałosny, i biedny, i ślepy, i goły,
18radzę ci nabyć u mnie złoto w ogniu oczyszczone, abyś się
wzbogacił, oraz białe szaty, abyś się ubrał i aby przestał razić
94
95

96

Imię jest w Piśmie Świętym wyrazem charakteru i często związanego z nim
przeznaczenia.
List do anioła zboru w Laodycei: Hist.: Najgorszym stanem
duchowym człowieka wierzącego i zboru Chrystusowego
jest letniość wynikająca z duchowego samozadowolenia.
Laodycea: W czasach rzymskich najbogatsze miasto Frygii. Znane było ze
stabilnego systemu bankowego, szkoły medycznej (produkującej maść na
choroby oczu, tzw. proszek frygijski) i przemysłu tekstylnego (czarna
błyszcząca wełna). Główną słabością miasta było słabe zaopatrzenie w wodę. Jezus w swoich słowach nawiązuje do tej sytuacji miasta i znajduje dla
niej paralele w kościele. Futur.: Laodycea znaczy: sprawiedliwość dla ludu.
Okres ten obejmuje lata kościoła misyjnego, lata od umownej daty 1900 do
chwili obecnej. Na list ten jako symbol obecnego kościoła wskazują takie wydarzenia, jak: misja świata, przebudzenie, powstanie ekumenizmu.
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wstyd twojej nagości, a takŜe maść, byś nią posmarował swoje
oczy — i przejrzał. 19Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję; obudź więc w sobie zapał i opamiętaj się.100 20Oto stanąłem u drzwi i pukam; jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy
drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną.101
21Temu, kto zwycięŜy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie,
jak i Ja zwycięŜyłem i zasiadłem wraz z moim Ojcem na Jego
tronie. 22Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza zborom.
Wizja nieba102
1Potem

zobaczyłem — oto w Niebie otwarte drzwi. I głos
pierwszy, który usłyszałem, niby dźwięk rozmawiającej ze
mną trąby,103 powiedział: Wstąp tutaj, a pokaŜę ci to, co musi stać się potem.104 2Natychmiast znalazłem się w Duchu,105
a oto w niebie stał tron i na tronie [ktoś] siedział;106 3Siedzący

4

100 Prawda ta wyraŜona jest w Jb 5,17; Ps 94,12; Prz 3,11n; 1 Kor 11,32; Hbr

12,5-11.
101 Słowa te — nie bez pewnej słuszności — kierowane są najczęściej do nie-

wierzących jako zachęta do otwarcia swego Ŝycia dla Jezusa. Warto jednak
zauwaŜyć, Ŝe odnoszą się one przede wszystkim do tych, którzy wprawdzie
uwierzyli, ale — uŜywając słów Jezusowego podobieństwa — „umiłowanie
świata tego i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje” (Mt
13,22 i teksty paralelne). Słowa te moŜna stosować w ewangelizacji jako
obraz, ale nie moŜna mówić ludziom, Ŝe Jezus wchodzi do serca, aby pozostać tam na zawsze, bo przecieŜ w tym przypadku stoi on na zewnątrz zboru
Pańskiego.
102 Rozdział 4 i 5 stanowią wstęp do rozdziałów 6-20: Oto łamiąc kolejne

pieczęci księgi Baranek jakby zabity nadaje bieg wydarzeniom, które poprzedzą Jego ostateczny tryumf znaczący jednocześnie ostateczną klęskę
szatana.

97

Amen to Bóg wierny swoim słowom (Iz 65,16).

103 Obj 1,10

98

Początek, gr. avrch. (arche), zob. NET 789.

104 Słowo potem odnosi się do: Hist.: ...dziejów od końca pierwszego wieku

99

Chłód jest stanem o tyle dobrym, Ŝe uświadamia brak pełni, zaleŜność od
Boga, potrzebę „szukania Jego oblicza” — w tych dziedzinach, w których
jest zauwaŜany. Rozpalenie dla Boga nigdy nie jest niebezpieczne (Rz
12,11). Letniość, będąca w tym przypadku zadowoleniem z istniejącego
stanu rzeczy (często prowadzącym do pychy), jest najniebezpieczniejszym
stanem, bo wykluczającym Boga poza nawias Ŝycia osobistego lub zborowego (Rz 11,20-22). Jest rzeczą znaną, Ŝe często powodzenie materialne
prowadzi do letniości duchowej (Prz 30,8n; Mk 10,24-27; Jk 1,9n; 2,5).

poczynając; Hist.: ...dziejów od końca pierwszego wieku poczynając; Futur.: ...do dziejów świata po pochwyceniu Kościoła,
czyli do czasów Wielkiego Ucisku. Zobacz przypis do 1,19.
105 Być w duchu to być w stanie wzmoŜonej świadomości duchowej (1,10;

17,3; 21,10) lub być przeniesionym przez Ducha BoŜego w inne obszary
rzeczywistości (2 Kor 12,1-6).
106 Duch: W

kaŜdej, choćby skrajnie zawiłej i mroŜącej
krew w Ŝyłach sytuacji nie naleŜy spuczczać z oczu

str. 18

Pismo Święte

przypominał wyglądem kamień jaspisu107 i karneolu,108 zaś wokół tronu [rozpościerała się] tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu.109 4Dookoła tronu [stały] dwadzieścia cztery trony, a na
tych tronach siedziało dwudziestu czterech starszych,110 ubranych
w białe szaty, ze złotymi wieńcami na głowach.111 5Z tronu wychodziły błyskawice i głosy, i gromy; a przed tronem [płonęło]
siedem ognistych pochodni; które są siedmioma duchami Boga.112
6Przed tronem teŜ [znajdowało się] jakby szkliste morze przypominające kryształ;113 a w środku tronu i wokół tronu114 — cztery
prawdy, Ŝe Bóg — jak zawsze — jest na tronie (Ps
47,9).
107 Kamień półszlachetny najczęściej koloru zielonego.
108 Kamień półszlachetny najczęściej koloru czerwonego.
109 Bóg mieszka w światłości niedostępnej. Nikt z ludzi nie widział go i wi-

dzieć nie moŜe (1 Tm 6,16). Jednocześnie Bóg jest Bogiem objawiającym
się człowiekowi w sposób dla człowieka przyswajalny — w tym i podobnych opisach (2 MjŜ 33,18nn; Iz 6,1-5). Szlachetne kamienie — wyraz nieprzemijalnego, wiecznego i doskonałego piękna, Tęcza — symbol przymierza; błyskawice i grzmoty (w. 5) — wyraz BoŜej potęgi (zob. 2 MjŜ 19,1619) i zapowiedź Jego ingerencji w losy ludzkie (Ps 18,12-15; 78,18); morze
szkliste (w. 6; 2 MjŜ 24,10; 1 Krl 7,23-25; 2 Krl 16,17; 2 Krn 4,2-4; 15,39;
Jr 27,19; Ez 1,22; ) — symbol łagodności rządów Boga.
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Ŝywe stworzenia115 pełne oczu z przodu i z tyłu. 7Pierwsze stworzenie przypominało lwa, drugie stworzenie przypominało wołu,
trzecie stworzenie miało jakby ludzką twarz, a czwarte stworzenie
przypominało orła w locie. 8KaŜde z czterech stworzeń miało po
sześć skrzydeł, a wokół i wewnątrz pełne było oczu, i bez przerwy, dniami i nocami, powtarzało:
Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący,
który był i który jest, i który nadchodzi.116
9A

ilekroć stworzenia oddały chwałę i cześć, i dziękczynienie
Temu, który siedzi na tronie i Ŝyje na wieki wieków,
10dwudziestu czterech starszych padało przed Tym, który siedzi
na tronie, i oddawało pokłon śyjącemu na wieki wieków, i składało swoje wieńce przed tronem, ze słowami:
11 Godny jesteś, Panie i BoŜe nasz,
przyjąć chwałę i cześć, i moc,
poniewaŜ Ty stworzyłeś wszystko,
dzięki Twej woli było i zostało stworzone.117

110 Greckie presbute,roj (presbyteros), oznacza starszego wiekiem lub rangą.

Słowo to w objawieniu pojawia się jeszcze w Obj 4,10; 14,3.
111 Histor:

Reprezentanci róŜnych klas istot niebieskich. Futur: Starsi reprezentują Kościół — świadczy o tym treść śpiewanej przez nich pieśni (5,9n; por. z 1,5n oraz 1 Ptr 2,5-9) i liczba 24 nawiązująca do opisanego w 1 Krn 24 podziału synów Aarona na grupy. Starsi
mogą teŜ reprezentować lud BoŜy — liczba 24 to połączenie 12 pokoleń
Izraela z 12 apostołami Jezusa. (Zob. ww. 9-11; 5,5-14; 7,1-17; 11,16-18;
14,3; 19,4). (Zob. ww. 9-11; 5,5-14; 7,1-17; 11,16-18; 14,3; 19,4).

112 Symbol pełnego (liczba 7) zaangaŜowania się Boga w realizację ustalonego

wcześniej planu zbawienia (Rz 8,29-30; Ef 1,1-13) i Ŝarliwości Boga w realizowaniu tego planu (J 2,17; Hbr 12,29, por. Rz 12, 11). Niektórzy uwaŜają, Ŝe siedem duchów to siedem bytów anielskich, inni, Ŝe chodzi o siedmioraką posługę Ducha Świętego. Co do kryształu, to moŜe chodzić o kamień albo o lód (BAGD 454).
113 Ez 1,22 (por. 2 MjŜ 24,10). MoŜe ozaczać basen w świątyni niebieskiej

(Obj 11,19; 14,15.17; 15,5.6.8; 16,1.17). Jego odpowiednikiem w świątyni
ziemskiej byłaby w takim wypadku odlewana kadź przypominająca morze
(1 Krl 7,23-25; 2 Krl 16,17; 2 Krn 4,2.4.15.39; Jr 27.19). Wśród innych

elementów świątyni niebieskiej Obj wymienia: pochodnie (w. 5), ołtarz
(6,9), ołtarz kadzidlany (8,3), arkę przymierza (11,19).
114 W środku tronu — moŜe chodzić o krąg tronowy.
115 Zob. Ez 1,6.10.
116 Treść pieśni oddaje naturę Boga jako realizującego w Chrystusie wcześniej

ustalony plan zbawienia. Zob. 2 MjŜ 3,14-15; Iz 6,3; 41,4.
117 Duch: Świadectwem chwały kaŜdej istoty jest to, co

istota ta tworzy. Bezczynność nie prowadzi do chwały.
Dzięki Twej woli było i zostało stworzone: Imperfectum było, gr. (h\san,
hsan) i aoryst zostało stworzone zdają się być w odwrotnej kolejności co do
logiki wyraŜenia MoŜe dlatego A pomija słowa: zostało stworzone, 2329
ma zaistniało, gr. ejgevnonto, (egeneto). Niektóre mss bizantyjskie zastępują
h\san na słowo: są, gr. eijsin (eisin) (NET).
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Baranek i zwój przyszłych dziejów

1I

zobaczyłem w prawej ręce Tego, który siedział na tronie,
zwój118 zapisany wewnątrz i na zewnątrz, opieczętowany
siedmioma pieczęciami.119 2Zobaczyłem teŜ potęŜnego anioła ogłaszającego donośnym głosem: Kto jest godny otworzyć
zwój i zerwać jego pieczęcie? 3I nikt w niebie ani na ziemi, ani
pod ziemią nie mógł otworzyć zwoju ani do niego zajrzeć. 4I bardzo płakałem, Ŝe nie znalazł się nikt godny otworzyć zwój ani do
niego zajrzeć. 5Wtedy jeden ze starszych zwrócił się do mnie:
Przestań płakać! Oto zwycięŜył Lew z plemienia Judy,120 korzeń
Dawidowy,121 aby otworzyć zwój i siedem jego pieczęci.122
6I zobaczyłem Baranka123 jakby zabitego, stojącego między tronem i czterema stworzeniami oraz między starszymi. Miał On
siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Boga rozesłanymi na całą ziemię.124 7Podszedł [On] i wziął [zwój] z

5
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prawej ręki Tego, który siedział na tronie, 8a gdy wziął zwój,
cztery stworzenia i dwudziestu czterech starszych upadło przed
Barankiem, a kaŜdy z nich miał cytrę i złotą czaszę pełną wonności, którymi są modlitwy świętych. 9I zaśpiewali nową pieśń125 tej
treści:
Godny jesteś126 wziąć zwój i zdjąć jego pieczęcie,
gdyŜ byłeś zabity i swoją krwią kupiłeś Bogu
[ludzi]127 z kaŜdego plemienia, języka, ludu i narodu,
10 i uczyniłeś ich naszemu Bogu królestwem i kapłanami
— i będą królować na ziemi.128
11I

zobaczyłem i usłyszałem głos wielu aniołów otaczających tron
i stworzenia i starszych, a ich liczba wynosiła miriady129 miriad i
tysiące tysięcy;130 12i mówili donośnym głosem:
Godny jest Baranek zabity wziąć moc i bogactwo,
i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i uznanie.
13I

118 Jest to księga przyszłych dziejów świata. Historia nie tylko nie wymknęła się

spod kontroli Boga, ale teŜ nie moŜe zaistnieć w niej nic wcześniej przez
Boga nie przewidzianego.

słyszałem, jak wszelkie stworzenie w niebie, na ziemi, pod
ziemią i na morzu — wszystko, co w nich jest, mówiło:
Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi,
uznanie i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.

119 Powtarzająca się liczba 7 oznacza pełnię, doskonałość, niepodwaŜalność. W

tym wypadku oznacza pewność, niezmienność, niepodwaŜalność planów
boga względem świata (Iz 29,11; Dn 12,4).
120 Lew z plemienia Judy — tytuł mesjański oparty na 1 MjŜ 49,8n; Ez 21,27.
121 Korzeń Dawida — inny tytuł mesjański oparty na Iz 11,1.10; Rz 15,12.
122 Tylko Ten, który cierpiał za świat, aby ochronić go od tragicznych skutków

grzechu, moŜe otworzyć zwój jego tragicznych dziejów (w. 6).
123 Baranek to określenie Jezusa pojawiające się 29 w Księdze Objawienia.

Nawiązuje ono do dzieła odkupienia, do sposobu pokonania zła, określa teŜ
podstawę wszystkiego, co w Ŝyciu wierzącego nowe. Baranek otwiera księgę dziejów (5,6.7; 6,1), Jemu wszystko składa hołd (5,8-14; 5,11-13; 7,9n),
Jego dzień nadchodzi (6,16n), w Jego krwi obmywają swe szaty zbawieni
(7,14); On prowadzi odkupionych do wód Ŝywych (7,17), w Jego krwi jest
zwycięstwo nad szatanem (12,11), za Nim podąŜają 144.000 (14,1.4), Jego
pieśń śpiewają aniołowie (15,3), On jest Panem panów i Królem królów
(17,14); Jego wesele nadchodzi (19,7.9; 21,9); imiona Jego apostołów są na
fundamentach nowego Jeruzalem (21,14); On jest światłością i świątynią
nowego Miasta (21,22n); wejdą do niego tylko zapisani w Jego księdze
(21,27); z jego tronu wypływa woda Ŝycia (22,1.3).
124 Końcowy okres historii ludzkości i jednocześnie realizacja ostatniego etapu

planu zbawienia naleŜy do Baranka BoŜego, którego siedem rogów (wła-

dzy; 5 MjŜ 33,17), siedmioro oczu (wszechwiedzy) i siedem duchów (wyraŜających działanie BoŜe w Kościele i poprzez Kościół), wyraŜa pełnię przekazanej Mu władzy na niebie, na ziemi i w Kościele (Mt 28,18-20).
125 Nowa pieśń wyraŜa prawdę, Ŝe Bóg godzien jest tego, co wyraŜa naszą

świeŜość, nieszablonowość, oryginalność. Zob. 14,3; Ps 33,3; 96,1; 144,9;
Iz 42,10.
126 Tylko Ten, kogo umiłowanie ludzkości nie powstrzymało od śmierci krzy-

Ŝowej, ma prawo nadać bieg nieszczęściom, od których pragnął ludzkość
uratować.
127 Wersję: tw'/ qew'/ (tw qew) znajdujemy w A. Zarówno Í, jak i Byz (en bloc)

dodają słowo: nas, gr. hJma'" (Jhmas), dla wyjaśnienia kto został nabyty. Kika mss (1 vgms) opuszcza odniesienie do Boga całkowicie, a pozostawia
samo nas.
128 O godności, do jakiej podniosło nas dzieło Chrystusa mówi takŜe: 1 Kor

6,3; 1 Ptr 2,9.
129 Miriada to 10.000.
130 Słowa te wyraŜają nieprzebraną liczbę (Dn 7,10; Hbr 12,22).
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14A

cztery stworzenia mówiły: Amen. Starsi zaś upadli i złoŜyli
pokłon.
Złamanie sześciu pieczęci131
1I

zobaczyłem, jak Baranek otworzył pierwszą z siedmiu
pieczęci i usłyszałem pierwsze z czterech stworzeń mówiące
jakby głosem grzmotu: Przyjdź! 2I zobaczyłem, a oto biały
koń,132 a ten, który na nim siedział, miał łuk; dano mu teŜ
wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, aby zwycięŜać.133
3A gdy otworzył drugą pieczęć, usłyszałem, jak drugie stworzenie
mówiło: Przyjdź! 4I wyszedł kolejny koń, jaskrawo czerwony, a
temu, który na nim siedział, pozwolono odebrać ziemi pokój, tak
aby ludzie wzajemnie się zabijali; i dano mu wielki miecz.134

6

131 Histor.: Rozdział 6 i dalsze stanowi prorocki opis

historii Kościoła w świecie od II w. po Chr. do Sądu ostatecznego. Futur: Księga Objawienia od rozdziału 6 opisuje wydarzenia ostatniego tygodnia Księgi Daniela (Dn 9,24-27).
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5A

gdy otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecie stworzenie mówiło: Przyjdź! I zobaczyłem, a oto koń kary, ten zaś, który
na nim siedział, miał w swej ręce wagę. 6I usłyszałem jakby głos,
który pośród czterech stworzeń mówił: Choiniks135 pszenicy za
denara136 i trzy choiniksy jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie
marnuj.137
7A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego
stworzenia. Mówiło ono: Przyjdź! 8I zobaczyłem, a oto koń blado
zielony, a ten, który na nim siedział, miał na imię Śmierć, a hades138 szedł za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi,
by zabijali mieczem i głodem, i zarazą, i przez dzikie zwierzęta
ziemi.139
9A gdy otworzył piątą pieczęć, zobaczyłem poniŜej ołtarza dusze
zabitych z powodu Słowa BoŜego i z powodu świadectwa, które
składali.140 10I zawołały donośnym głosem: Jak długo, Władco
święty i prawdziwy, czy nie będziesz sądził mieszkańców ziemi i
za naszą krew nie wymierzysz im kary?141 11KaŜdej z nich dano
białą szatę142 i powiedziano im, by jeszcze przez krótki czas od-

132 Jeźdźcy pojawiają się równieŜ w Zach 1,8-17; 6,1-8. Maść konia odpowiada

charakterowi dzieła siedzącego na nim jeźdźca. ToŜsamość jeźdźca na białym koniu jest przedmiotem dyskusji. (1) Jeździec na białym koniu to Chrystus, podobnie jak w Obj 19:11.13.16). Trzeba jednak zauwaŜyć, Ŝe poza
białym koniem niewiele jest wspólnego pomiędzy dwoma jeźdźcami. RóŜne słowa określają wieniec, zbroję, inny jest kontekst. (2) Jeździec na białym koniu to duch oręŜnej walki, który charakteryzuje ludzką historię. (3)
Jeździec to Antychryst, który pojawia się teŜ w Obj 11,7; 13,17 — stąd podobieństwo z 19:11. To rozmienie przedstawia M. Rissi, w: „The Rider on
the White Horse: A Study of Revelation 6:1-8,” Int 18 (1964): 407-18.
(NET).
133 Histor.: Złoty wiek imperium rzymskiego, mocarstwa, podczas którego

Jezus zapoczątkował swe dzieło (pogląd taki moŜe uzasadniać Obj 11,15,
zgodnie z którym nawet potęgi polityczne przyczyniają się do realizacji
planów Boga). Rzym wchodził w swój złoty wiek. Panowanie Nerwy, Trajana, Hadriana, Antoniusza Piusa i Marka Aureliusza (96-180) określono
jako „najszczęśliwszy i najwspanialszy okres w całej historii ludzkości”
(Gibbon).
134 Histor.: Trzy kolejne pieczęci opisują imperium rzymskie w III w. po Chr.

Koń ognistej barwy to wojny, które toczyli ze sobą pretendenci do tronu
(było ich ponad 50). Trwająca w tym okresie stuletnia wojna domowa i
związane z nią nieszczęścia pozbawiły Rzym przeszło połowy ludności.
Imperium znalazło się na drodze do ruiny.

135 Grecka miara pojemności, ok. 1,1 l.
136 Denar — rzymska jednostka monetarna (srebro) = 16 assarionom lub 64

kondrantesy lub 128 leptonów. W czasach NT denar stanowił zapłatę za
dzień pracy robotnika sezonowego (np. w winnicy). Zob. Mt 18, 28;
20,1nn.
137 Histor.: Koń kary z jeźdźcem wyposaŜonym w wagę to śmierć i głód. Denar

to zapłata za dzień pracy. Normalnie moŜna było za nią nabyć 15-20 miar
pszenicy (1 miara to w przybliŜeiu 1 litr).
138 Piekło, gr. hades i odpowiadające mu hebr. szeol, oznacza siły przeciwne

Chrystusowi i Jego Królestwu (Mt 16,18; Obj 1,18; 20,13n).
139 Histor.: Koń siwy symbolizuje śmierć. Opisane zniszczenia były rezultatem

stuletniej wojny domowej. Z uwagi na wojnę i związane z nią straty ludności, rozmnoŜyło się wiele dzikich zwierząt.
140 W Starym Testamencie u podstawy ołtarza wylewano krew zwierząt ofiar-

nych (2 MjŜ 29,12; 3 MjŜ 4,7).
141 Mieszkańcy ziemi to ludzie wrogo usposobieni względem Boga (zob. 3,10;

8,13; 11,10; 13,8.12; 17,2.8).
142 Biel jest znakiem błogosławieństwa, zwycięstwa i czystości (Obj 3,5.18;

4,4; 7,9.13; 19,14).
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poczywały, aŜ się zamknie liczba ich współsług i ich braci, którzy
mają ponieść śmierć podobnie jak oni.143
12I zobaczyłem, gdy zdjął szóstą pieczęć, Ŝe nastąpiło wielkie
trzęsienie ziemi i słońce stało się ciemne jak włosiennica, a cały
księŜyc stał się jak krew. 13I gwiazdy nieba spadły na ziemię,
podobnie jak figowiec wstrząsany silnym wiatrem zrzuca swe
niedojrzałe figi. 14i niebo zostało zwinięte niczym zwój zrolowany, a kaŜdą górę i wyspę usunięto z ich miejsca.144 15A królowie
ziemi i dygnitarze, wodzowie, zamoŜni i wpływowi, kaŜdy niewolnik i wolny ukryli się w grotach i w górskich skałach, 16i mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i ukryjcie nas przed obliczem
Tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka,145 17gdyŜ
nadszedł wielki dzień ich146 gniewu i kto zdoła się ostać?147

143 Piąta pieczęć odsłania ofiary prześladowań zorganizowanych przez impe-
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Wizja odkupionych148
Zapieczętowanie 144.000 spośród Izraela149
1Potem

zobaczyłem czterech aniołów stojących na czterech
naroŜach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi,150
aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na Ŝadne drzewo. 2Zobaczyłem teŜ innego anioła jak wznosił się od
wschodu słońca, a miał [przy sobie] pieczęć Boga Ŝywego. Zawołał [on] donośnym głosem w stronę czterech aniołów, którym
zezwolono szkodzić ziemi i morzu: 3Nie wyrządzajcie szkody ani
ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług
naszego Boga na ich czołach.
4I usłyszałem liczbę opieczętowanych — sto czterdzieści cztery
tysiące151 opieczętowanych ze wszystkich152 plemion synów Izra-

7

148 Hist.: Rozdział 7 to spojrzenie na historię Kościoła w świecie opisaną w

obecny (Rz 1,18), jak i przyszły (Obj 19,15). W Starym Testamencie zapowiada go Sf 1,14-18; Nh 1,6; Mal 3,2.

ramach szóstej pieczęci — z BoŜej perspektywy. Polityczne sukcesy nie
pokrywają się z realizowanym przez Boga planem zbawienia. Chrześcijaństwa nie tworzą masy zmuszone do jego przyjęcia dekretem, lecz ci, którzy
odpowiadają na zaproszenie Pana, na ustalonych przez Niego warunkach.
Wizję okupionych moŜna by podsumować słowami: „Zna Pan tych, którzy
są jego” (2 Tm 2,19, por. 4 MjŜ 16,5.26; Iz 26,13; 28,16n; J 10,14; Obj 14).
Na ich ogólną liczbę składają się odkupieni z Izraela i wykupieni spośród
pogan (J 10,16).

146 Niektóre mss (A Byz [en bloc]) zamiast ich (aujtw'n, autwn; występującego

149 Odkupionych z Izraela jest konkretna liczba (osoby zaproszone — Mt

rium rzymskie.
144 Takie elementy towarzyszą ingerencji Boga w historię. Zob. 2 MjŜ 19,18; Iz

2,19; 34,4; Jr 4,24; Ag 2,6; Jl 3,3-5.
145 Gniew BoŜy to temat przewijający się przez całą Biblię. Jest on zarówno

w Í C 1611) mają Jego (aujtou', autou).
147 Hist.: Pieczęć oznacza wstrząsy polityczne w imperium w IV w. po Chr. W

312 r. po Chr. cesarz Konstantyn przyjął chrześcijaństwo; w 313 wydał
Edykt tolerancyjny; w 325 zalecił, aby wszyscy przyjęli chrześcijaństwo.
Teodozy (387-395) uczynił chrześcijaństwo religią państwową, a członkostwo w Kościele obowiązkowym. W 395 r. imperium rozpada się na
wschodnie i zachodnie.

22,3n; reszta w odróŜnieniu od mnóstwa — Rz 9,27; 11,4-5) zgodnie z
obietnicą Boga (Rz 15,8). Odkupionymi z pogan są „wszyscy napotkani”
(Mt 22,10), tłum wielki (w. 9), powołani w okresie zatwardziałości Izraela
(Rz 11,25).
150 Cztery wiatry — wykonawcy BoŜego sądu (Jr 49,36).
151 144.000 to po prostu konkretna liczba. MoŜna widzieć w niej symbol (Ŝe

oznacza nie dosłowną lecz konkretną, albo skończoną, liczbę powołanych
wyraŜającą łaskawy i miłosierny wybór łaski), moŜna traktować ją dosłownie (Ŝe oznacza 144.000 wybranych) — i nic nie przeszkadza widzieć w
niej i jedno i drugie (Ŝe jest wyrazem bogactwa łaski, która z dwunastu
plemion wybiera dwunaście razy tysiąc osób — 2 MjŜ 20,5).
152 Pośród wymienionych plemion brak plemienia Dana. Być moŜe ma to

związek z przepowiednią Jakuba z 1 MjŜ 49,16, być moŜe z dziejami Dana
opisanymi w Sdz 1,34; 18,1-31 (por. Obj 14,4). Istnieje tradycja, Ŝe z tego
plemienia będzie pochodził Antychryst.
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ela: 5z plemienia Judy153 dwanaście tysięcy opieczętowanych, z
plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście
tysięcy, 6z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy,
7z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego
dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, 8z
plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.
Odkupieni spośród narodów pogańskich
9Potem

zobaczyłem, a oto przed tronem i przed Barankiem stał
wielki tłum [ludzi]. Nikt ich nie zdołał policzyć. [Pochodzili] z
kaŜdego narodu, ze [wszystkich] plemion, ludów i języków. Stali
odziani w białe szaty, z palmami154 w swoich rękach. 10I wołali
donośnym głosem:
Zbawienie w Bogu naszym, który siedzi na tronie, i w Baranku.
11A

wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu, starszych i czterech
stworzeń, i upadli przed tronem na swe twarze, i pokłonili się
Bogu, 12mówiąc:
Amen! Sława i chwała, mądrość i wdzięczność,
cześć i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.
13I

odezwał się do mnie jeden ze starszych: Kim są ci ubrani w
białe szaty i skąd przychodzą?155 14Odpowiedziałem mu: Panie
mój, ty wiesz. A on do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku156 i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Ba-
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ranka.157 15Dlatego są przed tronem Boga, dniami i nocami słuŜą
Mu w Jego świątyni,158 a Ten, który siedzi na tronie, będzie rozciągał nad nimi namiot. 16Nie będą juŜ głodni ani nie będą spragnieni, nie padnie na nich słońce ani Ŝaden upał, 17gdyŜ Baranek,
który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził ich do źródeł
wód Ŝywych; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.
Otwarcie siódmej pieczęci
i głos siedmiu trąb
1A

gdy otworzył siódmą pieczęć, nastała w niebie cisza na
około pół godziny.159 2I zobaczyłem siedmiu aniołów, którzy
stali przed Bogiem. Dano im siedem trąb.160 3Przyszedł teŜ
inny anioł i mając złotą kadzielnicę zajął miejsce przy ołtarzu. Dano mu wiele kadzidła, aby wraz z modlitwami wszystkich
świętych złoŜył [je] na złotym ołtarzu przed tronem.161 4I wzniósł
się dym kadzideł oraz modlitw świętych z ręki anioła przed Bogiem. 5A anioł ujął kadzielnicę, napełnił ją ogniem z ołtarza i
rzucił na ziemię. I nastąpiły grzmoty i ryki, błyskawice i trzęsienie
ziemi. 6A siedmiu aniołów mających siedem trąb przygotowało
się, aby zatrąbić.
7Zatrąbił pierwszy. Wtedy powstał grad i ogień zmieszane z
krwią162 i zostały rzucone na ziemię; spłonęła trzecia część ziemi,
spłonęła trzecia część drzew i spłonęła cała zielona trawa.163

8

157 Biel naszemu sumieniu daje tylko krew Baranka!
158 We wszystkich 16 przypadkach, kiedy uŜywa się w Objawieniu słowa

świątynia, odnosi się ono do miejsca najświętszego.
153 Juda wymieniony jest jako pierwszy być moŜe dlatego, Ŝe z plemienia tego

pochodził Pan Jezus Chrystus.
154 Gałązek palmowych uŜywano w czasie świąt (3 MjŜ 23,40; J 12,13).
155 Zob. przypis do Obj 6,11.
156 Wielki Ucisk: Hist.: Symbol męczeństwa Kościoła w świecie. Jezus obiecał

nam Ŝycie piękne, ale niełatwe (Mk 10,29-30; J 16,33) W Pawłowym obrazie chrześcijańskiego Ŝycia teŜ właściwie widzimy kłopoty (Dz 14,22; 1
Kor 15,19; 2 Tm 3,12). Na ile w naszym ziemskim Ŝyciu inpiracją nam jest
myśl o Ŝyciu przyszłym, u boku naszego Pana? Fut.: Okres trzech i pół roku
przed bitwą w Armagedon.

159 Milczenie w niebie oznacza pełną dramatu ciszę przed serią następnych

plag. Potwierdzeniem tego jest w. 5. Zob. takŜe Obj 4,5 wraz z przypisem.
160 Dźwięk trąby słuŜył w staroŜytności do ogłaszania waŜnych wydarzeń lub

był wezwaniem do wojny (1 Kor 14,8).
161 Kadzidło zostało zmieszane z modlitwami świętych, choć uŜyta w tym

wypadku składnia grecka dopuszcza pojmowanie samych modlitw jako kadzidła. Modlitwy świętych są elementem kształtującym historię.
162 Porównaj z plagami egipskimi — 2 MjŜ 9,13-25.
163 Histor: Cztery pierwsze trąby składają się jakby na jeden czteroetapowy

rozdział dziejów (w. 13). Oznaczają one sąd BoŜy nad Imperium Rzym-
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8Zatrąbił

drugi anioł; wtedy jakby wielka góra ziejąca ogniem
została rzucona w morze i jedna trzecia morza stała się kwią;
9wyginęła w morzu trzecia część stworzeń mających duszę, uległa
teŜ zniszczeniu trzecia część okrętów.164
10Następnie zatrąbił trzeci anioł. Wtedy spadła z nieba wielka
gwiazda płonąca niczym pochodnia; upadła na trzecią część rzek i
na źródła wód. 11Imię gwiazdy brzmi Piołun;165 jedna trzecia wód
zamieniła się teŜ w piołun i poniewaŜ zgorzkniały, wielu ludzi od
wód pomarło.166
12Zatrąbił teŜ czwarty anioł. Wtedy została uderzona trzecia część
słońca, trzecia część księŜyca i trzecia część gwiazd, tak by trzecia ich część uległa zaćmieniu i dzień nie trwał167 przez trzecią168
swą część — podobnie i noc.169

skim, które w V w. zaczęło się zmagać z naporem barbarzyńców. W 409 r.
na Italię napadli Goci zostawiając po sobie zgliszcza, krew i spustoszenie.
164 Hist.:„Góra ziejąca ogniem” to Wandalowie, którzy w 422 r. przez Galię i

Hiszpanię przeniknęli do Afryki, zbudowali flotę i przez 30 lat, aŜ do zwycięstwa, walczyli z flotą rzymską panującą niepodzielnie na Morzu Śródziemnym przez 600 lat.
165 Piołun to symbol smutku i goryczy związanej ze śmiercią (Prz 5,3n; Jr 9,15;

Tr 3,19).
166 Hist.: „Wielka gwiazda” to Attyla, wódz Hunów. W 440 r. pojawił się nad

brzegami Dunaju wraz z 800.000 armią. Przybył z centralnej Azji. Prąc na
zachód spotkał się z armią rzymską i zgotował jej straszliwe klęski nad rzekami: Marną Rodanem i Padem. rzeki te spłynęły krwią. Attyla z bogatym
łupem powrócił nad Dunaj. Gdy zmarł, jego ciało pogrzebano pod łoŜyskiem tej rzeki (skierowując jej bieg na ten czas w inne koryto). Wody Dunaju do dziś płyną nad jego grobem.
167 Lub: nie jaśniał.
168 Hist.: Powtarzające się wyraŜenie trzecia część lub jedna trzecia moŜe mieć
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13I

spojrzałem i usłyszałem jednego orła lecącego środkiem nieba,170 wołającego donośnym głosem: Biada, biada, biada171
mieszkańcom ziemi z powodu pozostałych głosów trąby trzech
aniołów, którzy mają zatrąbić.
1I zatrąbił piąty anioł.172 Wtedy zobaczyłem gwiazdę,173
która spadła z nieba na ziemię; dano jej klucz od gardzieli
Abysu174 2i otworzyła gardziel Abysu. Wówczas z gardzieli
wydobył się dym niczym dym z ogromnego pieca i od dymu
z gardzieli zaćmiły się słońce i powietrze. 3Z dymu wyszły na
ziemię szarańcze175 i dano im władzę, władzę, z jakiej korzystają

9

170 Środek nieba, gr. mesouravnhma (mesouranhma), L&N 1.10 stwierdza:

„punkt lub część nieba bezpośrednio nas ziemią: wysoko na niebie, środkiem nieba, bezpośrednio nad głową, prosto na niebie: ei\don, kaiV h[kousa
eJnoV" aJetou' petomevnou ejn mesouranhvmati ‘Zobaczyłem i usłyszałem jednego orła lecącego nad głową, na niebie’ Re 8:13.” (NET)
171 Potrójne Biada łączy się z plagami kolejnych trzech trąb: Obj 9,12; 11,14;

15-16.
172 Głos piątej pieczęci jest jednocześnie pierwszym biada (w. 12). Hist.: Wy-

pełnieniem tego proroctwa jest islam. Wykorzenił on ówczesne chrześcijaństwo terenów, na których przez 600 lat panowało chrześcijaństowo: z południowo-zachodniej Azji, Afryki Północnej, dolin Eufratu i Nilu, ze wschodnich i południowych wybrzeŜy Morza Śródziemnego w tym z Palestyny.
Syria padła w 634 r., Jerozolima w 637, Egipt w 638, Persja w 640, Afryka
Północna w 689. Następnie islam zaatakował Europę. Hiszpania padła w
711 r. Lecz 732 r. pod Tours we Francji pokonał ją Karol Młot, wnuk Karola Wielkiego.
173 W tym wypadku moŜe chodzić o anioła-wykonawcę BoŜych planów (zob.

20,1).
174 Abys, gr. abyssos, bezdenna głębia; w Rz 10,7 oznacza miejsce skąd miał

być wyprowadzony Chrystus; w Łk 8,31 oznacza miejsce przetrzymywania
upadłych bytów anielskich. W tym sensie występuje w (Obj 9,1.2.11; 11,7;
17,8; 20,1.3). W Septuagincie słowo to oznaczało pierwotną pustkę wszechświata (1 MjŜ 1,2; 7,11; Prz 8,28).

związek z trójetapowym rozpadem Imperium Rzymskiego: (1) Część zachodnia wraz z Rzymem padła pod naporem wojsk Ottokara w 476 r.; (2)
Części azjatyckie i afrykańskie zostały podbite przez Mahometan w VII w.;
(3) Cesarstwo Wschodnie, które oddzieliło się od Rzymu w 395 r. zostało
podbite przez Mahometan w 1453 r.

Na temat tego terminu BAGD 2 s.v. a[busso" 2 mówi, “abyss, głębia,
podziemia…szczególnie mieszkanie umartłych Rz 10,7 (Ps 106,26) u demonów Łk 8:31; loch diabła Obj 20,3; mieszkanie Antychrysta (Obj 11:7;
17:8); oraz Abaddona (q.v.), anioła podziemi 9,11…” (NET)

169 Hist.: W 476 r. barbarzyńcy znad Renu pod wodzą Ottokara oblegli i zdo-

175 Plaga szarańczy jest jedną z najpowaŜniejszych plag basenu Morza Śród-

byli Rzym. Najazdy czterech trąb zachwiały Imperium Rzymskim, które
około 1500 rządziło światem. Nastąpił zmirzch rzymskiej cawilizacji.

ziemnego. W 1866 r. w Algierze z uwagi na spustoszenie dokonane przez
szarańczę zmarło śmiercią głodową ok. 200000 osób. Hist.: Krainą szarań-
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ziemskie skorpiony. 4Powiedziano im teŜ, aby nie szkodziły trawie ziemi ani Ŝadnej roślinie, ani Ŝadnemu drzewu, a jedynie ludziom, którzy nie mają na czołach pieczęci Boga.176 5I dano im
[nakaz], aby nie zabijały ich, ale dręczyły przez pięć miesięcy;177
a ból [zadany] przez nie przypomina ból [wywołany] przez skorpiona, gdy uŜądli człowieka. 6W tych dniach ludzie będą szukali
śmierci, ale jej nie znajdą, będą pragnęli umrzeć, lecz śmierć od
nich ucieknie. 7Z wyglądu szarańcze przypominały konie przygotowane do boju, a na głowach [miały] jakby wieńce przypominające złoto, a ich twarze przypominały twarze ludzi. 8Miały teŜ
włosy przypominające włosy kobiet, a ich zęby były niczym [zęby] lwów. 9Ponadto miały pancerze jakby pancerze Ŝelazne, a
odgłos ich skrzydeł jak odgłos rydwanów wielu koni pędzących
do bitwy. 10Miały teŜ ogony podobne do skorpionowych oraz
Ŝądła, a w ich ogonach władza szkodzenia ludziom przez pięć
miesięcy.178 11Miały nad sobą króla, anioła Abyssu; po hebrajsku
nazywał się Abaddon,179 a po grecku miał imię Apollyon.180
12Jedno „biada” minęło; oto po tych [wydarzeniach] nadchodzą
jeszcze dwa „biada”.
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szósty anioł. Wtedy usłyszałem głos jednego z czterech
rogów złotego ołtarza [stojącego] przed Bogiem, 14jak mówił do
szóstego anioła, który miał trąbę: Zwolnij czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufrat.181 15I zostali zwolnieni czterej
aniołowie, przygotowani na godzinę, dzień, miesiąc i rok,182 aby
zabić trzecią część ludzi. 16A liczba wojsk konnych wynosiła
dwie miriady miriad183 — taką ich liczbę usłyszałem. 17A tak
widziałem w tym184 widzeniu te konie oraz tych, którzy na nich
siedzieli: mieli pancerze ogniście czerwone, hiacyntowe i Ŝółte;
głowy koni były jak głowy lwów, a z ich pysków wychodziły
ogień, dym i siarka.185 18Przez te trzy klęski, [to jest] przez ogień,
dym i siarkę, wychodzących z ich pysków, została zabita trzecia
część ludzi.186 19GdyŜ władza koni jest w ich pyskach i w ich
ogonach; bo ich ogony przypominały węŜe: miały głowy i nimi
szkodziły. 20A pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici przez te
klęski, nie opamiętały się [i nie skończyły] z czynami swoich rąk,
tak by juŜ nie kłaniać się demonom187 oraz boŜkom złotym,
srebrnym, miedzianym i drewnianym, które nie są w stanie ani
181 Eufrat, najdłuŜsza rzeka Azji, oddzielająca Izrael od jego historycznych

czy była Arabia — i tam powstał islam. Co do samych owadów, Izraelici
mogli je przyŜądzać jako posiłek (2 MjŜ 10,13nn).
176 Plaga ta nie miała dotknąć sług BoŜych (zob. Obj 7,3), podobnie jak nie

doknęła Izraelitów (2 MjŜ 8,22; 9,4.26; 10.23; 11,7).
177 Pięć miesięcy czyli ograniczony okres czasu. Hist.: Pięć miesięcy to okres

aktywności szarańczy. Równa się on 150 dniom. Przyjmując za Ez 4,6
dzień za rok otrzymamy 150 lat. W takim czasie, od 630 do 786 islam
krzewił mieczem swą religię, aby za Harun-al-Raszyda (786-809) dojść do
szczytu potęgi i chwały i zarzucić ideę podboju świata.
178 Hist.: Wierny opis armii Mahometa. Na jego rozkaz armia oszczędzała

roślinność.
179 Słowo występujące tylko w literaturze mądrościowej (Job 26,6; Ps 88,11;

Prz 15,11). W LXX tłumaczone jako apoleia, czyli: zniszczenie. Z personifikacją zniszczenia mamy teŜ do czynienia w Talmudzie (Robertson BW 5).
180 Apollyon to uosobienie zniszczenia. MoŜna go utoŜsamiać z szatanem lub

jednym z jego aniołów. Szatan zawsze był zaangaŜowany w szkodzenie kościołowi — w Smyrnie, Pergamonie i Tiatyrze (Obj 2,9.10.13.14.24) — w
prześladowanie (12,13-16). Hist.: Mahomet (570-632), który ogłosiwszy
siebie prorokiem wyruszył zdobywać świat dla swojej religii.

wrogów, Asyrii i Babilonu (Iz 8,5-8). Hist.: Proroctwo odnosi się Turków,
których ogromne zastępy pojawiły się w 1057 r. nad Eufratem i marszu na
zachód podbijały kolejne kraje arabskie. Arabowie dominowali w świecie
islamu przez 400 lat (630-1058). Po nich hegemonię przejęli Turcy.
182 Hist.: Licząc dzień za rok (Ez 4,6) dochodzimy do 396 lat. Tyle lat upłynęło

od 1057 r., kiedy Turcy przekroczyli Eufrat, do 1453 r., kiedy upadł Konstantynopol.
183 Mirady miriad to dwieście milionów lub — idiomatycznie — niezliczona

liczba.
184 Lub: moim widzeniu, rodzajnik w sensie dzierŜawczym (D. B. Wallace,

Exegetical Syntax, 215).
185 Hist.: Turcy byli okrutniejsi od Arabów w traktowaniu chrześcijan.
186 Hist.: W bitwie pod Konstantynopolem 1453 po raz pierwszy uŜyto artylerii

i prochu strzelniczego. Trzecia część ludzi: Pokonanie wschodniego cesarstwa rzymskiego (395-1453) było trzecim etapem upadku tego imperium.
Turcy skierowali się następnie ku Europie środkowej. Pod Wiedniem w
1683 r. zostali pokonani przez Jana III Sobieskiego.
187 Demony, istoty duchowe sprzymierzone z szatanem i oddziałujące na ludzi

w jego interesie (5 MjŜ 4,18; Ps 115,5-7; 1 Kor 10,20).
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widzieć, ani słyszeć, ani chodzić,188 21i nie opamiętały się ani w
swoich morderstwach, ani w swoich czarach, ani w swoim nierządzie, ani w swoich kradzieŜach.189
1I

zobaczyłem innego potęŜnego anioła190 zstępującego z
nieba, odzianego w obłok. Nad swoją głową miał tęczę,191 jego twarz była jak słońce, jego nogi jak słupy
ognia; 2a w swojej ręce miał rozwinięty mały zwój.192 I
postawił swoją prawą nogę na morzu, pomyślną zaś na ziemi. 3I
zawołał głosem donośnym jak ryk lwa. A gdy zawołał, swoim
głosem przemówiło siedem gromów. 4A gdy przemówiło siedem
gromów, zamierzałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to [wszystko], co powiedziało owych siedem
grzmotów, i nie spisuj tego.193 5Anioł zaś, którego widziałem
stojącego na morzu i na ziemi, podniósł swoją prawą rękę ku niebu 6i poprzysiągł na Tego, który Ŝyje na wieki wieków, który
stworzył niebo oraz to, co w nim, ziemię oraz to, co na niej, i morze, oraz to, co w nim, Ŝe nie będzie juŜ więcej zwlekania, 7ale w
dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, dopełniona
zostanie tajemnica BoŜa,194 jak to ogłosił swoim sługom, prorokom. 8A głos, który usłyszałem z nieba, znowu odezwał się do
mnie: Idź, weź rozwinięty zwój, który jest w ręce anioła stojącego
na morzu i na lądzie. 9Poszedłem więc do anioła i powiedziałem
mu, aby dał mi ten mały zwój. Wtedy on mi powiedział: Weź i

10
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zjedz go; będzie gorzki w twoim Ŝołądku, ale w twoich ustach
będzie słodki niby miód. 10Wziąłem zatem mały zwój z ręki anioła i zjadłem go, a był w moich ustach słodki jak miód; natomiast
gdy go zjadłem, zrobiło mi się gorzko na Ŝołądku.195 11I powiedzieli mi: Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i wielu królach.
1I

dano mi trzcinę podobną do laski i powiedziano:
Wstań i zmierz przybytek BoŜy196 i ołtarz oraz tych,
którzy się w nim kłaniają [Bogu]. 2Odrzuć jednak całkowicie dziedziniec zewnętrzny przybytku197 i nie mierz
go, gdyŜ został oddany poganom i będą deptać święte Miasto
przez czterdzieści dwa miesiące.198 3Dam teŜ dwom moim
Świadkom199 i przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni będą prorokować, odziani we włosiennice.200 4Oni to są tymi dwoma drzewami oliwnymi i tymi dwoma świecznikami, które stoją przed

11

195 Zob. Ez 3,1nn. Słodkie jest to, Ŝe Bóg mówi; gorzkie, gdy się zastanowić

nad tym, co mówi, szczególnie jeśli treścią cudownego BoŜego Słowa jest
straszny los tych, którzy odrzucają Go jako Zbawiciela.
196 Zob. przypis do Obj 7,15.
197 Zewnętrzny dziedziniec to dziedziniec pogan o wielkości ok. 10 ha. Został

on oddany poganom — w tej kwestii zob. Ps 79,1; Iz 63,18; Łk 21,24.
198 Czterdzieści dwa miesiące to okres trzech i pół roku, 1260 dni (w. 3; 12,6),

188 Ps 113,12nn; 115,4.
189 Hist.: Islam wyruszył na podbój chrześcijaństwa z hasłami oczyszczenia go

z bałwochwalczego kultu relikwii i obrazów. Od kultu tego część tzw.
chrześcijaństwa nie odwróciła się do dziś.
190 Być moŜe ten sam, o którym mowa w Obj 5,2.
191 Tęcza to znak BoŜej obietnicy, Ŝe nie zniszczy ziemi (1 MjŜ 9,8-17; Ez

1,26-28).
192 Hist.: Rozwinięty zwój oznacza reformację XVI w. Papiestwo zabrało

ludowi Biblię i na 500 lat uczyniło ją księgą zakazaną. Reformacja oraz
przypadające na ten okres wynalezienie druku otworzyło ludziom Biblię.
193 Porównaj Dn 8,26; 12,4.9; Mk 13,32n; Dz 1,7.
194 Dopełniona zostanie tajemnica BoŜa, tzn. dopełni się BoŜy plan zbawienia

(1 Kor 2,1; Kol 1, 25-29).

„czas, dwa czasy i pół czasu” (12,4; por. Dn 7,25; 12,7). Okres ten moŜe
być nawiązaniem do trzyletniego okresu profanacji świątyni za Antiocha
Epifanesa (168-165 p. Chr.), ale bardziej prawdopodobne, Ŝe odnosi się do
połowy ostatniego tygodnia wspomnianego w Dn 9,27. Z pewnością moŜemy powiedzieć, Ŝe okres ten oznacza czas nieposkromnionego zła. Hist.:
Reformacja dokonała podziału kościoła na nominalny i prawdziwy. Wrogość świata i będącego na jego usługach kościoła nominalnego do kościoła
prawdziwego osiągnie punkt kulminacyjny w trzy i pół letnim prześladowaniu tego ostatniego, które zakończy się interwencją Chrystusa — pochwyceniem kościoła i przyjściem Jezusa na sąd.
199 Dwaj świadkowie: zob. ww. 5-6. MoŜe to być symbol prawdziwego kościo-

ła świadczącego u kresu wieków. Niewykluczone, Ŝe słowe te odnoszą się
do dwóch przedstawicieli tego kościoła zamęczonych za prawdę ewangelii.
200 Włosiennica, gr. sa,kkoj (sakkos), szorstka, gruba tkanina z koziej lub

owczej wełny uŜywana jako przyodziewek pokutny (Jl 1,14; Jn 3,5-6; Mt
11,21).
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Panem ziemi.201 5A jeśli ktoś chce im szkodzić, ogień wychodzi z
ich ust i poŜera ich wrogów202 — tak właśnie musi zginąć kaŜdy,
kto chciałby im szkodzić. 6Mają oni władzę zamknąć niebo,203 tak
by nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają teŜ władzę nad
wodami, aby je zamieniać w krew i uderzyć ziemię wszelką klęską, ilekroć zechcą.204 7A gdy dopełnią swego świadectwa, zwierzę205 wychodzące z Abyssu206 stoczy z nimi bitwę, zwycięŜy ich
i zabije ich.207 8A ich trupy będą leŜeć na ulicy wielkiego miasta,
które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie teŜ ich Pan
został ukrzyŜowany.208 9I przez trzy i pół dnia [ludzie]209 naleŜący do róŜnych ludów, plemion, języków i narodów będą patrzeć
na ich trupy i nie pozwolą złoŜyć ich trupów w grobie. 10A
mieszkańcy ziemi cieszyć się będą z ich powodu i weselić, będą
teŜ posyłać podarunki jedni drugim, gdyŜ ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi.210 11Lecz po trzech i pół dniach wszedł
w nich duch Ŝycia211 od Boga i stanęli na swoje nogi, a na tych,
którzy to oglądali padł wielki strach. 12I usłyszeli donośny głos z
nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w
obłoku, a ich wrogowie zobaczyli ich. 13W tej godzinie powstało
wielkie trzęsienie ziemi i dziesiąta część miasta zawaliła się, a w
tym trzęsieniu ziemi zginęło siedem tysięcy imion ludzi, pozosta-

Objawienie Jana

str. 35

łych natomiast ogarnął strach i oddali chwałę Bogu niebieskiemu.212 14Drugie „biada” minęło; oto szybko zbliŜa się trzecie
„biada”.
Siódma trąba i trzecie „biada”
Bóg wyrusza na sąd
15I

zatrąbił siódmy anioł.213 Wówczas w niebie rozległy się donośne głosy mówiące: Królestwo świata stało się [królestwem] naszego Pana i Jego Chrystusa, i królować będzie na wieki wieków.
16A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na swoje twarze i oddało pokłon Bogu,
17mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, BoŜe Wszechmogący, który
jesteś i byłeś, Ŝe odwołałeś się do swojej wielkiej mocy i zacząłeś
królować. 18Narody214 wpadły w gniew, wówczas przyszedł Twój
gniew215 oraz czas sądzenia umarłych i rozdania zapłaty Twoim
sługom prorokom, świętym, tym, którzy się boją Twego imienia
— małym i wielkim — oraz zniszczenia niszczących ziemię.216
19I otworzył się przybytek Boga, który jest w niebie, i ukazała się
skrzynia Jego Przymierza217 w jego Przybytku; i powstały błyskawice, głosy, grzmoty, trzęsienie ziemi i wielki grad.218

201 Drzewa oliwne, zob. Rz 11,17.24; świeczniki, zob. Zach 4.
202 Zob. 1 Krl 1,10.12.
203 Moc podobna do Eliaszowej — 1 Krl 17,1; zob. Łk 4,25; Jk 5,17.
204 Moc podobna do MojŜeszowej — 2 MjŜ 7,17-21.
205 Zwierzę, gr. terion, przeciwnik ludu BoŜego.

212 Cześć ta nie wynikała jednak z wiary, lecz z uświadomienia sobie mocy

Boga.
213 Hist.: Siódma trąba ogłasza wkroczenie Pana Jezusa Chrystusa do ostatecz-

nej rozprawy ze wszystkim, co Mu wrogie.

206 Otchłań — zob. przypis do 9,1.

214 Ps 48,4.

207 Tymczasowy triumf zła nie oznacza jego triumfu ostatecznego (zob. w. 11).

215 Obj 14,10,11; 16,15-21; 20,8-9.

Fakt, Ŝe coś jest skuteczne nie musi znaczyć, Ŝe tym samym jest to prawdziwe (Mt 24,24).
208 Miastem tym jest Jerozolima, w przenośni moŜe nim być kaŜde miasto

słabej moralnie władzy wrogiego Bogu świata (jak na przykład: Rzym, Babilon, Sodoma, Egipt; zob. 16,19; 17,18; 18,10. 16. 18. 19. 21);
209 Zob. jednak 2,10; 5,9, 7,9.
210 Prawda ewangelii jest zawsze czymś nieznośnym i „męczącym” dla pogrą-

Ŝonego w grzechu świata (J 3,19-21; 2 Tm 3,12).
211 Ez 37,5-10; 2 Krl 13,21.

216 Nikt nie uniknie sądu Boga: Dn 9,6.10; Am 3,7; Zach 1,6.
217 W świątyni Starego Testamentu była ona symbolem obecności Boga pośród

jego ludu. W Nowym symbolizuje BoŜą wierność w ramach przymierza.
218 Zob. Obj 4,5.
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Wizja Kobiety219
1I

został na niebie pokazany wielki znak: Kobieta odziana w słońce, księŜyc pod jej stopami, a na jej głowie
wieniec z dwunastu gwiazd;220 2jest w ciąŜy i w bólach
porodowych oraz w męce rodzenia krzyczy.221
3Następnie został na niebie pokazany inny znak: Oto wielki ognisty smok,222 ma siedem głów, dziesięć rogów,223 a na jego głowach siedem diademów;224 4jego ogon zmiótł trzecią część
gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię.225 Smok stanął przed Kobietą,
która miała urodzić, aby — gdy urodzi — poŜreć jej dziecko. 5I
urodziła Syna, MęŜczyznę, który wszystkie narody ma paść Ŝelazną laską,226 a jej Dziecko zostało porwane do Boga i do Jego

12
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tronu.227 6I uciekła Kobieta na pustkowie,228 gdzie ma tam miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam karmiono przez tysiąc
dwieście sześćdziesiąt dni.229 7I wybuchła bitwa w niebie: Michał230 i jego aniołowie stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok
oraz jego aniołowie, 8lecz nie przemógł i juŜ nie znalazło się231
dla nich miejsce w niebie.232 9I zrzucony został wielki smok, wąŜ
starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały zamieszkały świat — zrzucony został na ziemię, a z nim zrzuceni
zostali jego aniołowie.233 10I usłyszałem donośny głos w niebie:
Teraz nastało zbawienie i moc,
i Królestwo Boga naszego
oraz władza Jego Chrystusa,
gdyŜ zrzucony został oskarŜyciel234 naszych braci,
który dniem i nocą oskarŜa ich przed naszym Bogiem.

219 Hist.: Rozdziały 12-14 są z jednej strony podsumowaniem dziejów świata i

kościoła omówionych w poprzednich rozdziałach, a z drugiej uszczegółowieniem ich środkowego okresu od wieku V (upadek Rzymu politycznego)
do czasów obecnych charakteryzujących się panowaniem i powolnym załamywaniem się Rzymu cywilizacyjnego z jego religią, kulturą, ekonomią i
politycznym rozdrobnieniem. Obrazy opisane w rozdziałach przeniknięte są
atmosferą nadchodzącej ostatecznej rozprawy z siłami wrogimi Chrystusowi.
220 Kobieta to Izrael jako społeczność wiernych oczekujących Mesjasza lub

wierna resztka (zob. Łk 2,25; 36-38; Rz 9,27; 11,5). Słońce, księŜyc i dwanaście gwiazd to symbol Boskiej opatrzności nawiązujący do snu Józefa (1
MjŜ 37,9) (Pismo Święte niejednokrotnie przedstawia lud BoŜy — Izrael
lub kościół — w kategoriach niewiasty. Zob. Iz 26,16-18; Jr 4,31; 13,21;
Mich 4,9n).

227 Słowa odnoszą się do wydarzeń związanych z dzieciństwem Jezusa.
228 Pustkowie to symbol miejsca oczyszczenia (2 MjŜ 15,22-19,2; Oz 2,16).
229 1260 dni — zob. przypis do Obj 11,2. Cztery wydarzenia mają się dokonać

się obietnic mesjańskich. W podobnych kategoriach Biblia opisuje odrodzenie Jerozolimy (Iz 66,7).

na przestrzeni czasu równowaŜnego temu okresowi: (1) Niewiasta ma przebywać na pustyni (czas, czasy i pół czasu), (2) święte miasto ma być deptane przez pogan (czterdzieści dwa miesiące), (3) dwóch świadków ma prorokować w worach (1260 dni), (4) dzikie zwierzę ma panować po swym
śmiertelnym ciosie (czterdzieści dwa miesiące — rozdz. 13 i 17). Fakt, Ŝe
okres ten, choć tak samo długi określany jest innymi słowami moŜe znaczyć, Ŝe chodzi o róŜne okresy w historii choć trwające tak samo długo.

222 Smok to diabeł lub szatan (w. 9; 20,2, zob. takŜe Ps 74,14; Iz 27,1; Ez 29,3).

230 Michał to archanioł, który w Dn 10,13.21; 12,1 przedstawiony wybawiciel

Ognistość wyraŜa jego krwioŜerczą naturę. W ST smok uosabiał głównego
wroga BoŜego. Nosił takie imiona jak: Rahab (Iz 51,9; Job 26,12), Behemot
(Jb 40,15-24), Lewiatan (Iz 27,1), WąŜ (Am 9,2nn).

narodu izraelskiego. O jego walce z diabłem mówi Jd 9. Wystąpi on w czasach ostatecznych i w czasie przyjścia Pańskiego (Dn 8,17; 12,1.9.13; 1 Ts
4,16).

221 CiąŜa, bóle porodowe i męka rodzenia symbolizują tęsknotę za spełnieniem

223 Dn 7,7.

231 Dn 2,35; Zach 10,10.

224 Siedem głów — symbol jego ziemskiej mądrości (por. 13,1); dziesięć rogów

232 Zob. Job 1,6.

— symbol ziemskiej właszy. Są to atrybuty księcia tego świata.
225 WyraŜenie to moŜe oznaczać mobilizację upadłego świata aniołów do walki

z Bogiem i jego ludem (zob. w. 9; Dn 8,10).
226 W słowach tych chodzi o Mesjasza (zob. 2,27; Ps 2,9).

233 Hist.: Okresem największej walki w świecie duchowym był czas publicznej

działalności Jezusa zakończony dziełem krzyŜa równoznacznym z upadkiem szatana (zob. Łk 10,18; J 12,31).
234 Hebrajskie słowo szatan znaczy oskarŜyciel (zob. Jb 1,9-11; Zach 3,1).
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11 A

oni zwycięŜyli go przez krew Baranka
i przez słowo świadectwa swojego,235
i nie pokochali swojej duszy aŜ do śmierci.
12 Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie.
Biada ziemi i morzu, gdyŜ zstąpił do was diabeł
mając wielki gniew, świadom, Ŝe czasu ma niewiele.
13A

gdy smok zobaczył, Ŝe został zrzucony na ziemię, zaczął
prześladować Kobietę, która urodziła MęŜczyznę. 14I dano Kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła,236 aby leciała na pustkowie,
do swojego miejsca, tam gdzie jest karmiona przez czas i czasy, i
pół czasu, z dala od węŜa.237 15A wąŜ ze swojej paszczy wyrzucił
za Kobietą wodę jak rzekę, aby ją nurt [jej] uniósł. 16Lecz ziemia
przyszła na pomoc238 Kobiecie: ziemia otworzyła swoją gardziel,
i wchłonęła rzekę, którą smok wyrzucił z swojej paszczy. 17I rozgniewał się smok na Kobietę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą
jej nasienia, które strzeŜe przykazań Boga i ma świadectwo Jezusa.239 18I stanął240 na piasku morza.

235 ZwycięŜać przez krew Baranka to przyznawać się do dzieła krzyŜa i głosić

Chrystusa ukrzyŜowanego (1 Kor 1,23-24; 2,1-5; 1 J 1,7-10); zwycięŜać
przez słowo świadectwa to wyznawać przed ludźmi prawdy zbawienia (Rz
10,9-10).
236 Skrzydła to symbol troskliwości Boga (2 MjŜ 19,4; 5 MjŜ 32,11n).
237 Hist.: Być moŜe aluzja do wrogiego nastawienia do Jezusa i Jego naśladow-

ców w Judei oraz do niezakłóconego trzyletniego okresu publicznej działalności Jezusa. Okres określony jako czas i czasy, i pół czasu moŜe się odnosić do okresu zagroŜenia Jezusa: do około sześciu miesięcy po narodzeniu i
do trzyletniego okresu publicznej działalności.
238 W 4 MjŜ 16,30-33 ziemia pochłonęła zwolenników Koracha. Hist.: W tym

wypadku aluzja do rozprzestrzenienia się chrześcijaństwa na skalę światową.
239 Hist.: Reszta potomstwa to poganochrześcijanie.
240 Stanął, gr. ejstavqh (estaqh) występuje w: Ì47 Í A C 1854 2344 2351 et

pauci lat syrh. Większość mss (051 Byz vgms syrph cop) ma stanąłem, gr. ejstavqhn (estaqhn).
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Wizja dwóch zwierząt241

1I

zobaczyłem wychodzące z morza zwierzę, mające
dziesięć rogów242 i siedem głów,243 a na jego rogach
dziesięć diademów i na jego głowach bluźniercze
imię.244 2Zwierzę, które zobaczyłem, było podobne do
pantery, jego nogi [były] jak u niedźwiedzia, a jego paszcza jak
paszcza lwa. 245 I dał mu smok swoją moc, swój tron i wielką
władzę.246 3A jedna z jego głów była jakby śmiertelnie ranna, lecz
ta jego śmiertelna rana została uzdrowiona.247 I cała ziemia poszła
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241 Hist.: Pantera reprezentuje władzę świecką, zwierzę wychodzące z ziemi —

władzę religijną. Te dwie władze za sprawą smoka reprezentują wielkie
mocarstwo, nazwane później Babilonem. Kolejność wychodzenia zwierząt
symbolizuje okresy historii.
242 Fragment ten nawiązuje do wizji Daniela z 7,2-7. W Dn 7,7 dziesięć rogów

posiada (jako wychodzące z morza czwarte zwierzę) imperium rzymskie.
243 Siedem głów to siedem pagórków i siedmiu królów (Obj 17,9), z których

pięciu upadło, jeden jest, jeden miał się jeszcze pojawić. Hist.: Siedem to
symbol pełni; dziesięć to symbol władzy ludzkiej. Siedem głów i dziesięć
rogów to pełnia mocarstw światowych i niewykluczone, Ŝe jednocześnie
personifikacja ostatniego z nich. W czasie powstawania Księgi Objawienia
pięć królów upadło: to Egipt (1600-1200 r. p. Chr.), Asyria (900-600 r. p.
Chr.), Babilon (606-536 r. p Chr.), Medo-Persja (536-330 r. p Chr.) i Grecja
(330-146 r. p. Chr.). Rzym był właśnie u władzy (200 p. Chr - 400 po Chr.,
a jako władza polityczno-religijna 600-1800 po Chr.). Królestwo mające
nadejść to twór zbudowany na bazie Rzymu a stanowiący zlepek mocarstw
nietrwałych i słabszych (zob. Dn 2,43n).
244 Tylko w imperium rzymskim religia zespolona była z osobą imperatora

(kult cezarów). Domicjusza na przykład tytułowano Dominus et Deus noster (Nasz pan i bóg).
Niektóre mss (A 051 ByzK) mają l.mn.: bluźniercze imiona, ale l. poj, ma
lepsze oparcie w ms (Ì47 Í C ByzA). (NET).
245 To czwarte zwierzę posiada cechy wszystkich czterech zwierząt opisanych

w Dn 7,4-6.
246 Słowa te wskazują na potęŜną moc religijną tego mocarstwa zawdzięczają-

cego całą swoją moc smokowi. Smok opisany jest w 12,2.9.
247 Preter.: śmiertelna rana odnosi się do samobójczej śmierci Nerona w czerw-

cu 68 r. po Chr. Po jego śmierci niektórzy z pretendentów do tronu jeszcze
w 89 r. utrzymywali, Ŝe on oŜył (Nero redivivus) (Tacyt, Hist. i. 78, ii. 8,
etc.). Zdaje się, Ŝe Jan uwaŜa Domicjana za Nerona ze względu na
prześladowania prowadzone przez niego. Charles opowiada się za poglądem, Ŝe to Kaligula, nie Neron, jest tym, którego śmiertelna rana została
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w podziwie za tym zwierzęciem.248 4I pokłonili się smokowi za
to, Ŝe dał władzę zwierzęciu, pokłonili się teŜ zwierzęciu, mówiąc: Kto jest podobny do zwierzęcia i kto jest w stanie podjąć
przeciw niemu walkę? 5I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa oraz dano mu władzę działać249 przez czterdzieści i dwa miesiące.250 6I otworzyło swoją paszczę, aby bluźnić przeciwko Bogu, Jego imieniu jego i Jego Namiotowi251 oraz
tym, którzy mieszkają w niebie. 7I dano mu podjąć walkę ze świętymi i zwycięŜyć ich; dano mu teŜ władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami.252 8I pokłonią się mu
wszyscy, którzy mieszkają na ziemi, kaŜdy, którego imię nie jest
wpisane w Zwój śycia Baranka zabitego od załoŜenia świata.253
9Jeśli kto ma uszy niech [uwaŜnie] słucha.254

uzdrowiona, gdyŜ on stawiał sobie pomniki i chciał to uczynić nawet w Jerozolimie (Robertson BW 5). Hist.: Rzym upadł w 476 r. po Chr., lecz oŜył
na nowo za sprawą kościoła katolickiego.
248 Hist.: Słowa te mogą się odnosić do Rzymu jako tworu państwowego oraz

tworu cywilizacyjnego. Jako imperium Rzym został pokonany, lecz jako
cywilizacja zmierza do odrodzenia. Dokonało się to dzięki kościołowi
rzymskiemu, który rządził światem bardziej despotycznie i dłuŜej niŜ jakiekolwiek z poprzednich mocarstw.
249 Zob. Dn 8,12-14.
250 42 miesiące to trzy i pół roku. Zob. Dn 7,8.20.25. Hist.: to 1260 lat —

przybliŜony okres wpływów kościoła rzymskiego na przestrzeni od VI do
XVIII wieku. Futur.: Być moŜe chodzi o czas Wielkiego Ucisku. Na podstawie tego wiersza wnioskować moŜna, Ŝe w tym czasie świątynia będzie
odbudowana.
251 Namiot to Przybytek z czasów wędrówki przez pustynię (zob. 7,15; 12,12;

21,3).
252 Hist.: Z rąk papiestwa w średniowieczu i w okresie reformacji zginęło

ponad 50 milionów ludzi. Dokonało się to za pośrednictwem powołanej
przez Innocentego III i udoskonalonej przez Grzegorza IX inkwizycji —
świętego oficjum — którą kościół wykorzystywał przez 500 dla zapewnienia sobie władzy. Na przestrzeni tylko 30 lat (1540-1570) skazano na
śmierć co najmniej 900 tysięcy protestantów podczas papieskiego prześladowania waldensów.
253 Zwój śycia Baranka: 2 MjŜ 32,32; Łk 10,20; Flp 4,3; Obj 13,8; 17,8; 20,15;

21,27. Od załoŜenia świata: WyraŜenia brak w LXX). W NT występuje w
Mt 13,35 bez kosmou; 25,34; Łk 11,50; Hbr 4,3; 9,26; Obj 17,8), oraz pro
kataboles kosmou three (J 17,24; Ef 1,4; 1 Ptr 1,20). WyraŜenie moŜe być
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10 Jeśli

ktoś [ma iść] do niewoli, do niewoli pójdzie;
jeśli ktoś [ma] zostać zabity mieczem,
ten zostanie zabity mieczem.255

Tu jest wytrwałość i wiara świętych.
Drugie zwierzę
11I

zobaczyłem inne zwierzę,256 wychodzące z ziemi; miało ono
dwa rogi podobne do Barankowych i mówiło jak smok.257
12Sprawuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia wobec
niego. Ono teŜ sprawia, Ŝe ziemia i ci, którzy ją zamieszkują, kłaniają się pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana została
uzdrowiona. 13I czyni wielkie znaki, tak Ŝe na oczach ludzi zrzuca
ogień z nieba na ziemię.258 14I zwodzi mieszkańców ziemi przez
znaki, które dano mu czynić wobec zwierzęcia, mówiąc mieszkańców ziemi, by zrobili podobiznę zwierzęcia, które ma ranę od
miecza, a zostało przy Ŝyciu.259 15I dano mu obdarzyć duchem
podobiznę zwierzęcia, tak by podobizna zwierzęcia przemówiła i
sprawiła, Ŝe wszyscy, którzy nie pokłonią się podobiźnie zwierzęcia, zostali zabici.260 16Ono teŜ sprawia, Ŝe wszyscy: mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na
swojej prawej ręce albo na swoim czole, 17i Ŝe nikt nie moŜe kułączone zarówno z zabitego (zob. 1 Ptr 1,20), jak i z zapisane, jak w Obj
17,8 (jak w NET). KaŜde połączenie ma sens. Śmierć Chrystusa była od
zawsze częścią BoŜych planów — J 3:16.
254 Obj 2,7.11.17.29.
255 Jr 15,2; tekst gr. za A (zob. NET).
256 Inne zwierzę — identyfikowane w Obj 16,13 z fałszywym prorokiem —

przybiera kształty Baranka BoŜego, lecz jego natura (a zatem i logika) jest
taka sama, jak natura smoka. Hist.: Ono przywróciło do Ŝycia śmiertelnie
zranione imperium rzymskie.
257 Chodzi o religijny autorytet pozostający na usługach władzy świeckiej.
258 Z jednej strony zob. J 14,12; 1 Krl 18,38; 2 Krl 1,10; Łk 9,54; z drugiej Mk

13,22; 2 Tm 2,9.
259 Odnośnie znaków i cudów przeczytaj ostrzeŜenia: 5 MjŜ 13,1-3; Mt 24,24;

2 Ts 2,9. Preter.: Chodzi o Nerona i o jego targnięcie się na siebie z mieczem. Co do pozostania przy Ŝyciu, moŜe się to odnosić do Domicjana, który równieŜ prześladował chrześcijan.
260 Preter.: Chodzi o kult cezara.
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4Są

to ci, którzy się nie splamili się z kobietami;267 są bowiem dziewiczy. Idą oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie.
Zostali oni kupieni spośród ludzi jako pierwociny268 dla Boga i dla Baranka. 5I w ich ustach nie znaleziono kłamstwa269
— są bez skazy.

pować ani sprzedawać, jeŜeli nie ma znamienia imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.261 18Tu jest mądrość. Kto ma rozum,
niech obliczy liczbę zwierzęcia, gdyŜ jest to liczba człowiecza —
jego liczba jest sześćset sześćdziesiąt sześć.262
Wizja Baranka i 144.000 odkupionych263
zobaczyłem, a oto Baranek stał na górze Syjon,264 a z
Nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli na
czole wypisane Jego imię i imię Jego Ojca.265 2I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby głos
wielkiego grzmotu; a głos, który usłyszałem, [brzmiał] jak harfiarze grający na swoich harfach. 3I śpiewali jakby nową pieśń przed
tronem i przed czterema stworzeniami i przed starszymi; i nikt nie
był w stanie nauczyć się tej pieśni,266 jak tylko sto czterdzieści
cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi.
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Sąd i upadek Wielkiego Babilonu

1I

6I

zobaczyłem innego anioła, jak leciał środkiem nieba.270 Miał
on ewangelię wieczną,271 aby ją głosić, mieszkańcom ziemi i
wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom. Wołał on
donośnym głosem:
7Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyŜ nadeszła godzina Jego sądu, i pokłońcie się Temu, który uczynił
niebo i ziemię, morze i źródła wód.272
8A inny anioł, drugi,273 szedł za nim ze słowami:
267 MoŜe chodzić o nieskalanie się pogańskimi systemami religijnymi (zob.

Obj 2,20.24; 3,4).
261 Chodzi o mniej lub bardziej dosłowny test lojalności (zob. 14,9.11; 15,2;

16,2; 19,20; 20,4).
262 Ireneusz, uczeń Polikarpa, który z kolei był uczniem Jana, odczytywał 666

jako Lateinos (L 30; A 1; T 300; E 5; I 10; N 50; O 70; S 200), czyli królestwo łacińskie. Inne sposoby odczytywania tej symbolicznej liczby to: Vicarius Filii Dei, czyli: Zastępca Syna BoŜego — jeden z tytułów papieŜa; Nero Cezar (jeśli przyjąć litery hebrajskie) lub łacińską wersją imienia Nero
(bez końcowego N), które daje 616 (gdyŜ taką liczbę podają niektóre manuskrypty) (Charles, za Robertson, BW 5). Hist.: Papieski Rzym uczynił łacinę swoim językiem urzędowym. Jako taki zaczął ustępować językom narodowym dopiero w dwudziestym stuleciu. Inni traktują tę liczbę jako symbol
„doskonałej niedoskonałości”.
263 Hist. i futur.: Wizja (wiersze 1-5) ta oraz wiersze 12-16 przedstawiają stan

Kościoła po jego pochwyceniu, a przed Armagedonem i przed Weselną
Ucztą Baranka.

268 Pierwociny: zob. 3 MjŜ 23,9-14. Słowo to odnosi się do pierwszych nawró-

conych na danym obszarze (Rz 16,5), do pierwszych wskrzeszonych z martwych (1 Kor 15,20). W tym wypadku słowo to odnosi się do pierwszych
nawróconych z Izraela.
269 Kłamstwo to fałszywe świadectwo, zatajanie prawdy, a takŜe uporczywe

obstawanie przy czci fałszywych bóstw (zob. Rz 1,25 oraz Iz 53,9). Kłamstwo w ustach to obłuda.
270 L&N 1.10 stwierdza: „punkt albo część nieba bezpośrednio nad ziemią —

wysoko na niebie, w środkowym punkcie nieba, nad głową na niebie.”
271 Ewangelia wiąŜe się z klęską Babilonu, z jego osądem. Babilon pada z

powodu Ewangelii. Hist.: Słowa te odnoszą się do obecnej ogólnoświatowej
misji. Duch.: Metodą fałszywego baranka jest przemoc (13,5), metodą
prawdziwego Baranka jest głoszenie ewangelii (14,6).
272 Słowa te przedstawiają sobą treść poselstwa czasów ostatecznych.

264 Syjon, Początkowo twierdza jebuzejska (2 Sm 5,7). Została ona zdobyta

273 Problem słowa drugi gr. deuvtero" (deuteros)łączy się z róŜnymi warianta-

przez Dawida i uczyniona stolicą państwa. Nazwa Syjon stała się w późniejszym czasie synonimem Jeruzalem. W Księdze Objawienia, podobnie jak w
Hbr 12,22-24, słowo oznacza niebiańskie Jeruzalem, miejsce wiecznego
przebywania Boga (por. Gal 4,26). Zstępuje ono na nową ziemię (21,2-3).

mi tekstowymi. (1) Kilka mss (A 1 ByzK) ma: inny, drugi anioł (a[llo" deuvtero" a[ggelo", allo" deutero" angelo"). (2) Inne mss (Ì47 Í* 1006 1841)
mają: inny, drugi (a[llo" deuvtero"). (3) Wersja: inny anioł (a[llo"
a[ggelo") znajduje potwierdzenie w wielu mss (69 vg et pauci). (4) Kilka
mss (Í2 C [ma deuvteron zamiast deuvtero"] 051 1611 2053 ByzA) zaświadcza wersję: inny, drugi anioł (a[llo" a[ggelo" deuvtero"). Czwarta wersja
wydaje się najbardziej prawdopodobna — i ją tutaj przyjęto (zob. NET).

265 Zob. Obj 7,4-8 oraz przypisy do tego tekstu.
266 Duch.: Tylko zbawieni znają radość odkupienia.
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Upadł, upadł wielki Babilon,274 który winem szaleństwa
swojej rozpusty napoił wszystkie narody.275
9Kolejny zaś anioł, trzeci, szedł za nimi z donośnym wołaniem:
JeŜeli ktoś kłania się zwierzęciu i jego podobiźnie oraz
przyjmuje znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, 10to i on
będzie pił wino szaleństwa Boga, zmieszanego, nie rozcieńczonego w kielichu Jego gniewu276 i będzie męczony w
ogniu i w siarce277 wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11A dym ich męki unosi się na wieki wieków i nie mają
wytchnienia we dnie i w nocy278 ci, którzy kłaniają się zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmie znamię jego
imienia. 12Tu jest wytrwałość świętych, którzy przestrzegają
przykazań Boga i wiary Jezusa.279
13I usłyszałem głos z nieba:

274 Wielki Babilon to symbol skierowanej przeciwko Bogu opozycji politycznej

i religijnej. W tym fragmencie Księgi wymieniony jest po raz pierwszy. W
Obj 16,9; 17,5; 18,2.10.21 określenie to moŜe odnosić się do Rzymu, do religijnych i politycznych instytucji świata albo — według niektórych — dosłownie do odbudowanego na nowo Babilonu, którego upadek został zapowiedziany w Iz 21,9 i Jr 51,8. Podstawą symbolu jest staroŜytny Babilon,
centrum Ŝycia politycznego, handlowego i religijnego, znane ze swego bogactwa, luksusu i moralnego rozluźnienia.
275 Słowo rozpusta ma w Biblii dwojakie znaczenie: dosłowne i przenośne. W

znaczeniu przenośnym odnosi się do bałwochwalstwa. Eschatyczny Babilon
zarazi wszystkie narody fałszem swojej religii.
276 W Starym Testamencie gniew BoŜy przedstawiany jest jako kielich mocne-

go wina (Ps 75,8; Iz 51,17; Jr 25,15). Gniew BoŜy nie jest wyrazem zemsty
Boga, ale konsekwencją odrzucenia Jego łaski.
277 W ogniu i siarce zginęła równieŜ Sodoma i Gomora (1 MjŜ 19,24). Ps 11,6

mówi, Ŝe taki sam los spotka niewierzących. Zob. Obj 9,17: 19,20; 20,10;
21,8. Obraz ten przypomina 1 MjŜ 19,24; Iz 30,33; Ez 38,22.
278 Zob. Obj 19,20 i 20,10.
279 Nie chodzi o przykazania Starego Testamentu, ale o przykazanie objawione

przez Jezusa i o postawę wiary, która cechowała naszego Pana.
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Napisz: Szczęśliwi są od teraz umarli,280 którzy w Panu
umierają. Tak, mówi Duch, aby mogli odpocząć po swoich
trudach, bo ich czyny idą za nimi.281
śniwo ostateczne
14I

zobaczyłem, a oto biały obłok, na obłoku zaś siedział ktoś
podobny do Syna Człowieczego.282 Na swej głowie miał złoty
wieniec, a w swojej ręce ostry sierp.283 15I inny anioł wyszedł z
przybytku, wołając donośnym głosem na Tego, który siedział na
obłoku:
Zapuść swój sierp i Ŝnij, gdyŜ nadeszła pora Ŝniwa,
gdyŜ dojrzało Ŝniwo ziemi.
16I rzucił Ten, który siedział na obłoku, swój sierp na ziemię, i
ziemia została zŜęta.
17I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie. On równieŜ miał ostry sierp. 18I jeszcze inny anioł wyszedł od ołtarza.
Ten miał władzę nad ogniem.284 Zawołał on donośnie na tego,
który miał ostry sierp: Zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście
winogron z winorośli ziemi, gdyŜ dojrzały jej grona.285 19I anioł
rzucił swój sierp na ziemię, i poobcinał winogrona ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni BoŜego gniewu.286 20I deptano tłocznię
na zewnątrz miasta, i popłynęła z tłoczni krew, aŜ do wędzideł
koni287 na przestrzeni tysiąca sześciuset stadiów.288
280 Słowo odtąd moŜna rozumieć dwojako: (1) Błogosławieni, którzy wytrwają

do końca w czasach ostatecznych zawieruch dziejowych; (2) Błogosławieni,
którzy umierają w Chrystusie — niezaleŜnie od okresu historii.
281 1 Ts 4,14-16; 1 Kor 15,18.
282 Aluzja do Dn 7,13.
283 Słowa te odnoszą się do „końca świata” (zob. Mt 13,30.39-43). Ww. 14-16

odnoszą się do przyjścia Jezusa po Kościół; słowa ww. 17-20 do rozprawy z
niewierzącymi. Zob. Dn 7,11-14.
284 Ogień towarzyszy sądowi Boga (Mt 18,8; Łk 9,54; 2 Ts 1,7).
285 W tym wypadku winogrona oznaczają dojrzały do osądzenia grzech ziemi.
286 Wyciskanie soku z winogron jest obrazem realizowania się gniewu BoŜego

(zob. Iz 63,3; Tr 1,15; Jl 3,13)
287 To jest na wysokość ok. 1,5 m (zob. L&N 6.7).
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Siedmiu aniołów z siedmioma ostatecznymi plagami289
1I

zobaczyłem na niebie inny znak, wielki i zdumiewający: siedmiu aniołów trzyma siedem ostatnich klęsk, gdyŜ
w nich dopełnia się gniew BoŜy.290 2I zobaczyłem jakby
szklane morze291 zmieszane z ogniem oraz i tych, którzy
zwycięŜają zwierzę, jego podobiznę i liczbę jego imienia; stali oni
nad szklanym morzem, trzymali harfy BoŜe 3i śpiewali pieśń MojŜesza,292 sługi BoŜego, i oraz pieśń Baranka,293 takiej treści:
Wielkie i zdumiewające są Twoje dzieła,
Panie, BoŜe Wszechmogący;294
sprawiedliwe i słuszne są Twoje drogi, Królu narodów;

15

4

któŜ by się Ciebie nie bał, Panie,
i nie oddał chwały Twojemu imieniu?
GdyŜ Ty jedynie jesteś Święty,
tak Ŝe wszystkie narody przyjdą i pokłonią Ci się, poniewaŜ
uwidoczniły się Twoje sprawiedliwe dzieła.295

288 Stadion to ok. 185 m, w tekście chodzi zatem o odległość ok. 296 km —

Taka odległość dzieli najdalej wysunięty punkt północnej Palestyny od jej
najdalej wysuniętego punktu południowego. 1600 to 4 x 4 x 100 i moŜe
oznaczać całkowite zniszczenie.
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5Potem

zobaczyłem, Ŝe został w niebie otwarty przybytek namiotu świadectwa296 6i wyszło z przybytku siedmiu aniołów, trzymających siedem klęsk, ubranych w czyste, lśniące płótno i przepasanych przez piersi złotymi pasami. 7A jedno z czterech stworzeń
dało siedmiu aniołom siedem złotych czasz, pełnych gniewu Boga,297 który Ŝyje na wieki wieków. 8I napełniła się przybytek dymem298 od chwały BoŜej i Jego mocy, i nikt nie mógł wejść do
świątyni,299 aŜ do [chwili] wypełnienia się siedem klęsk siedmiu
aniołów.
1I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do
siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie na ziemię siedem
czasz BoŜego gniewu.300
2Wówczas poszedł pierwszy i wylał swoją czaszę na
ziemię; i wystąpiły na ludziach, którzy mają znamię zwierzęcia i
kłaniają się jego podobiźnie, złośliwe i bolesne wrzody.301
3A drugi wylał swoją czaszę na morze; i stało się krwią jakby
zmarłego — i umarła kaŜda dusza Ŝycia302 w morzu.
4A trzeci wylał swoją czaszę na rzeki i na źródła wód — i stały się
krwią. 5I usłyszałem, jak mówi anioł wód:
Jesteś Sprawiedliwy [Ty], który jesteś i który byłeś,
Święty, Ŝe wydałeś taki wyrok;

16

289 Rozdział ten rozpoczyna ostatnią z trzech siedmioetapowych serii sądów,

dzięki którym złamana zostanie władza pantery (13,2) i fałszywego baranka
(13,11), utoŜsamianych w 16,19 z Babilonem, bardziej szczegółowo opisanym w rozdziałach 16-17.
290 Zob. Obj. 6,16 wraz z przypisem.
291 Zob. Obj 4,6 wraz z przypisem.
292 Pieśń MojŜesza (2 MjŜ 15; 5 MjŜ 32). Fragment 2 MjŜ 15,1-18 śpiewano w

sabatni wieczór w synagodze dla upamiętnienia wybawienia Izraela z Egiptu. W tym wypadku pieśń wielbi Boga za Jego mądre kierowanie historią
ludzkości w ogóle.
293 Pieśń Baranka upamiętnia wybawienie nas przez Chrystusa z niewoli grze-

chu (Ps 22).
294 2 MjŜ 15,11; Ps 92,5; 111,2
295 Lub: sprawiedliwe sądy. Zapowiedź powszechnego uznania sprawiedliwych

dzieł BoŜych przewija się poprzez całą Biblię: Ps 86,9; Iz 45, 22-23; Mal
1,11; Flp 2,9-11.

296 Ziemski Namiot Świadectwa towarzyszył Izraelitom w drodze przez pusty-

nię (2 MjŜ 40,34n; 4 MjŜ 9,15; 17,7). Jego nazwa związana jest z elementami poświadczającymi obecność Boga w dziejach Jego ludu (2 MjŜ 32,15;
38,21; 5 MjŜ 10,5).
297 Zob. 2 Ts 1,7-9.
298 Dym: 2 MjŜ 40,34; 1 Krl 8,10n.
299 Minął czas modlitw przyczynnych.
300 Hist.: Siedem czasz gniewu to katastrofy, które spadną na świat w ostatnim

etapie jego dziejów, przez bitwą Armageddon. Katastrofy te są odpłatą za
bezboŜną działalność człowieka w polityce, religii, ekonomii, przyrodzie.
Pierwszych pięć czasz odnosić się moŜe do upadku rzymskiego papiestwa,
tak jak w rozdz. 8 trąby odnosiły się do upadku Rzymu.
301 Wrzody pojawiły się teŜ w czasie szóstej plagi w Egipcie (2 MjŜ 9,9-11; 5

MjŜ 28,27.35).
302 Dusza Ŝycia — hebraizm (1 MjŜ 1,21).
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poniewaŜ wylali krew świętych i proroków
RównieŜ im dałeś pić krew — zasłuŜyli na to.303
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dziano jego pohańbienia.310 16I zgromadził ich w miejscu zwanym po hebrajsku Armagedon.311

7Usłyszałem teŜ,

jak ołtarz mówił:
Tak, Panie, BoŜe Wszechmogący,
słuszne i sprawiedliwe są Twoje wyroki.

8A

czwarty wylał swoją czaszę na słońce; i dano mu przypiec
palenia ludzi ogniem. 9I przypieczeni zostali ludzi wielkim Ŝarem,
i bluźnili imieniu Boga,304 który ma moc nad tymi klęskami — i
nie opamiętali się, aby oddać Mu chwałę.
10A piąty wylał swoją czaszę na tron zwierzęcia;305 wówczas w
jego królestwie nastała ciemność i z bólu gryźli swoje języki, 11i
bluźnili Bogu Nieba z powodu swoich bólów oraz z powodu swoich wrzodów, lecz nie opamiętali się w swoich uczynkach.
12A szósty wylał swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat;306 i wyschła jej woda, aby mogła być przygotowana droga dla królów ze
wschodu słońca. 13I zobaczyłem trzy duchy nieczyste niby Ŝaby307 wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust
fałszywego proroka; 14są to bowiem duchy demonów,308 które
czynią znaki i które idą do królów całego zamieszkałego świata,
aby ich zgromadzić do bitwy w ten wielki dzień Wszechmogącego Boga.309 15Oto przychodzę jak złodziej; szczęśliwy ten, który
czuwa i strzeŜe swoich szat, aby nie chodzić nago i aby nie wi303 Iz 49,26.
304 Hist.: Być moŜe odniesienie do wydanego w 1870 r. dekretu o nieomylności

papieŜa.
305 Hist.: W słowach tych moŜe chodzić o upadek Rzymu papieskiego. Rozwi-

jało się ono stopniowo na przestrzeni VI-IX w. W okresie IX-XIII panowało
nad Europą. W XIII w. zaczyna chylić się ku upadkowi. Jego potęga została
naruszona przez reformację XVI w., przez rewolucję francuską i wojny napoleońskie XVIII i XIX w. Z rąk Napoleona papiestwo doznało największego upokorzenia. On sprawił, Ŝe zakończyła się polityczna władza papieŜa w Europie.
306 Hist.: Warto zwrócić uwagę na paralelę pomiędzy czaszami a trąbami.
307 3 MjŜ 11,10 zalicza Ŝaby do zwierząt nieczystych. Ich postaci mogą się

odnosić do propagandy czasów ostatecznych.
308 Zob. 13,13n wraz z komentarzem.
309 Zob. 19,11-21.

Siódma czasza plag ostatecznych:
Bitwa Armagedon
17A

siódmy wylał swoją czaszę w powietrze; wówczas z przybytku, od tronu, wyszedł donośny głos, który głosił: Stało się! 18I
nastąpiły błyskawice, gromy i doszło do tak wielkiego trzęsienia
ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek312 istnieje na ziemi — tak
wielkie było to trzęsienie. 19I stało się, Ŝe wielkie miasto rozpadło
się na trzy części,313 a takŜe miasta pogan runęły. I wspomniano
przed Bogiem o wielkim Babilonie, aby mu dać kielich wina szaleństwa314 gniewu BoŜego. 20I wszelka wyspa uciekła i nie znaleziono juŜ gór. 21I spadł z nieba na ludzi wielki grad, jakby [o wadze] talentu;315 a ludzie bluźnili Bogu z powodu klęski gradu,
gdyŜ była to bardzo wielka klęska.
310 Szaty symbolizują przyobleczenie w Chrystusa (Ef 4,22-24; Kol 3,9-17).
311 Armagedon, punkt zborny wrogich Bogu armii, miejsce ich bitwy z nad-

chodzącym Królem królów i Panem panów. Wyraz ten pojawia się tylko w
tym miejscu Biblii. Najwcześniejsze wyjaśnienie nazwy, istniejące dotąd w
arabskim, sugeruje, Ŝe chodzi o Równinę Megiddo (NBD). Spośród czterech
współczesnych interpretacji: Wzgórze Megiddo, Miasto Megiddo, góra
zgromadzeń, Jego Ŝyzne wzgórze, większość biblistów opowiada się za
pierwszym. Wysokość tego obszaru w stosunku do poziomu morza tudzieŜ
bliskość pasma Karmel, usprawiedliwia zastosowanie hebrajskiego har, odnoszącego się w Starym Testamencie zarówno do wzgórza, jak i do górzystego terenu (Joz 10,40; 11,16). Wody Megiddo (Sdz 5,19) oraz Równina
Megiddo (2 Krn 35,22) były miejscem waŜnych bitew, począwszy od tej
stoczonej przez Tutmosisa III w 1468 przed Chr. do tej stoczonej przez
Lorda Allenby’ego w 1917 r. Duch.: Góra ta jest symbolem ostatecznej klęski wrogów Boga.
312 Człowiek w sensie rodzajowym, czyli ludzkość.
313 Hist.: Podobnie jak imperium rzymskie upadło w trzech etapach, tak władza

Babilonu upadnie w trzech etapach. Być moŜe po dwóch wojnach światowych znajdujemy się w przededniu Armagedonu.
314 Lub: srogości.
315 Talent — hebr. kikkar — krąŜek (?); jednostka wagi której cięŜar określa

się na 33,5 do 36,6 kg = 60 minom lub 3000 sykli. Zob. 2 MjŜ 38,24n; l Krl
10,17; Ezd 2,69; Ez 45,9n; Mt 18,24; 25,14; Obj 16,21. W NT cięŜar talenta
waha się w granicach od 20 kg do 40 kg.
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Opis nierządnicy
1I

aniołów316

przyszedł jeden z siedmiu
mających siedem
czasz i tak się do mnie odezwał: Chodź, ukaŜę ci sąd nad
wielką nierządnicą,317 która siedzi nad wielu wodami, 2z
którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem
nierządu upili się mieszkańcy ziemi. 3I przeniósł mnie w duchu na
pustkowie. I zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnym zwierzęciu,318 pełnym bluźnierczych imion,319 mającym siedem głów i
dziesięć rogów.320 4A kobieta była odziana w purpurę i szkarłat,
przyozdobiona złotem, drogocennymi kamieniami i perłami; w
swojej ręce miała złoty kielich321 pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. 5Na jej czole zaś wypisane było imię, tajemnica:
Wielki Babilon,322 matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. 6I

17

316 Obj 15,1.16.
317 Termin małŜonka funkcjonuje w Piśmie Świętym jako symbol ludu BoŜego.

Kondycja moralna tej małŜonki jest obrazem i wyrazem aktualnego stosunku ludu wybranego do męŜa, czyli Boga. W Ef 5,25.32 Kościół przedstawiony jest jako Oblubienica Chrystusa. Jezus porównał swoje przyjście po
Kościół do uroczystości weselnej (Mt 25,10). Uwielbiony Kościół określony jest mianem MałŜonki Baranka (Obj 19,7; 21,2.9). W tym natomiast wypadku mowa jest o wszetecznicy — słowa te wskazywać mogą na odstępczy kościół (por. Ez 16,14-18). Duch: Nawet jako wszetecznica odstępczy
kościół pozostaje w jakimś stosunku do Boga. Nasze Ŝycie nie jest dla Boga
obojętne.
318 Szkarłat jest kolorem najwyŜszych rangą urzędników papiestwa.
319 Imiona bluźniercze to imiona, do których ma prawo tylko Bóg.
320 Posiadał je równieŜ smok (12,3), fałszywy baranek (13,1)
321 Kielich, wraz z jego zawartością, moŜe być w Biblii symbolem: (1) zaraź-

liwej, i przyprawiającej o szaleństwo, mocy grzechu (w tym fragmencie
oraz w Jr 51,7); (2) odurzającej i osłabiającej siły gniewu BoŜego (Jr 25,1516), (3) goryczy naznaczonego cierpieniem losu (Mt 26,39; J 18,11); (4)
współudziału, np. w Nowym Przymierzu (Mt 26,28; J 6,55; 1 Kor 10,16);
(5) BoŜego błogosławieństwa (Ps 23,5); (6) wyrazem przywiązania do Boga
(Ps 16,5).
322 Od strony językowej słowo Babilon tłumaczyć moŜemy jako brama do

nieba. Miejsce to Bóg po swej ingerencji określił jako pomieszanie. Miasto
Babilon jest zatem symbolem nierządnicy, podobnie jak Jerozolima jest
symbolem Kościoła, małŜonki Chrystusa (19,7; 21,2.9). Babilon nierządnicę moŜna utoŜsamiać z zwierzęciem mającym rogi podobne do baranich
(Obj 13,11n).
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zobaczyłem tę kobietę upitą krwią świętych i krwią świadków
Jezusa.323 Gdy to zobaczyłem, wpadłem w wielkie zdumienie.324
7Wtedy anioł powiedział do mnie: Dlaczego się zdziwiłeś? Ja ci
wyjaśnię tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i które ma
siedem głów oraz dziesięć rogów. 8Zwierzę, które zobaczyłeś,
było i go nie ma, i ma wyjść z Abyssu, aby pójść na zagładę; i
zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane na
zwoju Ŝycia od załoŜenia świata, gdy zobaczą zwierzę, Ŝe było,
nie ma go, lecz będzie. 9Tu trzeba umysłu mającego mądrość.
Siedem głów to siedem gór, na których siedzi kobieta,325 i siedmiu jest królów: 10pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, krótko trzeba mu będzie pozostać.326
11Zwierzę zaś, które było i go nie ma, samo jest ósmym i jest z
tych siedmiu — i idzie na zagładę.327 12A dziesięć rogów, które
zobaczyłeś, to jest dziesięciu królów, którzy królestwa jeszcze nie
wzięli, lecz władza, którą obejmą jako królowie [obejmą] wraz ze
zwierzęciem328 na jedną godzinę.329 13Ci są jednej myśli, a swoją
moc i władzę dają zwierzęciu. 14Będą oni walczyć z Barankiem,
lecz Baranek ich zwycięŜy, gdyŜ jest Panem panów i Królem królów, a z Nim ci, którzy są powołani i wybrani,330 i wierni. 15Do
323 Hist.: Odnosi się do owocu pięciuset lat działania inkwizycji.
324 Lub: zdumiałem się wielkim zdumieniem.
325 Miastem siedmiu pagórków określany był Rzym (na przykład u Wergiliusza

i Cycerona).
326 Hist.: Słowa ten wskazują na Rzym. Pięciu upadłych królów to być moŜe

pięć imperiów staroŜytnych: Egipt, Asyria, Babilon, Medo-Persja, Grecja;
szóstym imperium był panujący w czasie pisania Księgi Rzym; nadchodzącym siódmym miał być Babilon lub odrodzony Rzym.
327 Hist.: Ostateczny kształt wrogich Bogu rządów świata. Preter.: Domicjan

został zamordowany 18. września 96 r. po straszliwych zmaganiach z mordercami (BW 5).
328 Hist.: Liczba 10 — jako liczba polityki człowieka — oznacza pewną liczbę

rządów. W Dn 7,7 liczba dziesięć oznacza liczbę królestw, na które rozpadło się Imperium Rzymskie i z których wyłonił się Rzym papieski. Tu moŜe
oznaczać okres czasu pomiędzy upadkiem Rzymu a objęciem panowania
przez antychrysta.
329 Na jedną godzinę, znaczy: na krótki czas.
330 Mt 22,14; Rz 8,28; 2 Ptr 1,10; Obj 2,10.13.
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mnie zaś mówi: Wody, które zobaczyłeś i nad którymi siedzi nierządnica, to są ludy i tłumy, narody i języki.331 16A dziesięć rogów, które zobaczyłeś, i zwierzę — ci znienawidzą nierządnicę i
sprawią, Ŝe będzie spustoszona i naga, i jej ciała będą jedli i spalą
ją w ogniu. 17Bóg bowiem dał to w ich serca,332 aby wykonali
Jego zamysł i wykonali jeden zamysł, i dali swoje królestwo
zwierzęciu, aŜ się wypełnią słowa Boga. 18A kobieta, którą zobaczyłeś, to wielkie miasto, mające władzę królewską nad królami
ziemi.333
Pieśń Ŝałobna nad Babilonem334
1Po

tych [wydarzeniach] zobaczyłem innego anioła zstępującego z nieba, mającego wielką władzę — a od jego
chwały rozjaśniła się ziemia. 2I zawołał potęŜnym głosem:
Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedzibą demonów i
kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, kryjówką335 wszelkiego ptactwa nieczystego, kryjówką wszelkiego zwierzęcia
nieczystego i ohydnego, 3gdyŜ winem szaleństwa jego nierządu zostały upojone wszystkie narody, królowie ziemi
uprawiali z nim nierząd, a kupcy ziemi wzbogacili się na
mocy jego przepychu.336
4I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:

18

331 Iz 8,7; Jr 47,2; Ps 29,10
332 Bóg oddziałuje nawet na serca swoich przeciwników.
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Wyjdźcie z niego, mój ludu,337 abyście nie byli uczestnikami
jego grzechów i abyście nie otrzymali z jego klęsk, 5gdyŜ jego grzechy nałoŜyły się [na siebie] aŜ [dosięgły] nieba i Bóg
wspomniał na jego niesprawiedliwe [czyny]. 6Oddajcie mu
tak, jak on oddawał, i podwójcie odpłatę według jego uczynków — w kielichu, w którym mieszał, zmieszajcie mu podwójnie. 7Ile się sam wychwalał i rozkoszował przepychem,
tyle zadajcie mu udręki i bólu, gdyŜ mówi w swoim sercu:
Siedzę jak królowa, nie jestem wdową, bólu na pewno nie
zobaczę. 8Dlatego w jednym dniu nadejdą jego klęski,
śmierć, ból oraz głód, i spłonie w ogniu; bo potęŜny jest Pan,
Bóg, który go osądził.
9I zapłaczą nad nim, i uderzą się w pierś królowie ziemi, którzy
uprawiali z nim nierząd i rozkoszowali się przepychem,338 gdy
ujrzą dym jego poŜaru.339 10Stojąc z dala, ze strachu przed jego
męką, powiedzą:
Biada, biada [ci], miasto wielkie,
Babilonie, miasto potęŜne,
gdyŜ w jednej godzinie przyszedł twój sąd.
11A

kupcy ziemi płaczą i boleją nad nim, bo juŜ nikt nie kupuje
od nich towaru, 12towaru ze złota, srebra, drogiego kamienia,
pereł, bisioru, purpury, jedwabiu, szkarłatu, Ŝadnego [towaru z]
drzewa tujowego, Ŝadnego przedmiotu z kości słoniowej, Ŝadnego
sprzętu z najdroŜszego drzewa, z miedzi, z Ŝelaza, marmuru, 13ani
cynamonu, korzeni, pachnideł, mirry, kadzidła, wina, oliwy, najlepszej mąki, pszenicy, bydła, owiec, koni, wozów, ani ciał, ani
dusz ludzkich.

333 Hist.: Opisowi temu odpowiada w historii tylko Rzym papieski. DąŜenie

kościoła do potęgi świeckiej zaczęło dawać o sobie znać w IV w. naszej
ery, gdy chrześcijaństwo przestało być prześladowane, a stało się religią
państwową. Rzym jako mocarstwo świeckie upadł, ale odrodził się w kościele. PapieŜe stali się spadkobiercami cezarów, Watykan połoŜony jest
tam, gdzie nigdyś był cesarski pałac. Rzym był dominującą potęgą świata
przez dwa tysiąclecia (od 200 przed Chr. do 1800 po Chr.)
334 Pieśń przypomina pieśń Ŝałobną Jeremiasza nad Babilonem — Jr 51. Upa-

dek Babilonu został po raz pierwszy zapowiedziany w 14,8. Dokonał się on
w jednym dniu (zob. w. 8), co z uwagi na wielowątkowość opisów Księgi
Objawienia oznacza raczej: w jednym etapie.

337 Hist.: Słowa te są wezwaniem do zerwania ze światowym systemem religij-

no-politycznym, fałszywym kościołem (Obj 19,1-10 — dla kontrastu —
mówi weselnej uczcie Baranka z Jego Oblubienicą, prawdziwym kościołem). W przypadku skorumpowanego papiestwa było to wezwanie reformacyjne Marcina Lutra. W przypadku podobnego mu systemu czasów poprzedzających przyjście Jezusa będzie to wezwanie przebudzeniowe biblijnego
chrześcijaństwa (zob. Mt 25,6). Słowa: Wyjdź z niego ludu mój, wskazywać
mogą na to, Ŝe przed upadkiem systemu Bóg będzie działał w jego obrębie
podobnie, jak przed reformacją.

335 Kryjówka, gr. fulakh, (filake) równieŜ więzienie.

338 Lub: zmysłowością.

336 Lub: pełnego dumy przepychu; lub: zmysłowości.

339 1 Ptr 4,12.
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14 I

odszedł od ciebie dojrzały owoc poŜądań twojej duszy,
przepadło ci wszystko, co tłuste i lśniące
— wcale juŜ tego nie znajdą.

15Kupcy

tych [towarów], ci, którzy wzbogacili się na nim, stanęli
z dala, ze strachu przed jego męką, z płaczem i Ŝalem 16mówiąc:
Biada, biada, miasto wielkie,
ubrane w bisior, purpurę i szkarłat,
ozdobione złotem, drogim kamieniem i perłą,
17 Ŝe w jednej godzinie zostało spustoszone
tak wielkie bogactwo!
I kaŜdy sternik oraz kaŜdy Ŝeglujący na miejscu, marynarze, i
[wszyscy] ilu ich pracuje na morzu, stanęli z dala 18i patrząc na
dym jego poŜaru, zaczęli krzyczeć: Co jest podobne do tego wielkiego miasta? 19Rzucili proch na swoje głowy i krzyczeli z płaczem i Ŝalem:
Biada, biada, miasto wielkie,
w którym — na jego cennym towarze —
wzbogacili się wszyscy, którzy mają okręty na morzu!
Bo w jednej godzinie zostało spustoszone!
20 Rozwesel się nad nim, niebo i święci, apostołowie i prorocy,
gdyŜ Bóg rozstrzygnął na jego szkodę
wasz pozew przeciw niemu.
21A

jeden potęŜny anioł podniósł kamień, wielki jak młyński, i
wrzucił do morza, mówiąc:
W ten sposób, z rozmachem,
zostanie rzucone wielkie miasto Babilon,
i juŜ wcale go nie znajdą.
22 I nie usłyszą juŜ w tobie głosu harfiarzy ani muzyków,
flecistów ani trębaczy,
nie znajdą teŜ Ŝadnego rzemieślnika jakiegokolwiek rzemiosła,
ani juŜ nie usłyszą w tobie odgłosów z młyna;
23 i nie zabłyśnie juŜ w tobie światło lampy,
nie usłyszą juŜ w tobie głosu pana młodego ani pani młodej;
gdyŜ twoi kupcy byli moŜnymi ziemi,
gdyŜ twoimi czarami zostały zwiedzione wszystkie narody.
24 W nim teŜ znaleziono krew proroków i świętych,
i wszystkich zabitych na ziemi.
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Weselna uczta Baranka340

1Po

tych [wydarzeniach] usłyszałem jakby donośny głos
licznego tłumu w niebie, który mówił:
Alleluja!341 Zbawienie i chwała, i moc
[naleŜy do] naszego Boga,
2 gdyŜ słuszne i sprawiedliwe są Jego sądy;
gdyŜ osądził wielką nierządnicę,
która psuła ziemię swoim nierządem,
i ukarał ją za krew swoich sług [przelaną] z jej ręki.
3I powtórnie powiedzieli:
Alleluja! I jej dym unosi się na wieki wieków.

19

4Wówczas

upadło dwudziestu czterech starszych oraz cztery
stworzenia i pokłonili się Bogu, który siedzi na tronie, mówiąc:
Amen, Alleluja!
5A

od tronu wyszedł głos:
Uwielbiajcie naszego Boga, wszyscy Jego słudzy,
i wy, którzy się Go boicie — mali i wielcy.

6I

usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby głos wielu wód, i
jakby głos potęŜnych gromów, które mówiły:
Alleluja! GdyŜ Pan, nasz Bóg Wszechmogący, objął panowanie.
7 Cieszmy się i radujmy,342 i oddajmy Mu chwałę,
gdyŜ nadeszło wesele Baranka,
i przygotowała się343 Jego MałŜonka;344

340 Hist. i futur.: Weselna uczta Baranka odbędzie się w niebie. Wynika z tego,

Ŝe pochwycenie Kościoła będzie miało miejsce w którymś momencie przed
Armagedonem (zob. Obj 14,1-5.12-15) i przed osądzeniem Babilonu (zob.
14,8).
341 Alleluja znaczy po hebr. Chwalcie Jahwe!
342 Mt 5,22 zachęca do tego samego: cieszmy się i skaczmy ze szczęścia!
343 Główne dzieło wykonał Chrystus (Ef 5,25nn), ale i jej pozostaje coś do

zrobienia (1 J 3,3; Jd 1,21; 2 Kor 7,1).
344 ST przedstawia Boga jako MałŜonka Izraela (Oz 2,16; Iz 54,6; Ez 16,7nn).

W NT Chrystus jest Panem Młodym względem Kościoła (Mt 9,15; Mk
2,19; Łk 5,34; J 3,29; 2 Kor 11,2; Ef 5,25; Obj 3,20; 19,7.9; 21,2.9; 22,17)
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8i

dano jej ubrać się w czysty, lśniący bisior, gdyŜ bisior oznacza
sprawiedliwe czyny świętych.345 9A do mnie mówi: Napisz:
Szczęśliwi na ucztę weselną Baranka wezwani. I mówi: To są
prawdziwe Słowa Boga. 10I upadłem przed jego stopami, aby mu
się pokłonić. A on do mnie: Nie rób tego! Jestem współsługą twoim i twoich braci, którzy mają świadectwo Jezusa — Bogu oddaj
pokłon! A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa.346
Wizja Jezusa Chrystusa zwycięzcy347
11I

zobaczyłem otwarte niebo, i oto biały koń, a Ten, który na nim
siedział, nazywa jest Wierny i Prawdziwy — w sprawiedliwości
sądzi i walczy.348 12Jego oczy jak płomień ognia, a na Jego głowie wiele diademów; ma wypisane imię, którego nie zna nikt poza
Nim samym. 13Ubrany był w szatę skąpaną we krwi, a Jego imię
brzmi: Słowo Boga.349 14I szły za nim wojska, które są w niebie,350 na białych koniach, ubrane w czysty, biały bisior. 15A z
Jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim pobić narody; On sam
będzie je pasł laską Ŝelazną, On sam teŜ [jest Tym], który depcze
tłocznię wina szaleńczego gniewu Wszechmogącego Boga. 16A
na szacie i na swoim biodrze wypisane ma imię: Król królów i
Pan panów.351
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kiem nieba:352 Chodźcie, zbierzcie się na wielką ucztę Boga,353
18aby jeść zwłoki królów, zwłoki wodzów,354 zwłoki mocarzy,
zwłoki koni oraz ich jeźdźców, zwłoki wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. 19I zobaczyłem zwierzę, królów
ziemi oraz ich wojska zebrane, aby stoczyć bój z Tym, który siedzi na koniu, oraz z Jego wojskiem. 20I schwytane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który czynił wobec niego znaki, przez które zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i
pokłonili się jego podobiźnie — obaj zostali wrzuceni Ŝywcem do
jeziora ognia płonącego siarką.355 21Pozostali natomiast zostali
zabici mieczem wychodzącym z ust Tego, który siedzi na koniu
— i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

352 nieba, gr. mesouravnhma (mesouranhma), L&N 1.10 stwierdza: „punkt lub

Los pokonanych
17I

zobaczyłem jednego anioła stojącego w słońcu; zawołał on
donośnym głosem, mówiąc wszystkim ptakom latającym środ-

część nieba bezpośrednio nas ziemią: wysoko na niebie, środkiem nieba,
bezpośrednio nad głową, prosto na niebie.
353 Mt 24,28.
354 Wódz, gr. cili,arcoj (chiliarchos) dowódca tysiąca Ŝołnierzy, ale takŜe

345 Rz 5,18; Flp 2,12.
346 Posiadanie ducha proroctwa daje o sobie znać w świadectwie o Jezusie. Zob

Mk 1,10; Mt 3:16; Łk 3,21; J 1,51; Obj 4,1; 10,1; 11,19; 14,17; 15,5; 18,1;
19,1.7-9.
347 Hist. i futur.: Fragment ten i następny (ww. 17-21) połączyć naleŜy z frag-

mentami odnoszącymi się do Armagedonu: 16,12-21; 17,14. Przemawia za
tym szata Jezusa z wypisanym na niej tytułem: Król królówi Pan panów.
348 Iz 11,3.
349 J 1,1.14; 1 J 1,1. Jezus jest ostatecznym objawieniem się Boga człowiekowi

(Hbr 1,1n).
350 Obj 12,7. Zob. Mt 26,53
351 1 Tm 6,15.

wyŜszy rangą oficer, wódz, generał (zob. L&N 55.15; por. Obj 6,15).
355 Jezioro ogniste — zob. 20,10.14n; 21,8. Kara ognia zapowiadana jest rów-

nieŜ przez 2 Krl 16,3; 23,10; Jr 7,31. Jan odwołuje się do Gehenny, czyli
Doliny Synów Hinnona, gdzie składano ofiary z ludzi. Miejsce to stało się
piekła, miejscem ostatecznego losu tych, którzy odrzucili Boga.
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Królestwo Tysiącletnie

a2 Ptr 2,4; Jd 6
b2 Ts 2,9n
cŁk 14,14; J
5,29; 1 Kor
15,23; 1 Ts 4,16
dIz 61,6; Obj
5,10

1I

zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, mającego
klucz Abyssu i wielki łańcuch w swojej ręce. 2I schwytał
on smoka, węŜa starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał goa na tysiąc lat.356 3I wrzucił go do Abys357
su, zamknął i połoŜył nad nim pieczęć, aby nie mógł juŜ zwieść
narodów,b aŜ się dopełni tysiąc lat. Potem musi być zwolniony na
krótki czas.
4I zobaczyłem trony: zasiedli na nich i powierzono im sąd.358 I
zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa oraz z
powodu Słowa Boga, tych którzy nie pokłonili się zwierzęciu ani
jego podobiźnie i nie przyjęli znamienia na ich czoło i rękę.359
OŜyli oni i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. 5Pozostali
spośród umarłych nie oŜyli aŜ do dopełnienia się tysiąca lat. To

20

356 Określenie: tysiąc lat, pojawia się w wierszach 2-7 sześciokrotnie, ale wy-

stępuje ono tylko w tym fragmencie Pisma Świętego. Czas tysiąca lat będzie okresem związania szatana (w. 2-4), którego strącenie opisano w Obj
12,5, oraz okresem panowania Chrystusa wraz z Kościołem (w. 4). W okresie tym — jak wynika z wierszy 7-9 — członkowie Kościoła będą panującymi, poddanymi zaś będą narody. Zamieszkana będzie Jerozolima i w niej
zgromadzą się ci, którzy nie dadzą się zwieść szatanowi. Na temat tysiąca
lat, albo Królestwa Tysiącletniego, albo Millennium (od łac. mille, czyli tysiąc i annus, czyli rok), istnieją trzy poglądy, które w ogólnym zarysie
przedstawiają się następująco: Amillenizm: tysiącletnie rządy odnoszą się
do Kościoła lub do panowania w niebie, wraz z Chrystusem, chrześcijan,
którzy zakończyli swą ziemską pielgrzymkę. Królestwo BoŜe w obecnej
formie (tudzieŜ era Kościoła) zakończy się powrotem Chrystusa, powszechnym zmartwychwstaniem, ostatecznym sądem oraz zapanowaniem
Boga nad wszystkim na wieki. Premillenizm: Królestwo BoŜe w obecnej
formie zmierza do przyjścia Jezusa po Kościół i pierwszego zmartwychwstania. Następnie, w bitwie Armagedon, Pan rozprawi się z wrogami i zaprowadzi tysiącletnie rządy na ziemi. Po tym okresie dojdzie do kolejnego
buntu ludzkości, ostatecznej rozprawy, drugiego zmartwychwstania, Sądu
Ostatecznego, a po nim do ostatecznego zapanowania Boga. Postmillennizm: Królestwo tysiącletnie to obecny okres Królestwa i ewangelizacyjnej
działalności Kościoła. Po tym okresie powróci Chrystus, dojdzie do zmartwychwstania, odbędzie się Sąd Ostateczny i Bóg zapanuje nad wszystkim.
357 Otchłań, królestwo szatana, staje się jego więzieniem (zob. 9,11).
358 Mt 19,28; Łk 22,30; 1 Kor 6,3.
359 Por. Obj 6,9-11.
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jest pierwsze zmartwychwstanie.360c 6Szczęśliwy i święty, kto ma
udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi druga śmierć
nie ma władzy, będą natomiast kapłanami Boga i Chrystusa — i
będą z Nim królować tysiąc lat.d
Ostatni bunt i ostateczna klęska szatana
7A

gdy się dopełni tysiąc lat, szatan zostanie zwolniony ze swojego więzienia361 8i wyjdzie, aby zwieść narody na czterech naroŜach ziemi, Goga i Magoga,362 i zgromadzić je do boju; a ich
liczba jak piasek morski. 9I wstąpili na szerokość ziemi i otoczyli
obóz świętych oraz ukochane Miasto363 — i zstąpił ogień z nieba

360 Z fragmentu wynika, Ŝe odbędą się dwa zmartwychwstania: Pierwsze bę-

dzie zmartwychwstaniem wierzących, drugie — tysiąc lat później — będzie
zmartwychwstaniem pozostałych. Nad zmartwychwstałymi w pierwszym
zmartwychwstaniu nie będzie miała mocy śmierć druga, nad zmartwychwstałymi w zmartwychwstaniu drugim śmierć druga — wnioskujemy —
będzie miała moc (zob.: Dn 12,2; Łk 14,14; J 5,29; 1 Kor 15,23; 1 Ts 4,16).
361 Dlaczego po tysiącletnich rządach Chrystusa szatan zostaje wypuszczony,

by zwieść rzesze ludzi? Póki Ŝyjemy w tym ciele, problem ten pozostanie
dla nas tajemnicą. Fakt ten jednak przekonuje nas co najmniej o tym, Ŝe (1)
Bóg pragnie, aby w wieczności z Nim Ŝyli ci, którzy Go wybiorą, nie ci,
którzy przez brak moŜliwości wyboru, byliby na Ŝycie z Nim skazani; (2)
zepsucie natury szatana jest nieodwracalne — nie zmienił go nawet tysiącletni wyrok; (3) człowieka nie zmienią nawet najlepsze warunki Ŝycia; (4)
wieczne zatracenie nie jest przejawem BoŜej mściwości, lecz Jego miłosierną zgodą na istnienie tych, którzy wbrew, i na przekór, jego miłości pragną
Ŝyć bez Niego.
362 Magog, słowo będące w Biblii ogólną nazwą plemion północnych pocho-

dzących od Jafeta (1 MjŜ 10,2); Gog jest księciem tych plemion (Ez 38,23).
Pomimo występowania w przypadku obu ksiąg (Ez i Obj) tych samych
określeń Gog i Magog, Ez 38 i 39 nie jest proroctwem zapowiadającym te
same wydarzenia, co Objawienie. Ez opisuje najazd skonfederowanych narodów północy (38,6.15; 39,2) — Obj zwiedzionych z czterech krańców
ziemi (20,8); Ez opisuje wydarzenie, które będzie miało miejsce na początku panowania Chrystusa — Obj przy jego końcu; pokonani Ez padną na górach izraelskich — na pokonanych z Obj spadnie ogień i pochłonie ich; Ez
nie mówi o szatanie — w Obj jest on centralną postacią wydarzeń. W Obj
Gog i Magog jest zatem symbolem największej, najtragiczniejszej i ostatecznie rozstrzygającej bitwy. Józef Flawiusz identyfikuje Magoga ze Scytami, a Goga z ich księciem (Dawne dzieje I. 6. 1)
363 Ps 78,68; 87,2.
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ogień, i pochłonął ich.364 10A diabeł, który ich zwodził, został
wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie jest zwierzę oraz fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.365
Sąd ostateczny
11I

zobaczyłm wielki, biały tron366 oraz Tego, który na nim sieprzed którego twarzą uciekła ziemia i niebo,368 i nie znaleziono dla nich miejsca. 12I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i otwarte zostały zwoje; został teŜ
otwarty inny zwój, to jest [zwój] Ŝycia; i osądzeni zostali umarli
na podstawie tego, co było napisane w księgach — według ich
czynów.369 13I morze wydało umarłych, którzy w nim byli, równieŜ śmierć i hades wydały umarłych, którzy w nich byli, i zostali
osądzeni — kaŜdy według swoich czynów. 14I śmierć, i piekło
zostały wrzucone do jeziora ognistego; to jezioro ogniste370 to
śmierć druga.371 15I jeśli ktoś nie został znaleziony jako zapisany
na zwoju Ŝycia, został wrzucony do jeziora ognistego.
dzi,367
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Nowe niebo i nowa ziemia372

1I

zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię; gdyŜ pierwsze
niebo i pierwsza ziemia przeminęły,373 i nie ma juŜ morza.374 2I zobaczyłem święte Miasto, nowe Jeruzalem,375
zstępujące z nieba od Boga, przygotowane niby panna
młoda376 przyozdobiona dla swojego męŜa. 3I usłyszałem donośny głos od tronu, mówiący: Oto Namiot377 Boga z ludźmi! Będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludem i sam Bóg będzie z
nimi ich Bogiem. 4I otrze wszelką łzę z ich oczu; i śmierci juŜ nie
będzie ani bólu, ani krzyku, ani znoju juŜ nie będzie; gdyŜ pierwsze rzeczy przeminęły. 5I powiedział Ten, który siedzi na tronie:
Oto wszystko czynię nowym. I mówi: Napisz: te słowa te są wierne i prawdziwe.378 6I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem alfa
i omega, początek i koniec.379 Ja dam pragnącemu darmo ze źródła wody Ŝycia. 7Zwycięzca380 to odziedziczy i będę mu Bogiem,
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372 Rozdział ten zajmuje się opisem wieczności. Dowodem tego jest brak mórz.

O takim braku nie moŜna mówić w Millennium (Ps 72,8; Iz 11,9.11; Ez 47;
48,28; Hb 2,14; Zach 9,10; 14,8). W kwestii nieba i ziemi warto porównać
słowa 1 MjŜ ze słowami Obj: 1 MjŜ 1,1 z Obj 21,1; 1 MjŜ 1,10 z Obj 21,1;
1 MjŜ 1,5 z Obj 21,25; 1 MjŜ 1,16 z Obj 21,23; 1 MjŜ 2,17 z Obj 21,4; 1
MjŜ 3,16 z Obj 21,4; 1 MjŜ 3,17 z Obj 22,3; 1 MjŜ 3,1.4 z Obj 20,10; 1 MjŜ
3,22-24 z Obj 22,2; 1 MjŜ 3,24 z Obj 22,4; 1 MjŜ 2,10 z Obj 22,1.
364 1 MjŜ 19,24; 39,6;
365 Potępienie w pojęciu Biblii nie jest unicestwieniem; nie moŜna bowiem

mówić o udręce juŜ nieistniejących. Przeciwnie, wiersz mówi o wiecznym
cierpieniu BoŜych przeciwników.
366 Dn 7,9; Ps 9,1; 97,2
367 Sędzią świata jest Jezus Chrystus (J 5,22; Dz 10,42; 17,31; Rz 2,16; 2 Tm

4,1); jego tron sędziowski stanie poza ziemią (w. 11).
368 Upadek człowieka ściągnął przekleństwo zarówno na ziemię, jak i na całe

stworzenie (Rz 8,20.24). Słowa: przed którego obliczem pierzchła ziemia i
niebo, mogą znaczyć, Ŝe wszystko, co skaŜone, starało się skryć przed Panem (zob. Obj 6,16).
369 Rz 2,16.
370 Jezioro ogniste będzie przeznaczeniem: antychrysta, fałszywego proroka

(19,20), szatana (20,10), aniołów szatana (Mt 25,41; Jd 6; 2 Ptr 2,4), hadesu
(20,14), śmierci (20,14), potępionych ludzi (20,15; 21,8).
371 Obj 2,11; 20,6; 21,8.

373 Obecne niebo i ziemia nie są nieprzemijające. UŜyte w tekście słowo prze-

minęły ma formę aorystu, greckiej konstrukcji gramatycznej, która sugeruje
brak związku z teraźniejszością. Por.: Iz 65,17; 66,22; Mt 24,35; Mk 13,31;
Łk 16,17; 21,33; Hbr 1,10-12; 12,26n; 2 Ptr 3,10-13; Obj 21,15. Na obecnej
ziemi i niebie ciąŜy przekleństwo: 1 MjŜ 3,17; 5,29; Jb 15,15; Iz 24,5.6; Rz
8,20.24.
374 W odróŜnieniu od tej sytuacji w Królestwie Tysiącletnim mowa jest o obfi-

tości wody (Ps 72,8: Iz 11,9.11; Ez 47; 49,28; Hb 2,14; Zach 9,10; 14,8).
375 Nowe Jeruzalem to obraz ludu BoŜego, Kościoła, w pełni odkupienia. Ob-

raz ten łączy w sobie elementy Jeruzalem, świątyni i ogrodu Eden.
376 Zob. Obj 19,7.
377 3 MjŜ 26,11n; Ez 37,27; 2 Kor 6,16.
378 Zob. Obj 19,11.
379 Zob. Obj 1,8.
380 Obietnice dla zwycięzców zawierają zakończenia listów do aniołów sied-

miu zborów (Obj 2-3).
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a on będzie mi synem. 8Co do tchórzy zaś i niewiernych, skalanych i zabójców, nierządnych i czarowników, bałwochwalców i
wszystkich kłamców — ich działem będzie jezioro płonące
ogniem i siarką;381 to jest śmierć druga.
Opis nowego Jeruzalem
9I

przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz,
napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami,382 i powiedział do
mnie: Chodź, pokaŜę ci pannę młodą, małŜonkę Baranka. 10I zaniósł mnie w duchu383 na wielką, wysoką górę i pokazał mi święte
Miasto Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga; 11miało ono chwałę
Boga, jego blask przypominał najdroŜszy kamień, niby lśniąc jak
kryształ jaspis. 12Miało ono wielki, wysoki mur, miało dwanaście
bram,384 a na bramach dwunastu aniołów oraz wypisane imiona
dwunastu plemion synów Izraela. 13Od wschodu trzy bramy, od
północy trzy bramy, od zachodu trzy bramy i od południa trzy
bramy. 14Mur Miasta miał dwanaście fundamentów, na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka. 15A ten, który ze mną
rozmawiał, miał miarę, złotą trzcinę, aby zmierzyć Miasto, jego
bramy i jego mur. 16Miasto natomiast było połoŜone jako czworokątne; jego długość była równa szerokości. I zmierzył Miasto
trzciną na dwanaście tysięcy stadiów;385 jego długość, szerokość i
wysokość były równe. 17Zmierzył teŜ jego mur — sto czterdzieści
cztery łokcie386 miary ludzkiej, której uŜył anioł. 18Jego mur zbudowany był z jaspisu, a Miasto ze czystego złota, przypominającego czyste szkło. 19Fundamenty muru Miasta ozdobione były
wszelkim drogim kamieniem: pierwszy kamień — jaspis, drugi
381 Ogień i siarka są obrazem udręk i okropnej niekończącej się agonii (Iz

30,33). Zob. 19,20 wraz z przypisem.
382 Zob. Obj 15,1.
383 W duchu — zob. Obj. 1,10; 4,2; 17,3.
384 Zob. Ez 48,30-35.
385 12000 stadiów to 2220 km. Jeśli chodzi tu o długość jednego boku to obszar

miasta wynosi 4928400 km kwadratowych, czyli prawie 16 razy więcej niŜ
obszar Polski.
386 144 łokcie to 64.8 m według łokcia starego i 75,60 m według łokcia nowe-

go. Trudno powiedzieć, czy chodzi o wysokość czy o szerokość muru.
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szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, 20piąty sardoniks,
szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz,
dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.387 21A
dwanaście bram to dwanaście pereł; kaŜda z bram była z jednej
perły. Ulica Miasta to z kolei szczere złoto, jak przezroczyste
szkło. 22A przybytku w nim nie widziałem; gdyŜ Pan, Bóg
Wszechmogący jest jego przybytkiem — oraz Baranek. 23Miasto
nie potrzebuje teŜ słońca ani księŜyca, aby mu świeciły; oświetla
je bowiem chwała Boga, a jego lampą — Baranek. 24Przy świetle
tego [miasta] chodzić będą narody, a królowie ziemi wniosą do
niego swoją chwałę. 25Za dnia jego bramy nigdy nie będą zamknięte, gdyŜ nocy tam nie będzie; 26i wniosą do niego chwałę i
dostojeństwo narodów. 27I nie wejdzie do niego w ogóle nic nieczystego ani nikt, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci,
którzy są zapisani w zwoju Ŝycia Baranka.388

387 Kamienie te przypominają dwanaście kamieniu na napierśniku najwyŜszego

kapłana (2 MjŜ 28,15-30; 39,10nn.; Ez 28,13; Iz 54,11n.). Jaspis 4,3;
21,11.18; Iz 54,12; szafir 2 MjŜ 24,10; Iz 54,11; chalcedon brak wzmianki
w NT i LXX (opisany przez Pliniusza H.N. XXXIII.21), moŜliwe, Ŝe zielony sylikat miedzi z okolic Chalcedonu; szmaragd wspomniany tylko tutaj;
zob. 4,3 smaragdinos, zielony kamień; sardoniks wspomniany tylko tutaj,
biały z warstwami czerwieni, onyks (biały); sardoniks zob. 4,3; chryzolit
wspomniany tylko tutaj w NT (2 MjŜ 28:20) był to kamień złocistego koloru jak nasz topaz lub bursztyn, albo Ŝółty beryl, albo złocisty jaspis; beryl
równieŜ tylko tutaj w NT (2 MjŜ 28,20) trudny do zidentyfikowania, według Pliniusza podobny do szmaragdu; co do topazu wspomniany tylko tutaj
w NT (2 MjŜ 28,17), był to złocisto zielony kamień; chryzopras tylko tutaj
w NT (brak w LXX), w kolorze jak teek, przejrzysty miał barwę złocisto
zieloną; hiacynt miał kolor fioletowy (według Pliniusza), 9:17 przypominający niebieski dym; ametyst tylko tu w NT (2 MjŜ 28,19), kolor fioletowy i
purpurowy, bardziej błyszczący niŜ hiancynt. Swete podsumowuje kolory:
niebieski (szafir, hiacynt, ametyst), zielony (jaspis, chalcedon, szmaragd,
beryl, topaz, chryzopras), czerwony (sardoniks, sardius), Ŝółty (chryzolit).
Klemens Aleksandryjski upatruje w nich róŜnorodnoś darów i łask w dwunastu apostołach (Roberson, BW 5).
388 Zwój Ŝycia Baranka — zob. Obj 3,5 wraz z przypisem.
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pokazał mi rzekę wody Ŝycia,389 lśniącą jak kryształ,
wypływającą z tronu Boga i Baranka. 2Środkiem jego
ulicy i po obu brzegach rzeki — drzewo Ŝycia,390 dające
dwanaście owoców, kaŜdego miesiąca wydające swój
owoc, a liście drzewa — dla uzdrawiania narodów. 3I nie będzie
juŜ nic godnego klątwy. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a
Jego słudzy będą Mu słuŜyć 4i będą oglądać Jego oblicze,391 a
Jego imię będzie na ich czołach.392 5I nocy juŜ nie będzie, nie
będzie juŜ trzeba światła lampy ani światła słońca, gdyŜ Pan, Bóg,
będzie nad nimi świecił — i będą królować393 na wieki wieków.
6I powiedział do mnie: Te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a
Pan, Bóg duchów proroków posłał swojego anioła, aby ukazać
swoim sługom to, co musi się wkrótce stać. 7I oto przychodzę
wkrótce. Szczęśliwy, który strzeŜe słów proroctwa tego zwoju.394
8A ja, Jan, jestem tym, który słuchał i oglądał to [wszystko]. A
gdy to usłyszałem i zobaczyłem, upadłem, aby pokłonić się do
stóp anioła, który mi to pokazywał. 9Lecz on powiedział do mnie:
Nie rób tego! Jestem współsługą twoim i twoich braci, proroków
oraz tych, którzy strzegą słów tego zwoju — Bogu złóŜ pokłon!
10I dodał: Nie zapieczętowuj słów proroctwa tego zwoju,395 gdyŜ
czas jest bliski. 11Niesprawiedliwy niech nadal dopuszcza się
niesprawiedliwości, niegodziwy niech nadal popełnia niegodziwość, sprawiedliwy niech nadal czyni sprawiedliwość, a święty
niech daje się uświęcać.396
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12Oto

przychodzę wkrótce, a moja zapłata ze Mną, by oddać kaŜdemu zgodnie z jego czynem.397 13Ja jestem Alfą i Omegą,398
Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem. 14Błogosławieni,
którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa Ŝycia i mogli
wejść przez bramy do Miasta. 15Na zewnątrz są psy,399 czarownicy, ludzie dopuszczający się nierządu, zabójcy, bałwochwalcy
oraz kaŜdy, kto kocha kłamstwo i popełnia je.400
Końcowe zaproszenie
16Ja,

Jezus, posłałem mojego anioła, aby o tym wszystkim złoŜył
wam świadectwo dla zborów. Ja jestem Korzeń i Ród Dawida,
Gwiazda jasna, poranna.401 17A Duch i Panna Młoda mówią:
Przyjdź! I kto słyszy, niech powie: Przyjdź! Kto jest spragniony,
niech przychodzi, kto chce, niech weźmie wodę Ŝycia za darmo.
Końcowa przestroga
18Ja

zaświadczam kaŜdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś [coś] do nich dołoŜy, dołoŜy mu Bóg klęsk opisanych w tym zwoju;402 19a jeśli ktoś [coś] odejmie ze słów tego
397 Uczynkiem jest teŜ wiara, jako odpowiedź człowieka na wezwanie Boga —

zob. J 6,29; Obj 2,23; 2 Kor 5,10; Rz 2,26.
398 Obj 1,8; 21,6.
399 Określenie psy odnosi się do wszelkiego rodzaju osób nieczystych. W 5 MjŜ

23,18 odnosi się do męskiej prostytucji.
389 O wodzie w jej powiązaniu z rzeczywistością BoŜą mówią takie teksty, jak:

1 MjŜ 2,9.10; Ez 47,1-12; J 4,14; J 6,35.51.
390 Zob. 1 MjŜ 2,9; 3,22; Ez 47,12.
391 2 MjŜ 33,20.23, lecz Mt 5,8; Hbr 12,14; Ps 17,15.
392 1 Kor 13,12; 1 J 3,2.
393 Zob. Obj 5,10; 20,6; Dn 7,18.27.
394 Obj 1,3.
395 Pieczętowanie słów oznacza ukrycie ich treści przed osobami trzecimi —

Dn 12,4.
396 Cechą charakterystyczną czasu łaski jest to, Ŝe kaŜdy moŜe dokonywać

własnego wyboru. Czas ten został zainicjowany przez przyjście Pana (Łk
4,19).

400 Psy (hoi kunes). Nie chodzi o psy w sensie dosłownym, lecz o ludzi moral-

nie nieczystych (5 MjŜ 23,18; 2 Krl 8,13; Ps 22,17.21; Mt 7,6; Mk 7,27; Flp
3,3). Porównanie kogoś do psa, zwierzęcia nie stroniącego od wyjadania
pozostałości jedzenia ze śmietników, uwaŜane było na Wschodzie za wyraz
wielkiej pogardy. Ciemności zewnętrzne (Mt 8:12; 22:13; 25:30), miejsce
na zewnątrz oświetlonego domu przeznaczone dla osób odrzuconych. Podobnie symbol: gdzie robak nie umiera (Mk 9:48).
401 Jezus jest wypełnieniem wszystkich proroctw. Zob. Obj 5,5. Podobne zasto-

sowanie dla (epi) zob. 10,11; J 12,16. Objawienie adresowane jest nie tylko
do siedmiu wspólnot kościelnych (1,4), ale do wszystkich kościołów. Korzeń i Ród Dawida, zob. 5,5 (Dz 17,28n; 4,6; 7,13). Por. Mt 22,42-45.
Gwiazda jasna, poranna: 4 MjŜ 24,17; Łk 1,78. Gwiazda poranna jako
Chrytus (2 Ptr 1,19). W Obj 2,28 określenie to pojawia się w wypowiedzi
samego Jezusa. On jest światłem (J 1,9; 8,12).
402 Por. 5 MjŜ 4,2; 12,32.
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zwoju proroctwa, odejmie Bóg jego udział w drzewie403 Ŝycia i w
świętego Mieście, opisanych w tym zwoju. 20Mówi Ten, który o
to zaświadcza:404 Tak, przyjdę wkrótce.
Amen, przychodź, Panie Jezu!405 21Łaska Pana Jezusa [niech
będzie] z wszystkimi.

403 Tak zwany Textus Receptus, który słuŜył za podstawę m. in. przekładu

Biblii Gdańskiej ma w tym miejscu słowo księgi (ajpoV bivblou, apo biblou)
zamiast słowa drzewa. Gdy holenderski humanista Dezyderiusz Erasmus
przygotowywał grecki tekst NT nie miał dostępu do gr. mss zawierających
sześć ostatnich wierszy Objawienia. Przetłumaczył je zatem na grecki z łacińskiej Wulgaty. W rezultacie stworzył 17 wariantów tekstowych, których
nie potwierdzają Ŝadne odkryte dotychczas gr. mss. Niniejszy przypadek
jest jednym z przykładów. śaden gr. tekst nie zawiera słowa księga. Jeśli
chodzi o słowo drzewo, znajduje się ono we wszystkich najlepszych mss..
404 Chodzi o Pana Jezusa (1,2), Tego, który właśnie wypowiedział te słowa

(22,18).
405 Zob. 1 Kor 16,22. (1:2) (22:18). Amen, zob. 1,7. Przychodź — zob. 22,17.

Warto zwrócić uwagę na połączenie Panie i Jezu, podobnie jak w 1 Kor
12,3; Flp 2,11. Paweł swoją pewność co do przyjścia Jezusa wyraŜa w Tt
2,13; 2 Tm 4,8. Marana tha (1Co 16:22).

