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PRZEDM()WA
Tematem centralnym w teologii Ojcow Kościołabyła
wewnętrzna spójnośćBiblii składającej się ze Starego
i Nowego Testamentu. Ze nie był to bynajmniej tylko problem teoretyczny, można się o tym doĘkalnie przekonać
śledzącduchową drogęjednego z największych nauczycieli
chrześcijaństwa - św.AugusĘna z Hippony. W 373 roku
Augustyn w wieku dziewiętnastu |at przeĄł swe pierwsze
istotne nawrócenie. Po przeczytaniu zaginionego już dziś
dzieła Cycerona ,tlortensjusz ", nastąpił w nim głęboki
wstrząs, co on sam retrospektywnie opisuje następująco:
,,Ku Tobie, Panie, kierowałem moje modlitwy...Zacz$em
się podnosić, by wrócić do Ciebie.., O rnój Bożę - z jakim
zapałem usiłowałem oderwać się od tego, co ziemskie
i wznieśćsię ku Tobie" (Wyznania, III, 4). Dla młodego
Afrykanina, który jeszcze jako dziecko otrzymał sol, by
stać się katechumenem, było rzęcząoczylristą ze nawrócenie się implikowało przylgnięcie do Chrystusa, BęzNiego nie mógłby tak naprawdę odnaleźć Boga. Od Cycerona
przeszedł więc do Biblii i przeżył wielkie tozczarowanie.
W trudnych przepisach prawnych Starego Testamentu,
w jego skomplikowanych, a czasami i oknrtnyclr opowiadaniach nie doszedł do poznania Mądrości,do której chciał
dązyć. W swoim poszukiwaniu spotkał ludzi, którzy głosili nowe duchowe chrześcijaństwo a ono miało w pogardzie
Stary Testament, jako cośohydnego i pozbawionego duchowości;byłoto chrześcijaństwo. w którym Chrystus nie
potrzebował świadectwa hebrajskich proroków. Ludzie ci
obiecywali chrześcijaństwo prostego i czystego rozumu,
chrześcijaństwo, w którym Chrystus był wielkim oświęcicielem, prowadzącym ludzi do prawdziwego poznania siebie samych. Byli to manichejczycyl.
Wielka obietnica manichejczyków okazała się oszustwem, ale problem pozostał nierozwięany. Dopiero wte-
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Zob, prezentację tego etapu drogi dlrchowej Augustyna w dziele
Peter Brown, Augustine ofHippo, a Biography, London, s. 40-45.
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dy Augustyn m6gł przyjąć chrześcijaństwo Kościołakatolickiego, kiedy dzięki Ambrozemu poznał interpretację Starego Testamentu, ukazuj ącąprzejrzy ściestosunek pomiędzy
Biblią lzraę|a a Chrystusem, i ona to sprawiała, żę światło

poszukiwanej w niej Mądrościstało się widzialne. Przezwycięzono wówczas nie tylko zewnętrzną przeszkodę
w postaci niezadowalającej formy literackiej starej Biblii
łacińskiej, lecz również, i to przede wszystkim, przeszkodę wewnętrzną księgi, na którą nie patrzono już po prostu
jak na dokument religijnej historii określonego narodu,

zcałym jego nagannym postępowaniem i błędami, lecz widziano w niej głos pochodzącej od Boga Mądrości, skierowany do wszystkich narodów. Taka lektura Biblii Izraela,
która na historycznyclr drogaclr tegoz ludu rozpoznawała
przebłysk światełukazujących Chrystusa i zarazęm Logosa, samą odwieczną Mądrość,legła nie tylko u fundamentów decyzji wiary Augustyna, lecz była i jest podstawą
wiary w całym Kościele.
Ale czy jest tak naprawdę? Czy równiez dzisiaj [lozna
to jeszcze uzasadniać i utrzymywać? Z plnktu widzenia
ęgzęgęzy lristoryczno-krytycznej wydaje się, w każdym
raz ie na p i erw szy r zut oka, ze w s zy stko przemaw ia za czymś
przeciwnym. I tak w DZa roku czołowy liberalny teolog
Adolf von Hamack sfonnułowałnastępując ątezę..,,Odrzucenie Starego Testamentu w II wieku (aluzjado Marcjona)
było błędem, który Wielki Kościółsłusznie potępił; zacho-

wanie go wXVI wieku było czymśfatalnym, ale reformacja
nie zdołała się jeszcze z tego oswobodzić. Jednak w XIX
wieku utrzyrnanie go w protestantyzmie jako dokumentu
kanonicznego o wartościrównej Nowemu Testamentowijest
konsekwencją religijnego i kościelrrego bezwładu"z
Czy Harnack ma rację? Mogłoby się wydawać, że wiele
za tym przemawia. Jeśliegzegeza Ambrożęgo otworzyła
Augustynowi drogę do Kościołai w swej podstawowej
orientacji - chociaz w szczegółach z konieczności naturalnie podległej zmianom - stała się podstawą jego wiary
s.
6
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Por. A. von Hamack, Marcion. l920 Przedruk Darmstadt l985,
XII i 2l7.

w biblijne słowo Boga, które jest dwuczęściowe, a przecież jedno, to mozna zaraz postawić zarzut: Ambrozy nauczył się tej egzegezy w szkole Orygenesa, a on był
pierwszym, który konsekwentnie ją rozwijał. Ale Orygenes jedynie - trzęba to powiedzieć - zastosował do Biblii
alegoryczną metodę interpretacji, stosowaną w świecie
greckim w wyjaśnianiu starożytnych tekstów religijnych,
a w sposób szczegó|ny - tekstów Homera. Azatem nie tylko dokonał od wewnątrz obcej wewnętrznie słowu biblijnemu he llenizacli, a|e na dodatek posłuĄł się metodą która
sama w sobie nie była wiarygodna, ponieważ ostatecznie
miała na celu zachowanie jako świętetego, co było, prawdę mówiąc, świadectwem nie nadającej się już do aktualizowania kultury. Ale to nie takie proste. Orygenes bardziej
niżna egzegezie Homera na uzytek Greków rnógł bazować
na interpretacji Starego Testamentu, która zrodziła się
w środowisku zydowskim, szczególnie w Aleksandrli,wraz
z Filonem jako początkiem kłębka, i starała się w sposób
absolutnie własny otworzyć Biblię lzraela Grekom, którzy
już od dłuzszego czasu szuka|ipozapoliteizmem jedynego
Boga, którego mogli znaleźć w Biblii. ZaśOrygenes pobierał nauki u rabinów. Ostatecznie wypracował on chrześcijańskie, całkiem specyficzne zasady egzegęzy, a są to
jednośćwewnętrzna Biblii jako reguła interpretacji oraz
Chrystus jako punkt centralny wszystkich dróg Starego
Testamentu3.

Jakkolwiek o ceni ać w szcze gółach e gze gezę Orygenei
Ambrozego,
to jednak ostatecznąjej podstawąnie była
sa

ani alegoria hellenistyczna, ani Filon, ani metody rabiniczne. Prawdę mówiąc, jej fundamentem - poza szczeglłami
r
Decydującym przełomem w o cenie egzegez,y Orygenesa była praca H. de Lubaca, Histoire et Espirt. L'intelligence de l'Ecritrrre d'aprćs
Origene. Paris 1950. Potem są prace H. Crouzela, które zasfugują na
uwagę (np. Origene, l985). Dobry stan badań przedstawił H.-J. Sieben
w swoim Einleitung zu Origenes. In Lucam homiliae. Freiburg l99l s,
7-53. Synteza róznych prac H. de Lubaca na temat interpretacji Pisma
została podana w dziele wydanym przez, J. Voclerholzera, H. de Lubac,
Typologie, Allegorese, Geistiger Sinn. Strrdierr zrrr Geschichte der clrristlichen Schrifauslegung. Johannes Verlag. Freiburg l 999.

gelią.
arn wyr aził tę zasadę j ęzykiem współczesnym,
.Bultrn
twierdząc., że Stary Testament spełnił się w ChryŚtusie wlógo

interpretacji - był sarn Nowy Testament. Jezus z Nazaretu
zawsze twierdził, ze jest prawdziwym spadkobiercą Starego Testamentu (,,Pism") i że nadaje mu autenĘczną interpretację, która oczywiście nię była taka sarnajak uczonyclr,

niepowodzeniu. Bardziej radykalna jesi wzmiinko*unu
ń
żej propozycja Hamacka. O ile mi wiadomo, nie została ońa
przyjęta przezkogokolwiek. Była jednak cz}mścałkiern logigznv1 dla egzegezry. dla której Óawne teksĘ mogĘ mieć
Ęlko taki sens, jaki ich autorzy chcieli im ,,uóue ,riŚa.nyro
momencie ich historycznego kontcksfu. Jednak dla współcŹe-

ale pochodzlła z autorytetu samego Autora: ,,Uczył ich jak
ten, który mawładzę, a nie jak uczeni w Piśmie" (Mk l,22),
Epizod zuczniami w drodze do Emaus raz jeszcze to podkreśla :,,I po c zynając od Moj zesza poprzez wszystk ich Pro -

]
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talńy kanon, który wówcŻas stanowił również Pismo Święte,
|ecz zawszę w tym ujęciu, że zakJadał on Biblię Izraela
jako taką Biblię apostołów i ich uczniów, która dopiero
wtedy otrzymńanazwęStarego Testamentu, a Kościółdał
mu klucz interpretacyjny.
Z tego punktu widzenia Ojcowie Kościołanie stworzyli nic nowego, dając chrystologiczną interpretację Sta-

neJ LUmuJe to w ten sposób: ,,Bez Starego Testamentu,

rego Testamentu. Rozwinęli jedynie i usystematyzowali to,
co najpierw sami znaleźli w Nowym Testamencie. Ta podstawo\Ma synteza musiała stać się dla chrześcijańskiej wia-

Nowy

Testament.byłby księgą nie do rozszyłowania, roślinąpo'zbawioną korzeni i skazaną na usclririęcie''
1Ni 84;.
fyrn miejscu mozna oszacować ogrom zadan ia,przed,
któryrn została_ postawiona Papieska KÓmisja Biblr.lna, desię podjąć temat relacji pomiędzy Stirym a Nowym
:.vdujac
Testamentem. Jeśli chce. się wskazać wyjŚcie z Ópisanej prŹez
Harnacka śIepej uliczki, trzeba tego dókonać-poprieL poszerzenie i pogłębienie pojęcia interpretacji teksńw hiŚtorycznych, które w naszych czasach-możni obronic przed
wizją liberalnych intelektualistów i które mozna ,aŚtosować szczególnie do tekstu Biblii otrzymanej w wierze jako
słowo Boga. Ostatnie dziesięciolecii wnioiły w tyrn kierunku wazny wkład. Papieska Komisja Biblijna pizedsta-

ry problemem z chwilą, gdy historyczna świadomość
rozwljałareguĘ intelpretacji, począwszy od których egzegeza Ojców musiała prezentować się jako niełristoryczna,
a zatem obiektywnie nie do obronienia. W kontekściehu-

manizmu i jego nowej świadomościhistorycznej ,azwłaszcza w kontekście jego doktryny usprawicdliwienia, Luter
wymyśliłnową formułę dla relacji między dwiema częściami Biblii chrześcijańskiej, Formułata jvż nie opiera się na
wewnętrznej harmonii Starego i Nowego Testamentu, ale
na ich z istoty swej

nej świadomo

śc i h i s toryc znej wydaj e się r zecząbar
dziej niż
eplawdopodobną żeby pisar ze w ńkO w przedihrze ścij ańskich, którzy wypowiedzieli się w starotestamentalnych ńięgach, chcieli odnosić się perpektywicznie do CLrystusa
i wiary Nowego Testamentu,
W konsekwencji wydawało się, że z chwllązwycięstwa egzegezy historyczno-krytycznej clrrześcijanita inteipretacja Starego Testamentu, zapocŹątkowana przez sam
N9yyTestarrrent, spełzłana nicŹym. Nie chodł tutaj, jak
wiclzieliśmyo szczegółowy probleln lrist oryczny.Przedmiot
ctyskusj i stanowią podstawy samego chrzóSci.liRstwa. Tak
więcjasne jest, dlaczego nikt nie ńciał pójśćza propozycją Harnacka, który namawiał, by wresziió teraz na łobie
zc.rwać ze Starym Testamentem, co juz Marcjon clłciałzrealizować przedwcześnie. Ale wówĆzas w oparciu o to, co
pozostało, nasz Nowy Testament byłby pozbawiony scnsu.
Pręzentorryany tutaj Dokument rapieŚtie1 Kornisj i Biblłs

roków wykładał, co we wszystkich Pismach odnosiło się
do Niego" (Łkż4,ż7). Autorzy Nowego Testamentu starali
się pogłębić to roszczenie w szczegółach. Mateusz robił
to z wielkim naciskiem. Podobnie Paweł, który korzystał
w tym względzie zrabinicznych metod interpretacji, star.ał
się wykazać, że owa rozwinięta przęzuczonych w Piśmie
intelpretacja prowadziła do Chrystusa, który jest kluczem
do ,,Pism". Dla autorów i twórców Nowego Testamentu
Stary Testament jest po prostu ,,Pismem". Swiezo powstający Kościółmógł krok po kroku stworzyć nowotestamen-

dialeĘcznym stosunku w egzystencjal-

nej histońi zbawienia,na antlrtezie porniędzy Prawem a Ewan8

Ą

wiła istotę swego wkładu w swym Dokumencie opublikowanym w l993 r. na temat,,Interpretacji Biblii w Kościęle". Uznanie wielowymiarowości ludzkiego języka, który
nie jest związany z jednym tylko punktem widzenia historycznym, |ecz uprzedza przyszłość,było pomocą pozwala-

jącąlepiej zrozumieć to, jak słowo Boże posługuje się słowem
ludzkim, by postępującej historii nadać sens, który wybiega
poza chwilę obecną a mimo to nadaje, i to dokładnie tak
a nie inaczej, jednośćcałości,Komisja Biblijna, wychodząc
z przemyśIeń poprzedniego dokumentu i opieĄąc się na
uwaznych refleksjach metodycznych, zbadała związk| jakie zachodząmiędzy róznymi wielkimi zespołami tęmatycznymi obu Testamentów. Mogła w ten sposób wykazać, że
chrześcijańska hermeneutyka Starego Testamentu, która
oczywiście głęboko różni się od hermeneutyki judaizmu,
,,odpowiada jednak potencjalności znaczenia rzeczywiście
obecnego w tekstach" (nr 64). Jest to wniosek, który ma,
wedfug mnie, wielką wagę dla dalszego prowadzenia dialogu, ale równiez (i przede wszystkim) dla podstaw wiary

chrześcijańskiej.

Komisja Biblijna nie mogła w swej pracy pominąć naszego aktualnego kontekstu, w którym wstrząs wywołany
przez Szoah postawił całą kwestię w innym świetle. PojawiĘ się dwa główne problemy: cTy po tym wszystkim, co
się stało, chrześcrjanie mogąjeszcze rościćsobie prawo do

prawowitych spadkobierców Biblii lzraela? Czy mająprawo nadal proponować chrześcijańską interpretację tej Biblii, czy też możę z szacunkiem i pokorą winni się wyrzec
tej pretensji, którą w świetle tego, co się wydarzyło na\eży
uznać za zawłaszczenie? Drugie pytanie łączy się z pierws.zym,. czy sposób, w jaki sam Nowy Testament przedstawia
Zydów i naród zydowski, nie przyczynił się do wywołania
wrogościwobec zydowskiego narodu, która dostarczyła
oparcia ideologii tym, którzy chcieli unicestwić |zrael?
Komisja postawiła sobie oba te pytania. Jasne jest, zę odrzucenie Starego Testamentu przez chrześcijannie tylko,
jak wykazano wyżej, doprowadziłoby do likwidacji same-

znikhy jej wspólny fundament. Jednak tym, co powinno wyniknąć zprzesńości, jest nowy szacunek dla zl,dowskiej interpretacji Starego Testamentu. Niniejszy D()l\tlment m
w tym względzie do powiedzenia dwie rzeczy. Najpicrw stwic,

dza, że,,zydowska lektura Biblii jest lekturą mozliwą która
pozostaje w ciągłościz Pismami Swiętymi z czasów drugiej
Swiątyni i jest to lektura analogiczna do lektury clrześcijańskiej, jaka rozwinęła się paralelnie" (nr 22). Dodaje też, że
chrześcijanie mogą,ł,iele się naucryc z zydowskiej egzegezy, stosowanej od przeszło dwóch tysięcy lat. I na odwrót,

chrześcijanie mogą żywić nadzieję, że Zydzi skorzystają
egzęgezy chrze śc ij ań skiej (tamże). Myśl ę, że ana|izy
tc przyshńąsię walnie do dalszego prowadzenia dialogu zydowsko * chrześcij ńskiego, j ak również do wewnętrznej forrnacji chrześcijańskich sumień.
Kwestia, w jaki sposób Żydzi przedstawiani są w Nol, badań

wym Testamencie, omówiona została w ostatniej części
Dokumentu . Z w ielkąstarannością wyj aśniono tam teksty
,,antyzyrl owskie". D okument dowod zi, że,,zarzuty ski erowane do Zydów w Nowym Testamencie nie są ani częstsze, ani bardziej jadowite od oskarzeń lzraęl'a zawartych
w Prawie i u Proroków", a zatem wewnątrz samego Starego Testamentu (nr 87). Nalezą one do języka prorockiego.
Ostrzegają przed ówczesnymi błędnymi drogami, ale są
w swej istocie zawsze czasowe i równiez ciągle przewidują nowe mozliwości zbawienia.
Członkom Komisj i Biblljnej chciałbym wyrazić wdzięcznośći uznanie za ich pracę. ich dyskusje, prowadzoneprzez
wiele lat, wydały ten Dokument, który jestem tego pewien,
może być cennąpomocąw studium centralnej kwestii wiary
chrześcijańskiej, j.ak .równiez w tak ważnych usiłowaniach
nowego porozumlęnra pomiędzy chrześcijanami a Żydami.
Rzym, w Świętt \t'rr! ,lrowstąpienia Pańskiego 2001.
Józef

karłnałRatzinger

go chrześcijaństwa, lecz poza tym nie mogłoby sprzyjać pozytywnej re l acj i m iędzy chrześcijanam i a Zy dami, poniewaz
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WPROWADZENIE
l. Czasy współczesnc doprowadziły clrrzcścijan clo lepszego uświadomienia sobie bratcrskiclr więzów, jakie łącząich ściślez narodem zydowskim. Podczas drugiej wojny
światowej (l939-1945) tragicznc wydarzenia, lub ściślcj
odrażającc zbrodnie, poddały tęn naród rriezwykle ciężkiej
probie, która zagroziła samctlru jego istnieniu w większej
częściEuropy. W tych okolicznościach jedni chrześcijanie
nie okazali duchowcgo oporu, jaki powinien cechować
uczniów Chrystusa i nic podjęli odpowiednich inicjatyw.
lnni clrrześcijanic, na odwrót, wielkodusznie pospieszyli
na pomoc Zydom znajdującym się w niebezpieczeństwie,
często z narazenięm własnego życia. W następstwie tcj
ogromnej tragcdii clrrześcijanom przyszło się zn-rierzyć
z kwestią iclr relacji do narodu żydowskicgo. Podjęto juz
w tym kierunkrr wielki trrrd badawczy i refleksję. Papieska
Komisja Biblrjna postanowiła w miarę swoiclr kompetencjl włączyć się w to zadanie. Zakręs tych kompetencji nie
pozwala jej oczywiście zając stanowiska co do wszystkich
aspektów

lri

storycznyc

lr czry

do bieżący ch problemów. O gra-

nicza się ona zatem z konieczności clo punktu widzenia
ęgzegezy bibhlnej w aktualnym stanie badań.

Pytanie, które się tu nasuwa, jest następujące:jakie sto-

sunki Biblia chrześcijańska ustala między chrześcijanami
a narodęm zydowskim? Ogolna odpowiedz jest jasna: ponlię-

a narodem zydowskim Biblia chrześcijańska ustanawia stosunki wielorakie i bardzo ścisłe,a to z dwóch

dzy ctvześcljanami

powodów. Najpierw dlatego, zc Biblia chrześcijańska składa

się w dużej częściz,,Pism Swiętych" (Rz 1,2) narodu zydowskiego, które clirześcijanie nazywająStarym Testamen-

tem. Następnie zaśd l ate go, żę Blblia cfuześcij ańska z drugiej

strony obejmuje zespół Pism, które vryrażając wiarę w Jezul1

fr

sa Chrystusa, stawia ją salną w ścisłejrelacji do Pism Świętych narodu żydowskiego. Ten drugi zespół, jak wiadomo,
nazywa się,,Nowym Testamentem", co pozostaje w oczywistej korelacji do ,,Starego Testamentu".
Istnienie ścisĘclrstosuŃów jest niezaprzeczalne. Jednak dokładniejsze zbadanie tekstów pokazuje, że nie chodzi
tu o całkiem proste odniesienia. Przeciwnie. ReprezenĘą
one ogromnązłożoność,która w pewnych punktach idzie
w kierunku pełnej zgodności, w innych zaś- silnego napięcia. Konieczne jest zatęm uwazne studium. Komisja Biblijna w ostatniclr lataclr oddała się temu zadaniu. Wyniki
tego studium, które oczywiście nie pretenduje do wyczerpania całego tematu, są przedstawione tutaj w trzech roz-

działach. Pierwszy, podstawowy, stwierdza, że Nowy

Testament uznaje autorytet Starego Testamentu jako Bożego objawienia i nie sposób go zrozumieć bez ścisłejrelacji
zarówno z nim, jak i tradycją zydowską która go przekazała.Drugizatęmrozdztał bada, ale juz w sposób bardziej
analityczny, drogę na jakiej Pisrna Nowego Testamentu,
otr zymały bo gatą tre ść Stare go, skąd przyj muj ą podstawo we tematy widziane w świetle Chrystusa Jezusa. Wreszcie
rozdział trzeci ukazuje bardzo zróżnicowane postawy, jakie pisma Nowego Testamentu przyjmują wobec Żydów,
naśladując w tym zresztąsam Stary Testament.
Komisja Biblijna ma nadzieję ptzycrynić się w ten sposób do promowania dialogu między chrześcijanami a żydami, szczerzę, z szacunkiem i zyczliwością.

I. PISMA ŚwĘrn NARODU ZYDOWSKIEGo
PODSTAWOWĄ CZĘSCIĄ BIBLII CHRZEŚCI-

JANsKIEJ

_

2. Społ99zrrośćchrześcijńska, przede wszystkim zewzględu na swe historyczne pochodzenie,mvięana jest z narodem
zydowskim. W rzeczy samej ten, w którym ńoĄła ona swą

wiarę, czyli Jezus z Nazaretu, jest synem tegoż narodu.
Z tegoż narodu pochodzi równiez Dwunastu, których On
sam wybrał, ,,dby Mu towarzyszyli, by rnógł wysyłać ich
na głoszenie nauki" (Mk 3,14). Początkowoprzópowiadanie apostolskie skierowane było Ęlko do Żyd6w i do prozelitów - pogan związanych ze społecznościążydowską (por.
Dz2,1l). Chrześcijaństwo narodziło się zatem w łonie judaizmu pierwszego wieku. A clroć powoli odrywało się oó nie-

jednak Kościółnigdy nie mógł zapomnieć swych
żydowskich korzeni, jasno poświadczonycń w Nowym Testamencie. Przyznaje on nawet Żydompierwszeństwo, pogo,, to

niewż Ewangelia jest,,mocą Bozą ku zbawieniu dla kźdógo
wierzącego, najpierw dla Zyda,potemdla Greka" (Rz 1,16).
Wciąż aktualny przejaw tej relacji i tego pocho dzenia
.
po|eg_a na zaakceptowan iu przezchrześcijan Świętych Pism
nlrodl żydowskiego jako słowa Bożego adresowanego równ ież do niclr. Faktyczni e Ko śció ł uznił za natchnioie pr zez
Boga każde z Pism zawartychw Biblii hebrajskiej, jakrównież 1Biblii greckiej. Tytuł ,,Stary Testamentl', nadany
temu zbiorowi pism, jest nazwą wylansowanąprzez apostoła Pawła na oznaczenie pism przypisywanych Mojżeszowi (por. 1Kor 3,14- l5). Jej znaczenie zostało poszerzone

pod koniec II w., by móc je zastosować do innych Pism
narodu żydowskiego pisanych w języku hebrajskim, aramejskim czy greckim. Gdy chodzi o nazwę,,NÓwy Testa1nent", to pochodzi ona z wypowiedzi Księgi Jeremiasza,
która zapowiadała ,,nowe przymierze" (Jr 3 i,3 1), wyrażenie, które stało się w języku greckim Septuaginty
-nową
dyspozycją", ,,nowym testamentem" (kaine diateke). Słowa te zap_ow iad,ały, że Bog zamierza ustanowić nowe przy-

mierze. Wiara chrześcijańska, wraz z ustanowienięm
Eucharystii, widzi spełnienie tej obietnicy w tajemnicy

CĘl5

Hbr ąl5), W konsekwencji
zbiór pisrn, które wyrażają
nazwano
Tesńmentem"
,Nowym
wiarę kościoław jej nowości.Juz sama ta nazwa wskazuje na

stusa Jezusa (por.

lKor

11,25;

jego związki ze ,,Starym Testamentem",

A. Nowy Testament uznaje autorytet Pism Świę-

tych narodu żydowskiego

3. Pisma Nowego Testamentu nigdy nie przedstawiają
j,aryią sle
siebie jako cośkońpletnic nowego. Przec.iwnie,
do.świadw
długim
jur.o
jest
zakorzeńione
soli^dnię
co
".r""io"ÓS,rórigijnym narodu Izraela, doświadczenirr wpisanym

w pismach sakralnych, które stanowią
Pisma narodu żydowskiego. Nowy Testament przyp.lsu].e
irn Boski autorytet. Uznanie tego autorytetu przeJawla slę
na wiele sposobów, mniej lub bardziej wyrażnie,

* iOZnv"rińrmach

1.

pośrednieuznanie aulorytetu

Zeby wyjścod sposobu najmnigj wyraźnego, ktory wszaksamego,
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i"il*o.ram edłó

,ffry*"*

jirvku lrebrajskiego cry jego słownictwa, szczegótrii" zaśieligunego, greckijęzyk Nowe o Testamentu jest
Ściślc uzalcżnńny od greki Septuaginty, Bcz znaJomoscl Jęsensu
zyka geckiego Sepnnginty nie sposob uchwycić ścisłego
|,
Testamencie
owym
N
w
in]ówterm
i,Jńi,iłuZnvlh

T" językowe pokrewieństwo rozciąga się w naturalny
spoŃb'ńa'li czne iNyrażęnia zapo.życzol7ę przęz.N9yv T,czę,
siarnent z Pism narodu żydowŚkiego, co prowadzi do
to
pośrednich,
i
c-ytatów
steń ,ja*iska reminis'cencji_
bc z
ęntlt,
arn
Test
N
owego.
do
pr
zej
zdań
ętych
,nł".y Ó ałyclr
*i[uŹu"io poclrodzinia danęgo 9yt.aĘ, Takich reminiscencji są setki, ale ich identyfikacja dośćczęsto jest sprawą
Zacynrjnry np. angeios - ,,posłaniec" lub ,,anioł", ginóskein "poz'timi stosunki", diathek --,,testament" lub "pakt",
lub,,objawienie"; ethnć "na,,przymierzc"; nomos,,prarvodawstwo"
rody" lub ,.pogarrie".
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znać" ]ub',,,r,i"ć
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dyskusyjną. Chcąc dać na to najbardziej znamienny przykład, przypomnijmy tutaj, że Apokalipsa nie zawięra żadnego wyraźnego cytatu z Biblii żydowskiej, ale jest jednym
wielkim splotem reminiscencji i aluzji. Tekst Apokalipsy
jest tak nasycony Starym Testamentem, że trudno odróżnić, cojest aluzją od tego, co nią nie jest.
To, co ma zastosowanic w odnicsieniu do Apokalipsy
choć
oczywiście w duzo mniejszym stopniu - odnosi się
tez do Ewangelii, Dziejow Apostolskich i Listów2. Róznica polega na Ęltn, ze w tych innych pisrnach występują poza

tym liczne cytaty wyraźne, tzn. wprowadzone jako takie3.
Pisma te zupełnie jasno sygnalizują najważniejsze swe zapożyczenia, wskazując tym samym. że uznają autorytet
Biblii zydowskiej jako Bozego objawienia.

2. Wyraźne powoĘwanie się na autorytet Pism nurodu żydowskiego

4.To uznanie autorytetu przyjmuje rózne formy zależnie od przypadków. Czasami znajduje się w kontekście
objawienia prosĘ czasownik legei, ,,on (lub: ona) mówi"

bezwyrażnego podmiotua, jak póżniej w Pismach rabinackich, ale kontekst wówczas pokazuje, że trzeba domyślać
się podmiotu, który nadaje tekstowi wielki autorytet: jest
nim czy to Pismo, czy Pan czy Chrystus5. Innym razelTl
podmiot jest wyrazony, a fi)oze nim być ,,Pismo"; ,,Prawo", ,,Mojżesz" lub,,Dawid", o ktorych się mówi, żebyli
natchnieni, nadto,,Duch Swięty" lub,,Prorok" i często,,Izajasz", czasami,,Jeremiasz", ale nierzadko również,,Duch

'Np.w Ewange|ii wedłtrg Mateusza możnanaliczyć l60 cytatów
pośrednich i aluzji; ó0 w Ewangelii wedfug Marka; l92 w Ewange|ii
według Łukasza; l37 w Ewangelii wedfug Jana; 140 w Dziejach Apostolskich; 72 w Liście clo Rzymian itd.
] 38 cytatów u Mateusza; l5 u Marka; l5 u Łukasza; 14uJana;22
w Dziejach Apostolskich; 47 w Liście do Rzymian itd.
a
Rz 20,8; Ga 3,6; Hbr 8,8' l0,5.
5
Podmioty domyślnc: Pismo (Rz l0,8; por. l0,1l), Pan (Ga 3,16;
por. Rdz l3, l4-15; Hbr 8,tl; por. 8,tt-9) Chrystus (Hbr l0,5).
l,|

Swięty" lub ,,Pan" jak to było w wypowiedziach proroc-

czasownika ,,mówic'', jak i czasowni,,plsac". Uzasami mamy: ,,poniewaz mowi....''' i częściei
jest napisane.,..'' ^ Formuły
,,poni"*oj
:|1li",yuż
plsane", ,,ponleważ zostało napisanc'.,
,,według tegÓ, co zo_
slało napisan9"
bardzo częste * ŃÓ*v,n Tcstamencie.
w samym tylko !ą
Liściedo Rzymian iest ióh t7.
doktrynalnej argurnentaóji Apostoł Pawcł opie_^ ^,Y^y_"ryj
ra stę stale na Ptsmach swojego narodu. wyraźnie
p.ry ir.
rozróżniając.pomiędzy arguinóntacj ami skrypturystycznymi
?urÓyno.1uromocą
Ka

kich6. Dwa razy Mateusz ma formułę złozoną która wskazuje

jednocześnie na boskiego rozmówcę i ludzkiego rzecznlka,.
,,aby się wypełniłoSłowo Pańskie powiedziane przez Proroka" (Mt l,ż2;2,15),Innyrn razem wzmianka o Panu jest po_

l

średnia, sugerowana tylko przez użycie przedimka dia
(poprzez),aby powiedzieco ludzkim rzeczniku. W tyclr tekstach Mateuszowych uzycie czasownika ,,mówić" ma na
celu ukazanie cytatów Biblii zydowskiej jako żywych słóq
których autorytet jest w ciĘ aktualny.
Słowem uzywanym na wprowadzenie cytatu zamiast
czasownika,,mówić" jest barclzo często czasownik,,pisać",
a czas użyty w języku greckirn to czas przeszły (perfectum), który wyraża trwaĘ skutek minionej czynności:gegr ap t a i -,,zostało napisane", a zatęm odtąd, jest napisane",
Owo gegraptai ma duzą siłę wymowy. Zapierwszym razem
Jezus przeciwstawia je zwycięsko kusicielowi bez dodatkowycłr uzasadnień: ,J.{apisane jest: nie samym clrlebem zyje
człowiek..,." (Mt 4,4; ł-k 4.4) dorzucając za drugim razem
(Mt 4,7) palin - ,,przeciwnie" , i za trzecim razem (Mt 4, 0)
1

- ,,bowiem". Owo ,,bowiem" Ńazuje wyraźną siłę argumentu przypisywaną tekstowi Starego Testamenfu , siłę, która
była pośredniowyrazona w pierwszych dwóch przypadkach.
Może się też zdarzyc, ze tekst biblijny nie wyraza wartości
definitywnej i mtrsi ustąpić rniejsca nowej dyspozycji. Wówczas Nowy Testament utyvvagreckiego aorystu umiejscawia-

gar
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5. Bardzo często Nowy Testamęnt wprowadza teksty
Biblii zydowskiej celem przeprowadzenia dowodu; robi to
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Podmioty wyfazone:,,Pismo" (Rz 9,17; Ga 4,30),,,Prawo" (Rz

1 0, l 9),,pawid" (Mt ż2,43 ;
1,22; ż,15), ,,lzajasz" (Mt 3,3;
4,14 itp.; J 1,23 |2,39.4l; Rz l0,l6.20), ,,Jeremiasz" (Mt 2,17), ,,Duch
Swięty" iDz t, I 6. Hbr _1,7; l 0, l 5),,Pan" (Hbr 8,8.9. l 0 : Jr 3 1,3 l .32.33).
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Rz 9,15.17: lTm 5, l8.
Mt 2,5; 4,10; ż6.3l itd.
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lKor

9.8; Rz 6, l9, Cia 3.15

Rz l5.4; por. l Kor l0,
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kiej zo.stało kiedyśprzyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Swiętym mówili od Boga <święci>ludzie" (2P l,żO-żl),
Te dwa teksĘ nie zadowalają się stwierdzeniem autorytetu Pism
narodu żydowskiego, lecz wskazują na Boże natchnienie jako
na podstawę tego autorytetu.

B. Nowy Testament znajduje swoje potwierdzenie
w Pismach narodu żydowskiego
6. To podwójne przekonanie pojawia się w innych tekstach: z jednej strony to, co jest zapisane w Pismach narodu
żydowskiego, koniecznie musi się spełnić, poniewaz ukazu-

je Bozy plan, który rnrrsi być urzeczywistniony, a z drugiej
- Ęcie, śrnierći zrnartvrychwstanie Jezusa w pełni odpowiadają temu, co zostało powiedziane w tych Pismach.
1.

konieczność wypełnienia się pisma

Najwyraźniejsry przejaw pierwszego z Ęch przekonań

występuje, w Ewangelii według Łukasza, w słowach lvypo-

wiedzianych przez zmarilltychwstałego Jezusa do uczniów:
,,Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojzesza, u Proroków i w Psalmach" (Łk ż4,44). Twierdzenie to ujawnia podstawę konieczności (dei - ,,trzcba")
tajemnicy pasclralnej Jezusa, konieczności potwierdzonej
w licznych tekstaclr ewangelii: ,,Slm Człowieczy wiele musi

wycierpieć, będzie odrzuc ony przez starszych, arcykapłanów
i uczonych w Piśrnie, będzie zabity, ale po trzech dniacl,
zmartwychwstanie"||. ,,Iakże więc wypełnią się Pisma, ze
tak się stać musi" (Mt26,54).,,To co jest napisane, musi
się spełnić na Mnie" (Łk22,37),
Poniewaz absolutnie ,,trzeba", zeby się spełniłoto, co
jest napisane w Starym Testamencię, wydarzenia tak prze bicgają ,,ażeby" to się spełniło.O tym właśnieczęsto mówi
Mateusz, poczynając od ewangelii dzieciństwa, następnie

opisując publiczne życie Jezusa|2 a już najpełniej w opisie
Jego męki (Mt 26,56). Maręk ma paralele do tego ostatniego tekstu w mocnej frazie eliptycznej: ,,muszą się jednak
wypełnić Pisma" (Mk 14,49). Łukasz nie korzysta z tego
rodzaju wyrńenia,ale Jan ucięka się do niego prawie ztaką
samą częstotliwością co MateuszIr. Ow nacisk ewangelii
na cel wyznaczony wydarzeniom, ,,aby wypełniłysię Pisma"|4 nadaje Pismom narodu żydowskiego nadzwyczajną
wagę. Pozwalajasno zrozumieć, żewydarzenia te byĘby bez
znaczenia,gdybynie odpowiadĄ temLl, co mówią. W takim
prrypadku nie chodziłoby o realizację Bożego planu.
2. Zgodność z

Pismami

7. Innę teksty stwierdzają ze w tajemnicy Chrystusa
wszystko jest zgodne z Pismami narodu zydowskiego. Przepowiadanie pierwszych chrześcijan streszczało się w kerygmatycznej formule przytaczanej przez P awła:,,Przekazńem
wam na początku to, co przejąłem,żeChrystus umarł zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że zostń pogrzebany, że
zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem - i że
ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu" (lKor l5,3-5).
Paweł dorzuca: ,,Tak więc czy to ja,czy inni, tak nauczamy
i tak uwierzyliście" (lKor l5,11). Wiara chrześcijańska nie
bazuje zatęmtylko na wydarzeniach, ale na zgodności tych
wydarzeń z objawieniem zawartym w Pismach narodu zydowskiego. Idąc na swą mękę Jez,rs mówi: ,,Syn Człowieczy odchodzi, j ak o Nim j est napisane" (Mt 26,24;Mk l 4,2 1 ).
Po swym zmańwychwstaniu On sam wykłada to, ,,co we
wszystkich Pismaclr odnosiło się do Niego"|5. Pawęł w swoim przemówieniu do Żydów w Antiochii Pizydyjskiej powołuje się na te wydarzenia mówiąc, ze,;rnieszkńcy Jenrzalem
i ich mvięrzchnicy nie uznali Go, a potępiając Go, wypełnili

Mt 1,22; 2,1 5 ; 2,23 ; 4,| 4; 8,11 ; 12,17 ; 13,35; 21,34.
J l2,38; l3,18, l5,25; t7,12 |9,24.ż8.36.
|4
Mk l4,49 por. Mt 26,56; J l9,28.
|2
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Mk

8,3

l

por.

Mt 16,żl;Łk9,22;

|7,25.

|5

Łk 24,27; por. 24,25.32.45-46.

2l

głosy proroków odczytywane co szabat" (Dz l3,ż7).

3. Zgodnośći róźnica

W tego rodzaju deklaracjach Nowy Testament ukazuje się nierozerwalnie nltiązany z pismami narodu zydowskiego.

8. List do Hebrajczyków, aczkolwiek nigdy nie potwierdza wyraźnie autorytetu Pism narodu żydowskiego, jasno

Dorzućmy tu kilka stwierdzeń, które zasługująna uwagę. W Ewangelii według Mateusza Jezus upomina się
o zachowanie doskonałej ciągłościpomiędzy Torą a wiarą
chrześcijańską: ,,Nie sądźcie,że przyszedłem znieśćPrawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść,ale wypełnić"
(Mt 5,17). To teologiczne stwierdzenie jest charakterysĘczną

wskazuje, żeuznaje ich autorfiet, gdyz nie przestaje cytować
tych tekstów na potwierdzenie swojej nauki i zachęt. Zawięra
liczne stwierdzenia zgodności z objawieniem prorockim, ale
obok stwierdzeń pewnej zgodności spotkać mozna pewne
aspeĘ niezgodności. Takjuż było w przypadku listów Pawłowych. W Liściedo Galatów i w Liściedo Rzymian apostoł wychodząc od Prawa dowodzi, żę wiara w Chrystusa
Jezusa połoĄłakes panowaniu Prawa. Unaocznia, ze Prawo
jako objawienie samo zapowiedziało swój własny koniec jako
ins$tucji potrzebnej do zbawienial7. Najbardziej w tym względzie znamienną jest wypowiedź z Rz 3,2|, gdzie Apostoł
stwierdza, iż objawienie się sprawiedliwości Bożej w sprawiedliwości ofiarowanej przez wiarę w CĘstusa dokońuje
się,,niezależnie od Prawa", ale jest przecież,,zgodne ze świadectwem Prawa i Proroków". W podobny sposób List do He-

cechą Mateusza i jego wspólnoty. Pozostaje ona w napięciu
z re|atywizacją zachowania szabatu O4t 12,8.12) i czystości
rytualnej (Mt 15,1l) w innych wypowiedziach Pana.
W Ewangelii według ł.ukasza,_publicz_na działalnoścJesię epizodeln, w którym Jezus, chcąc okre-

^lsarozpoczyna
ślićswą rnisję, posługuje się wypowiedzią Księgi Izajasza
(Łk 4,17-2l; Iz 61,1-ż). Zakohczenię Ewangelii, w którym

mowa jest o spełnieniu się ,,tego wszystkiego, co zostało napisane" na temat Jezusa (Łk24,44) poszęlza tę perspektywę.
Jak bardzo według Jezusa istotne jest,,słuchanie Moj-

brajczyków wyjaśnia, ze tajemnica Chrystusa wypełniła
proroctwa i aspekt prefiguraĘwny Pism narodu zydowskiego, alejednocześniewnosi aspekt braku zgodności, według
słów Ps 1 09( l l 0), 1.4, ze starołfuymi instfucj ami. Sytuacj i

żęsza i Proroków" ukazują w uderzający sposób ostatnie
wersety przypowieści o Łazarzu i nieuczciwym bogaczu
(Łk 16,29-3l ): bez tego ule głego słuchania nie są przydatne nawet największe cuda.

Crw arta Ew angel i a wyraża analo gicmą perspekĘwę : tutaj
Jezus przypisuje nawet pismom Mojżesza przedwstępny autorytet w stostrŃu do własnych słów, kiedy mówi do swoich przeciwników: ,,Jeżę|i jednak jego pismom nie wierzycie, jakże

Chrystusa uwielbionego jest tym samym nie-zgodnazkapłaństwem lewickim (por. Hbr '7, 11,ż8).

Podstawowe stwierdzenie pozostaje takie samo. Pisma
Nowego Testamentu uznają ze Pisma narodu {dowskiego

moim słowom będziecie wierzyLl?" (J 5,41) W Ewangelii, gdzie
Jezus stwierdza, że jego słowa ,,są duclrem i życiem" (J 6,63),
tego rodzaju zdanię nadaje Tblze wagępodstawową.

majątrwałąwartośćBożego objawienia. Mająone wobec nich
stosunek pozytywny. Utrzynują ze są one podstawą na któĘ w konsekwencji one same bazują. Kościółzaw sze uwńń,
że Pisma narodu zydowsktego stanowią integralną częśćBi-

W Dziejach Apostolskich kerygmatyczne przemówie-

blii chrześcijńskiej.

nia przywódców Kościoła,Piotra, Filipa, Pawła i Barnaby
oraz Jakuba, sytuują wydarzenia Męki, Zmartwychwstania,
Pięćdziesiątnicy i misyjnego otwarcia KościołaI6w doskonałej ciągłościz Pismami narodu żydowskiego.

4, l l

|ó
Męka: Dz 4,25-26,, 8,3ż-35; l 3, 21 -ż9; Zmarlłvychwstania: ż,ż5-35;
; l 3,32-35; Pięćdziesiątnica: 2,1 6-ż| ; misyjne otwarcia l 3,47; l 5, l 8.

|?
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Ga 3,6-14. 24-25; 4,4-7 ; Rz 3, 9-26; 6,t4: 7, 5-6.
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C. Pismo i Tradycja ustna w judaizmie
i chrześcijaństwie
9. W wielu religiach istnieje napięcie między Pismem
a tradycją. Tak jest w przypadku religii wschodnich (hinduizm, buddyzm itp.) oraz w islamie. Teksty pisane nigdy
nie potrafiąw sposób wyczerpujący wyrazić Tradycji. Dlate-

go uzupełniano je dodatkami i interpretacjami, które równiez
pómiej spisano. Jednak podlegają one pewnym ograniczeniom,
W chrześcijaństwie j ak i w judaizmi e zauważalne są rozwi-

nięcia częściowowspólne i częściowoodmienne. Cechą
wspólnąjestto, że obie religie są zgodne w określeniudużel częściswego kanonu Pism.
I. Pismo i Tradycja
i w judaizmie

w

Starym Testamencie

Tradycja daje początek Pismu. W ostatnich latach pojawiły się wazne prace na temat pochodzenia tekstów Starego Testamentu i kształtowania się kanonu. Osiągnięto
pewnązgodnośc co do tego, że pod koniec I w. naszej ery
powolny proces kształtowania się kanonu zostń praktycznie zamknięty. Kanon ten obejmowń Torę, księgi Proroków i większą część,,Pism". Na ogół trudno określić
pochodzenie poszczególnych ksiąg. W większoś ci przypadków trzeba zadowolić się hipotezami. Onę zaśopierają się
głównie na obserwacjach dostarczonychprzez studium krytyki form, tradycji i redakcji. Wywnioskowano, że trady,
cyjne przepisy zostały zebrane w zbiory, które stopniowo
włączano do Pięcioksięgu. Tradycyjne opowiadania również został1 spisane i zębranę. Uporządkowano zbiór tekstów narracyjnych i reguł postępowania. Wypowiedzi
prorockie zebrano i włączono do ksiąg noszącyclr imiona
Proroków. Tak sano postąpiono z tekstami rnądrościowymi, psalmami i pismami dydaktycznymi z póżniejszych

Biblii otwarte są
wiary
związanych z tym zachowań. To spowodowałó

całego bogactwa tradycji|8. TeksĘ sakralne

na wiele spraw dotyczących właściwegozrozurnienia

Izraęla i
w judaizmie faryzejskim i rabinicznyrn długi proces tworzenia tekstów pisanych, od ,,Miszny" (,,Drugi Teksf') zrędagowanej z początkiem IiI w. przez Judę ha-Nasi, aż d,o
,,Tos9fty" ,(,,Uzupełnienia") i Talmudu w jego podwójnym
kształcie (babilońskim i jerozolimskim). Ińtelp retacja ta,
mimo że cteszyła się autorytetem, nie była uwaŻana zŹ wystarczającąw czasach, które po niej nastały, tak ze dorzuco-

no do niej póżniejsze wyjaśnienia rabiniczne. Dodatkom tym
nie nadano takiego samego autorytetu jak Talmudowi. Po-

magają one jedynie go interpretować. W kwestiach otwartych przyjmuje się romvięania Wielkiego Rabinatu.
W ten to właśniesposób tekst pisany może zapoczątkowac póżntejsze rozwinięcia. Między tekstem pisanym
a tradycją ustną utrzymuje się i ujawnia pewne napięciÓ.
O gr an i c z e n i a ro l i Tr a dy cj i. T r ady cja normatywna sp i sana po to, by dołączyć ją do Pisma, nie nabywa jednak
tego samego autorytetu co Pisrno. Nie stanowi części,,Pisrn,
które brudzą ręce", tzn. ,,które są święte" i zostały przyjęte
jako takie w liturgii. Miszna, Tosefta i Talmud mają swoją
p ozy cję w Synagodze j ako rn i ej s c u s tudium, le cz nie czy7a

się ich w liturgii. Ogólnic rzecz biorąc, wartośćtradycji
mie.rzy się stopniem j ej zgodnoś ci z Tbrą. Lektura Torlrna
w liturgii synagogalnej uprzywilejowane miejsce. DÓrzuca się do niej wybrane teksty z proroków. Według starozyt-

nego przekonania Zydów, Tora została stworzona przed
stworzeniem świata.Samarytanie przyjęli ją jako jódyne
swe świętePismo. Sadrrc euŚze oa.Źucili iuiąiiuay.; ę,io.malylvną poza Ptawem i Prorokami. Judaizm faryzejski
i rabiniczny ujmuje to inaczej twierdząc, ze obok Priwa
pisanego istnieje prawo ustne, które zostało dane Mojżeszowi równocześnie zTorąi cieszy się tym samym autórytetem. Traktat Miszny wyraża to tak: ,,Na Synaju Mojżesz
otrzymał prawo ustne i przekazał je Jozuemu, a Jozue star-

okresów.

Następnie Tradycja stworzyła ,,drugie Pismo" (Misz,
nĄ. Żaden tekst pisany nie moze wystarczyć na wyrazenie
24

|8
Według korrcepcji rabirricznej Prawo pisane zostńo zdublowąne
przez Praw o uzupełniające, ustne,
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szym, a starsi prorokom, a prorocy przekazalije członkom
Wielkiej Synagogi" (Abotlr 1,1). Jak widać istnieje znaczna róznorodność w sposobie pojrnowania rclli Tradycji.
2. Pismo

i Tradycja

w

pierwotnym chrxeścijaństwie

l0. Tradycja

daje początek Pismom. W pierwotnym
clrrześcijaństwie można zauważyć podobnąco w judaizmie
ewolucję, jednak ztąpoczątkową róznicą: pierwsi chtześcijanie mieli już od samego początku Pisma, poniewaz będąc Zydami uznawali za PismaBiblię Izraela. Były to jedync
Pisma, które uznawali. Jednak dołączono do nich Tradycję
u stną,,naukę Ap o stołów" (D z 2,42) pr zekaz$ ącą słow a Je zvsaorazrelacje o wydarzcniach, które odnosiĘ się doNiego. Katecheza ewangeliczna ukształtowała się na drodze
ewolucyj nej. Celem zapewnienia j cj lepszego i wiernego przekazu spisano słowa Jezusa, jak również teksty narratywne,
W ten sposób została przygotowana redakcja Ewangelii, którąukończono dopiero kilkadziesiąt latpo śmierci i zmartwyclrwstaniu Jezusa. Z drugiej strony ułozono formuĘ wyznania
wiary i hyrnny liturgiczne, które znalazły się potem w Listach Nowego Testamentu. Listy Pawła i innych apostołów lub przełożonychczytano najpierw w Kościele,do
którego były skicrowane (por. lTes 5,27), następnie przekazywano je innym Kościołom(por. Kol 4,|6), zachowywano je do ponownej lektury przy innych okazjach, a wreszcie
Llzrano za Pisma (por. 2P 3,15-16) i dołączono do Ewangelii. W taki właśniesposób w łonie Tradycji apostolskiej
stopniowo kształtowałsię kanon Nowego Testamentu.

Tradvcja uzupełnia Pisma. Chrześcijaństwo dzieli

z

judaizmem przekonanie, że Objawienia Bożego nie spo-

sób zawrzeć w całościw tekstach pisanych. Przekonanie to

pojawia się w zakończeniu Cmłartq Ewangelii, gdzie jest
mowa, że cały świat nie zdołałby pomieścić ksiąg, jakie
nalezałoby napisać, zeby opowiedzieć o tym wszystkim,
czego dokonał Jezus (J 2| ,2). Z drugiej strony żywa Tradycja jest nieodzowna, by ożywić Pismo i je zaktualizować.
Mozna tutaj przypomnieć naukę za:wartąw Mowie Pozegnalnej na temat roli ,,Ducha Prawdy" po odejściu Jezu-

sa. On przypornni uczniom to wszystko, co Jezus powieclział

ż6

(J |4,26), da świadectwo na jego temat (l5,26) doprowadzi
uczniów ,,{o c{ej prawdy'' (l6-,13) dająi im giębJe zron)osoby CĘstusa, Jego orędzia-i Jego ir'i"łu. Dzięki
TigT"
działaniu Ducha, Tradycja pozostaje żywa idynarnicma.

Po stwierdzeniu, ze prŻepowiadanie apoŚtolskie zostało

,,wyrażone. w spe_q

1lny sg99ó_b

(,, sp e c i a l i mo

do exp r i m i tu

r'')

w Księgach natchnionych'', Sobói Watykański ziuważa, że
to Tradycja ,,pozwala głębiej zrozumieć w KościeleŚwięte
Pisma j sprywił że stale Ę one aktualne'' (Der Verbum bj.
Pismo jest określonejako,,,Słowo Boże spisane pod natchniÓniem Ducha Bożego". Jednak to właśnieTradycja
,,przekazu;e następcom apostołów Słowo Boze powierzone Apostołom
przez Chrysfusa Pana ip,rzezDucha Świętego, ażeby oświeceni przez Ducha Prawdy strze gl i go w i ernie,' wyt<łaaaj je
ąc
,orĘgyr1"9Ęiujli przez swĆ pizepowiadanił'
V;ri
@e;
bum 9). Sobór koŃluduje: ,,Stąd to Kościółosiąga pewność
1yoją "^o qo y.s?itklch spraw objawionych nic*prŹez samo
Ptsmo Swięte". I dodaje: ,,Totez obydwoje nalcży z równym
uczuciem czc_i i poważania przyjmować i mi"ć * po.ruńo-

waniu" (Dei Verbum 9).
Grąnice dodatkowego wkłacht Tradycji. Wjakiej mierze
mozna w Kościele chrześcijańskirn mióć rridycię, która
dorzuca cośmaterialnie do słów Pisma? w historii ó"i";,i
|fugorozpatrywano tę kwestię. Wydaje się, że Sobór Wafritln$1 II pozostawił ją otwartą Óte przynalmniej nie pÓwiedział, że są,,dwa źródłaObjawienia;', tiOrynii byłyby
t^rr.ady9j.a Przeciwnic. Śtwierdził, ze
,,Świętó ira'|isryo.
lvcja i Swięte Pismo stanowiąjedcn świętydepozyi Słowa
B,ożego powierzony Kośc|ołowi;(De i Verium r ti; Ń t*
spo_
sób o_drarcił pojęcie Tradycji całkowicie niezależnej oa'iisma. Wjednym, ale o niezwykłej wadze,punkcie Sobórmówi

o dodatkowym wkładzie Triaycj i; Tradyij a,,p omv ala poŹnać

KościołowipeĘ kanon Kliąg- Swięrycń'' (Oer rerbum
Tutaj widać jak Pismo i Tradyója są niórozdzielne.

8),.

3. Stosunki pomiędzy clwiema perspektywami
11. Jak stwierdziliśmy
Wżej, relacja pomiędzy Pismęm
a Tradycją tak w judaizmie..jak i chrzeŚcijanrt*i" j"rt

,goa-
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na pod względem formy. W tym punkcie jest nawet coświę-

o Nim ostatecznie mówią Pisma narodu zydowskiego, jakikolwiek byłby ich zakres, i tylko w Jego świetleiatóZy

cej niż zgodność,poniewaz obie te religie mają swój udział
we wspólnym dziedzictwie ,,Swiętego Pisma lzraela"|g.
Jednak z hermeneutycznęgo punktu widzenia obie te

je czytać, aby w pełni je zrozumieć.

perspektywy r6żnią się między sobą. Dla wszystkich prądów judaizmu w ępoce, gdy formował się kanon, central-

D. Zydowskie metody egzegeTy w Nowym Testamencie

nym punktem było Prawo. W rzeczy samej to w nim znajdują
się istotne instytucje objawione przez samego Boga, na któ-

I. Żydowskie metody egzegezy

rych po wygnaniu ciĘył obowiązek zarządzania Ęciem
religijnym, moralnym, prawnym i politycznym narodu żydowskiego. Zbiór pism prorockich zawięra słowa natchnione przez Boga, przekazane przez proroków uznanych za
autentycznych, jednak nie jest to prawo mogące posłużyć
za podstawę instytucji. W tym aspekcie znajduje się on na
drugirn miejscu. ,,Pisma" zaśnie zostały skomponowane
ani w charakterze praw ani słów prorockich i w konsekwencji zajmują trzecie miejsce.
Tej hermeneutycznej perspektywy nie podjęĘ chrześcijańskie społeczności, z wyjątkiem być moze środowisk judeo-chrześcij ańskich, zw iązany chz judaizmem faryzej skim
ze względu na ich szacunek dla Prawa. Ogólną tendencją
w Nowym Testamencie jest nadanie większej wagi tekstom
prorockim, rontmianym jako zapowiedź tajemnicy Chrystusa. Apostoł Paweł i List do Hebrajczyków nie wahają się

12. Judaizm wydobywał z Pism swoje rozumienie Boga
i świata, jak równiez Bozych planów. Najbardziej widocŹnym przejawem metody, jaką posługiwali się współcześni

Jezrlsowi interpretorzy pisma, jest świadectworĘkopisów
znadMorza Martwego, skopiowanych między II w. przed
Chrystusem, a rokiem 60 po Chrystusie, a więc w okresie
bliskim publicznej działalnościJezusa i kształtowania się
Ewangelii. Trzeba jednak pamiętać, że dokumenĘ te wyrażajątylko pewien aspekt żydowskiej tradycji. PochodŻą
one ze szczególnego odgałęzienia w łonie judaizmu, a zatem nie reprezentują całego judaizmu,
Najstarszym pomnikiem rabinicznej metody ęgzegętycznej, opartej zresztąna tekstaclr Starego Testarnentu jest
seria siedmiu,,reguł", przypisywanych tradycyj nie rabbiemu Hillelowi (zm. w 10 roku po ClrrystusiQ. Ćzy naprawdę jest on ich autorem, czy też nie, to jednak te siedem
midd o th reprezentuj e z pewności ą kodyfi kacj ę ówczesnych
sposobów argumentowania w oparciu o Pismo, głównie
ztymzamiarem, by wydobyć zeń reguĘ postępowania.
Inny sposób egzęgęzy Pisma mozna zaobserwować
w tekstach historyków zydowskiclr z I w., szczególnie
u lózefa Flawiusza, clrociaz praktykowano ją juz w Starym
Testamencie. Polega ona na wykorzystaniu terminow biblijnych celem opisania wy darzeń i wyj aśnieni a ich znaczenia.

pol emizować z Prawem. Zr esztą pierwotne chrześcij aństwo

znajduje się w relacji z zelotami, nurtern apokaliptycznym,
i esseńczykami, których apokaliptyczre oczekiwania mesjańskie podziela; z judaizmu hellenistycznego zaadoptowało ono
szerszy corpus Pisn i bardziej mądrościowąorientację, skłonną sprzyjać zw iązkom interkulturowym.
Jednak ceclrą wyróżniającą pierwotne chrześcijaństwo
od wszystkich innych nuńów było przekonanie, ze ęschatologiczne obietnice prorockie nie są już po prostu przed-

Właśniedlatego powrót z wy gnanta babilońskiego przedstawiony jest za pomocątenxinologii, która odwołuji się do wyzwolenia z niewoli egipskiej w czasie Wyjścia (Iz 43,16-2i)
Ostateczne odnowienie Syjonu przedstawione jest jako nowy
Eden2o. Analogiczne techniki szeroko stosowano w Qumran.

miotem nadziei na przyszłość,ponieważ zacze]y się one
spełniać w Jezusie z Nazaretu, w Chrystusie. To właśnie
|"

Pochodzenie i zakres kanonu Biblii żydowskiej będąomawiane

wLEnr16.

żo

28

Ez 47, 1-12 za którym idzie Jl 2,18, 28 i Za |4,8-11
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2. Egzegeza w

Qumran i w Nowym Testamencie

nie Pisma do chwili obecnej, ale o wyjaśnienie i skomento-

wanie w świetlePism przyjściaChrystusa. Tym niernniej
wykorzystane zostaĘ te same techniki komentowania, czasem uderzająco wręcz podobne, jak to widać w Rz l0,5-13
i Liście do Hebrajczyków2|.

13. Z punktu widzenia formy i metody Nowy Testament (w szczególności Ewangelie) przedstawia dużo po-

dobieństw do Qumran w sposobie korzystania z Pism.
Spotykamy często identyczne formuły wprowadzające cytaty, Np. ,,tak jest napisane", ,jak jest napisane", ,,zgodnie
ztym, co zostało napisane"-. Podobne korzystanie z Pisma
wywodzi się z podobieństwa podstawowej perspektywy obu
społeczności,qumrańskiej iNowego Testamenfu. Obie byĘ
społecznościamieschatologicznymi, które uwazały, że biblijne proroctwa spełniły się już w ich własnej epoce i to
w sposób, który wykraczał poza oczekiwania i zrozumienie samych proroków, którzy je pierwotnie wypowiedzieli.
Obie społecznościbyły przekonane, że pełne zrozumienie
proroctw zostało objawione ich założycielowi i przezeń
przekazane. W Qumran był to ,,Mistrz Sprawiedliwości",
auchrześcijan-Jezus.
Dokładnie tak, jak w zwojaclr qumrańskich, w Nowym
Testamencie wykorzystano niektóre z tekstów biblijnych
w ich sensie wyrazowym i historycznym, podczas gdy inne
w mniejszym lub większym stopniu zastosowano do sytuacji bieżących. Pismo uznawano za tekst, który zawiera
słowa samego Boga. Niektóre interpretacje w takiej czy
innej serii tekstów wybicrająjakieśsłowo, oddzielająje od
kontekstu i jego pierwotnego sensu i przypisują mu znaczenie, które nie

o

dp ow

3. Rabinackie metody interpretacji w Nowym

Testamencie

14. Zarówno w przytaczanych przęz ewangelistów
wypowiedziach Jezusa, jak i w Listach wykorzystywane
są często tradycyjne zydowskie metody argumentacji biblijnej - skodyfikowane później przezrabinów * celem ustalenia zasad postępowania. Najczęściejspotkać mozna dwię
pierwsze middoth C,reguł") Hillela: qal wa*homer i gezerclh

zawa h22 . Odpowiadają one, z gntbsz a rzeczbiorąc, argumentowi a priori i argumentowi przcz analogię.
Cechą clrarakterystycmą jest to, ze argument opiera się
na znaczenil tylko jednego słowa. Znaczentę to ustalane jest
na podstawie jego występowania w pewnym kontekście i następnie stosowane czasem w sposób doścsztucmy, do innego
kontekstu. Technika ta przedstawia udcrzające podobieństwo

s

z praktyką rabinicmą midraszu, ale zarazem mamiennie od
niej się różri: w midraszu rabinicznym cytuje się różne opi
nie, pochodzące od rózrych autorytetów, tak że ma się tu do
crynienia z techniką argumentacji, zaśw Nowym Testamencie o wszystkim decyduje autorytet Jezusa.
Paweł sięga po te techniki szczególnie często, zwłaszcza
w dyskusjach zdobrzę wykształconymi zydowskimi przeciwnikami, czy to będą chrześcijanie czy nie. Często posfuguje
się nimi celem zwalczania tradycyjnyclr stanowisk w judaizmie lub by podeprzeóważne punkty swojej własnej nauki?3.

iada zas adom dzi s iej s zej e gzę gęzy.

Należy tu jednak zauważyć pewnąznacznąróznicę. W tekstach qumrańskich punktem wyjściajest Pismo. Niektóre
teksty - np. peszer Habakrrka - są ciągłymi komentarzami
tekstu biblijnego, który wers po wersie zastosowany jest do
aktualnej sytuacji. Inne są zbiorarni tekstów odnoszących
się do tego samego tematu, np. l1QMelchizedek do epoki
mesjańskiej. Natomiast w Nowym Testamencie punktem
wyjściajest przyjście Clrrystusa. Nie chodzi tu o zastosowa-

2|Hbr

l, 5-13;2,6-9;3,'|-4, lI;1,1-ż8, l0,

5-9; 12,5-1|.26-29.

Qal wa-homer znajd$e się u Mt 6,30;7 , 11;' l 'l ,23; 10,34-36;
Rz 5, 15.17; 2Kor 3, 1-1l; a gezerah ,szttlvah ir Mt l2, 1-4;Dz2,25-28;
Rz4,1-12:' Ga 3,10-14.
2]
Por. Ga 3, l9 (Paweł wyciąga z pośrednictwa aniołów w promul22

'Por. J.A. Fitzn-ryer,,,T'he use of Explicit Old Testament Quotaitins
in Qumran Literature and in the New Testament". New Testąment Studies'7:1960-6lr s. ż91-333 (przypis od tłumacza).

gacji Prawa argument dowodzący niższościPrar.va), 4,Z1-3l (wiara Abra-
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odnaleźć można w Psalmach Salomona czy hymnach
z Qumran. PieśńMaryi, Zachariasza czy Symeona mozna
porównać do hymnów z Qumran25. Niektóre fakty z Ącia

Argumentację rabiniczną spotkać można równiez w Liściedo Efezjan i w Liście do Hebrajczyków2a, zaśList Judy
jest prawie w całościukształtowany przez wyjaśnieniaegzegety czne na wz6r p es za r im (,,interpretacj e") znajduj ących
się w zwojach i niektórych pismach apokaliptycznych. List
ten wykorzysĘe figury i przykłady, jak równiez strukturę
powiązań słownych, a wszystko to zgodnie z {dowską tradycją egzegezy skrypturystycznej.

Jezusa, jak teofania podczas Jego chrztu, przemienienie, roz-

mnożenie chlebów i chodzenie po wodzie opowiedziane są

prawdopodobnie z zamierzonymi aluzjami do wydarzeń
i historii zaczerpniętych ze Starego Testamentu. Reakcja słuchaczy na przypowieści Jezusa (np. o przewrotnych rolnikach Mt 21,33-43 por.) wskazuj e,żebyli oniprzyzwyczajeni
do korzystania z obrazów biblijnych jako techniki przezna-

Szczególną formą zydowskiej egzegezy, spotykaną
w Nowym Testamencie, jest forma homilii wygłaszanej
w synagodze. Wedfug J 6,59 mowę na temat Chleba Zycia

czonej do wyrażania orędzia lub przekazania pouczenia.
Spośród ewangelistów zwłaszczaMateusz regulamie daj e
dowód szczególnej znajomościzydowskich technik wykorzyslania Pism. Często cytuje Pisrno na wzór peszarim z Qurnran, Korzysta z niego szeroko dla prawnej lub symbolicznej
argumentacji w sposób, który pómiej stał się stereotypowy
w pismach rabinicznych. Mateusz częściejod innych ewangelistow korzysta w swoich tekstach z rnetody midraszu narratywnego (ewangelia dzieciństwa, epizod śmierciJudasza,
interwencja żony Piłata). Bardzo szerokie wykorzystanie rabińcmego stylu argumentacji, zwłaszcza w listach Pawłowych
i Liściedo Hebrajczyków, niewąĘliwie świadcTy o tym, żę
Nowy Testamentpochodzi z matrycy judaianu i został nasycony mentalnościążydowskiclr komentatorów Biblii.

wygłosiłJezus w synagodze w Kafarnaum. Jej forma bliska
jest formie homilii synagogalnych z I w.: tekst Pięcioksięgu
wyjaśniasię w oparciu o słowo Proroków; wyjaśnione jest
każde wyrażenie tekstrr; dokonano lekkich poprarvek form
słóq by je przystosować do nowej interpretacji. Slady tego
samego wzorca znajdują się być możę również w jednym

czy drugim z przemówień misyjnych z Dziejów Apostolskich, szczególnie w synagogalnym przemówieniu Pawła
w Antiochii Pizydyjskiej (Dz 13,17-4I).
4.

Znaczące aluzje do Starego Testamentu

l5. Nowy Testament często używa aluzji do wydarzeń
biblijnych jako środkawyjaśniającego sens epizodów zżycia Jezusa. Znaczenię historii dzieciństwa Jezusa w EwangeliiMateuszamożna uchwycić jedynie wtedy, gdy czyta
się ją na tle biblijnych i pobiblijnyclr opowiadań o Mojżeszu. Ewangelia dzieciństwa według Łukasza pozostaje
w bliższym związku ze stylcm aluzji biblijnych, które w I w.

]i]

E. Zakres kanonu Pism
16. ,,Kanon" (z greckiego kanon,,,reguła") oznaczal'istę ksiąg uznanych za natchnione i mających wartośó normatywnądla wiary i moralności. Ttizajmiemy się kwestią
kształtowania się kanonu Starego Testamentu.

hama, a nie jego obrzezallie, dała mtt usprawiedliwienie); l0,6-8 (do
Chrystusa został zastosowany wcrs mówiący o wstąpieniu do nieba);
lKor l0,4 (Chrystus utożsan)iony jest ze skałą która towarzyszyła ludowi na pustyni); 15,45-41 (dwóch Adanrów, z których Chrystus jest
drugim i najdoskonalszynl); 2Kot 3,l3- l6 (sens symboliczny przypisywany zasłonie, która okrywała tlvarz Mojżesza).
2a
Por, Ef 4, 8-9 (gdzic do Chrystusa tosowany jest tękśto wstą]ieniu do nieba tradycy1nie odnoszony do Mojżesza); Hbr 7,1-28 (o wyzszościkapłaństwa według porząclku Mclchizedeka nad porządkiem kapłanów lewickich).

1.

Sytuacja

w

judaizmie

Między żydowskim kanonem Pism26 a kanonem chrześcijańskim Starego Testamentu2i istnieją róznice. Chcąc je
lQH 2,3 1-3ó;5,12-16; l8,14-l6,
'5
26
Żydziwyliczająż księgi w swojej Biblii, którąnazywająTanak,
słowo utworzone od początkowych liter Tora ,,Prawo", Nebi'im ,,Proro-

lIl]]
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wyjaśnić,generalnie przyjrnowano, że na początku ery
clrrześcijańskiej istniaĘ w judaizmie dwa kanony: kanon
palestyński w języku hebrajskim, jedyny przyjęty póżniej
przezZydów oraz kanon aleksandryjski w języku grcckim,
znacznie szęrszy - nosi on nazwę Septuaginty - przyswojony przez chrześcijan.

w pierwszych wiekach po chrystusie wiele ksiąg, które
stanowiĘ częśćtrzeciej (slabo określonej) grupy tĆkstów

religijnych, regularnie czytano we wspólnoiach
ĄÓowskich,
Przetłumaczone na język grecki, kręyły wśród Żydów lrellenistycznych zarówno w Palestynie, jai< i w diasporze.

Najnowsze badania i odkrycia podwazyły tę opinię. Teraz
wydaje się, ze w czasach, gdy rodziło się chrześcijaństwo,
zamknięte zbiory ksią Prawa i proroków istniały w formie
tekstowej substancjalnie identycznej z kształtem naszego akhralnego Starego Testatnentu. Natomiast zbiór,,Pism" nie był
tak w pełni określony w Palestynie i w diasporze zydowskiej
co do liczby ksiąg i formy ich tekstu. Wydaje się,.że pod koniec I w. 22/24księi byĘ ogólnie pzy,jęte przezZydów jako
święte28,ale dopiero cluzo później ich lista stała się jedynt''.
Kiedy ustalano granice kanonu hebrajskiego, nie włączono
doń ksiąg deuterokanonicznyclr,

2. Sytuccja w Kościele pierwotnym

.

.17. Pog|ądy na temat Pisma pierwszych chrześcijan,
\tórzy w większościrekrutowaliiię z pilestyńskicl"l Żydów, -Hebrajczyków" lub ,,lrcllenistów"(por. tlz 6,1) bęóą
odzwierciedlać opinie swego otoczenia, chociaż na ten ie-

mat mamy niewiele informacji. Następnie Pisma Nowego
Testamentu pozw alająwnioskować, ze literatura sakra lna,
szers 7a od hebraj ski ęgo kano nu,

k;r

Ęyła w

społe cznościacli

chrześcijańskich. Ogóln ie rzęcz ujmuj ąc, airtorzy Nowego
Testamentu wykazuj ą znaj omośćksiąg deuterokanonicŹnyclr i niektórych ksiąg niekanonicznych, ponieważ liczba
ksĘ cytowanych w Nowym TestamenciĆ przekracza nie

cy" i Ketubim inne ,,Pisma". Cyfra 24 często redukowana jest do 22,
Iiczba liter alfabetu hebrajskiego. W kanonie chrześcijańskim, Ęm ż4
czy 2ż księgom odporviaclają 39 księgi, zwane,,protokanonicznyrni".

tylko lic,zbę ksiąg kanonu hebrajskiego ,leczlakże prryp\sz-

czalną |ic_zbg ksiąg kanonu aleksandryjskiegol''. riedy

Różnice wyjaśnia się faktem, że Zydz,ilznająza jednąksięgę kilka pism,
które są wyróżnione w kanonie chrześcijańskim np. pisma dwunastu
malych proroków.
27
Kościółkatolicki wylicz-a 46 ksiąg w swoim kanonie Starego Testamentu, 39 protokanonicznych i 7 deuterokanonicznych, zwanych tak
dlatego, że pielwsze zostały przyjęte do kanonu bez większych lub żadnych dyskusji, podczas gdy tc dIugie (Syracydes, Baruch, Tobiasz, Judyta, Mądrości, l i 2 Machabejska i pcwne części Estery i Daniela) zostały definitywnie zaakceptowane po wielu wiekach wahań ze strony
niektórych Ojców Kościola wschodniego jak również Hięronima. Kościołyreformowane nazywaj ą j e,,apokryfami".
28
W swoim dzic|ę Przeciu, Apionowi ( 1,8) rrapisanym międzry rokiern 93 a95, Józef Flawiusz jest bardzo bliski idei kanonu Pism, ale
jego niejasny stosunek do ksiąg, którym jeszcze nie nadano nam,ly (oznaczonych póżniej j ako,,Pisma"), ponval a przy puszczać, że judaizm nie
osiągnął jeszcze pełnej kodyfi kacj i ksiąg świętych.
29
To, co nazywa się Synodem w Jamnii miało raczej status szkoĘ lrrb
akademii zŃożonej w Jamnii między 75 a I17 rokiem. Nie ma potwierdzcnia o decyzji ustalenia tanr listy ksiąg. Sądzić można, że kanon Pisnr
żydowskich nie zostałjeszczc na trwale ustalony przed końcem II w. Dyskusjc szkoły na temat statustl pcwnych ksiąg przeciągnęły się aż do III w.

w świeciehellenistycznym rozpowszechniło się Óhrześcijaństwo, nadal posfugiwano się świętymi księgami, które pizejęt9
judaizmu hellenistycznegq]l. A clroć clrrześcijanie
9d
mówiący po grecku otrzymali od Zydów swe Pisma w po-

staci Septuaginty, to jednak dokładnie nie wieńy, jali ta
postać wyg|ądała, poniewaz Septuaginta dotarła do nas
poprzez rękopisy chrześcijańskie. Wydaje się, że tym, co

30Skoro pierwotny
Kościółprzej{ z Aleksandrii zamknięty kanon
lub zamkniętą liczbę ksiąg, to mozna przypuszczać, że istniejąĆe wówczas rękopisy Sepfuaginty i chrześcijańskie spisy ksiąg Starego Testamentu miały, zarówno jedne jak i drugie, zakres wirfualnie idóntyczny
z Ęm kanonem. Jednak tak nie jest. Listy Ksiąg Starego Testamentu,
Ojców Kościołai pierwszych soborów nie przedstawiają tego rodzaju
j ednomyślności.To nie Ży dzi z Al eksaLrdl i i ustanow t i ńyłącŹny
i
kanón
Pism, ale na podstawie Septuaginty sam Kościół,
]| Księgi te obejmowaĘ pisnra
lrapisanc picrwotnie w języku hebĄskim i przetłumaczone potem na język grccki oraz pismi nipisane
bezpośrednio po grecku.
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Kościółotrzymał, był corpus Pisrn świętych,o których w

łonie judaizmu sądzono, że staną się kiedyśtekstami kanonicznymi. Kiedy judaizm był bliski zamknięcia swego wła-

snego kanonu, Kościółclrrześcijański był wystarczająco
samodzielny w stosunku do judaizmu, by nie być bezpośredniopod jego wpĘwem. Dopiero w późniejszym czasie
hebrajski kanon odtąd zamknięty, zaczfi wywierać wpływ
na chrześcijański sposób patrzenia,
3. Tworzenie się kanona cltrześcijańskiego
18. W starozytnym Kościele Stary Testament mial różne
kształty za|ężnie od regionu, czego dowodzą rózne spisy

z epoki patrystycznej. Poczynając od II w. większośćpisarzy
chrześcijańskich, jak na to wskazrrją rękopisy Biblii z IV-go
i wieków następnych, korzysta lub cytuje dużą liczbę świętych ksiąg judaizmu, wrazzksięgami, które.nie zostĘ prryj
ęte do kanonu hebraj skiego. Dopiero, kie dy Zy dzi ustalili swój
kanon, Kościółpomyślało zamknięciu swęgo własnego kanonu Starego Testamentu. Brak nam informacji na temat sposobu, którym się przy tym posłużono i na temat powodóq
jakie prąrtaczano, żeby do kanonu włączyćlub nie włączyć
taką lub inną księgę. Jednak można naszkicować z grubsza jego
ewolucję zarówno w Kościele wschodnim, jak i zaclrodnim.

Na wschodzie od czasów Orygenesa (około l85-253)

starano się przystosowac chrzcścijańską tradycję do hebrajskiego kanonu 22124 ksiag, korzystając w tym względzie

zróżnych zestawień i ujęć. Sarn Orygenes był prócz tego
świadomistnienia licznycli różnic tekstowyclr, czasami
znacznych, między Bibliąw językLr lrebrajskim i greckim. Do
tego problemu doszła jeszczę r1żnica między spisami ksiąg.
Wysiłki mające na względzię dostosowanie się do kanonu

i tekstrr hebrajskiego nic przeszkodziły chrześcijańskim pisarzom Bliskiego Wschodu wykorzystywać w swych pismach
tekstów, które nie były przyjęte do kanonu lrebrajskiego, ani
w tym, by pójść za tekstcm Septuaginty w stosunku do innych ksiąg. Wydaje się, ze u clrrześcijan idea, by przeważył
kanon hebrajski nie wywarła w Kościele Wschodninr głębszego i trwalszego wrazcnia.
36

Również na zachodzie utrzymywało się szersze lvyko-

rzystanie

ksią

świętychznajdując swego obrońcę w osobie

AugusĘna, Kiedy chodziło o wyselekcjonowanie ksiąg, które
miały wejśc do kanonu, Augustyn (354-430) oparł swoją
opinię na stałej praktyce Kościoła.Na początku V w. synody przyjęŁy jego stanowisko, by ustalić kanon Starego Testamentu. Chociaz zakres tych synodów był jedynie regionalny,
to jednak jednomyślność
Wrażonaw sporządzo ny ch przez
nie spisach sprawia, ze są one reprezentatywne w wyko-

rzystywaniu ich przez Kościółzachodni.
Hieronim, gdy chodzi o róznice tekstowe między Biblią w języku greckim i hebrajskim, oparł swój przekład na
tckście hebrajskim. W sprawie ksiąg deuterokanonicznych
ograniczył się, mówiąc ogólnie, do poprawienia Vetus Latina. Od tej chwili Kościółzachodni uznaje podwójną tradycję biblijną: tekstu hebrajskiego w odniesieniu do ksiąg
kanonu hebrajskiego i tekstu

Biblii greckiej w stosunku

do

innych ksiąg, a to wszystko w obrębie tradycji łacińskiej.
W 1442 r. Sobór Florencki, a potem Sobór Trydencki
w l564 r. opierając się na wiekowej tradycji rozwiaĘ wątpliwościi niepewności katolików. ich lista składa sięz73
ksiąg, otrzymanych jako święte i kanoniczne, poniewaz
zostały napisane pod natclrnieniem Ducha Swiętego: 46
ksiąg Starego Testamentu, 27 Nowego Testamentu32. Tak
oto Kościółkatolicki otrzymał swój ostateczny kanon. Celem jego określenia Sobór oparł się na stałym zwyczaju
Kościoła.Zastosowując ten kanon, szęrszy od kanonu lrebrajskiego, zachował autentyczne wspomnienie o początkach chrześcijaństwa, poniewaz, jak to widzieliśmy, kanon
hebrajski był ograniczony ijest pożniejszy w czasie w stosunku do epoki kształtowania się Nowego Testamentu.

12
Por. Denzinger-Hi.inermantr , En<:hiriclion symbolorum.36'" wydanie, Freibourg in/Breisgau, Bazylea Rzym Wiedeń l99l n'Y 1 334-

l336, l501-1504,
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II. PoDsTA\ryowE TEMATY PISM NARODU
ZYDOWSKIEGO I rCH RECEPCJA W WIERZE
W CHRYSTUSA
19. Kościółchrzcścrjański do Pism narodu żydowskiego, które otrzymałjako autentyczne słowo Boże, dołączył
inne Pisma, które wyrazająjego wiarę w Jezusa Chrystusa.

Płynie stąd wniosek, że Biblia cl-rrześcijańska nie zawiera
ednego,,Testamenfu", Iecz dwa,,TestamenĘ" : Stary i Nowy,

j

połączone ze sobązłożonymi dialekty czny ml relacj ami. Ten,
kto chce wyrobić sobie właściwypogląd na sprawę stosunków rniędzy Kościołemclrrześcijańskim a narodem zydow-

ii

skim musi koniecznie zbadac te wzajemne relacjc. Ich
rozumienie zmieniało się w zalcżnościod czasów. Niniejszy
rozdział podaje najpierw ogólny zarys tych zróżnicowań,
a następnie zajmie się dokładniejszym sfudiurn podstawowych tematów, wspólnych dla obu Testamentów.
A. Chrześcijańskie pojrnowanie stosunków między
Starym a Nowym Testamentem
1. Potwierdzenie wzaj emnego odniesienia

Nazywając je ,,Starym Testamentem", Kościółchrzęścijański wcale nie chciał sugerować, że Pisma narodu zydowskiego ulegĘ przedawnieniu i że możnaje odtąd uważaó
za zdęzaktual i zowane 3 . P rzec iwnie, zaw szę tw ier dził, ze S tary i Nowy Testament są nierozłączne. Ich pierwsza zalężność
jest właśniedokładnie taka. Kiedy w początkach II w. Marcjon chciał odrzucić Stary Testarnent, spotkał sięze zdecydo3

wanym sprzeciwem ze strony Kościołapoapostolskiego.

]] Na temat pochodzenia tego wyrażenia zob. nr 2, s. l5.
Obecnie
w niektórych środowiskachistnieje tendencja rozpowszechniania na-

zwy,,Piel-wszy Testament" celcm uniknięcia negatywnego skojarzenia,
które można by było przypisać ,,Staremu Testamentowi". Jednak ,,Stary
Testament" jest wyrażeniem biblijnym i tradycyjnym, które nie zawiera
w sobie negatywnych skojarzcń. Kościółw pełni uznaje wańość Starego Testamenfu.
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Odrzucenie Starego Testamentu doprowadziło zresztą Mar-l
cjona do odrzucenia duzej częściNowego - zachował on
jedynie Ewangelię Łukasza i częśćlistów Pawła - co było
widocznym dowodem, że jego stanowisko było nie do utrzymania. Tylko w świetle Starego Testamentu Nowy rozumie zycie, śmierći uwielbienie Jezusa (por. lKor l5,3-4).
Jednak stosunek między jednym a drugim Testamentem jest wzajemny: z jednej strony Nowy Testament wymaga, aby go czyl.ano w świetleStarego, ale z drugiej strony
zachęca równocześnie do ,,ponownego odczytania" Starego w świetle Chrystusa Jezusa (por, Łk 24,45). Iak prze-

biega owa ,,relektura"? Rozciąga się ona na ,,wszystkie
Pisma" (Łk ż4,27), na ,,to wszystko, co zostało zapisane
w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmaclr" (Łk 24,44).
Jednak Nowy Testament podaje nam jedynie ograniczoną
liczbę przykładów, nie tworząc teorii z jakiejśrnetody.
2. Relektura Starego Testamenta w świetle Chrystusa
Jak to widzieliśmy wyże1, podane przykłady wskazują

że korzystano zróżnych,zaczerpniętych z kultury otaczającego świata,metod3a. Teksty rnówią o typologii35 i lekturze w świetle Ducha (2Kor 3,14-17). Sugerują ideę dwóch
płaszczy zn lektury, płaszczyzny p ierwotne go znaczenia,
dostrzegalnego w pierwszym etapie orazpłaszczyzny póżniejszej interpretacji, objawionej w świetlęChrystusa.
Judaizrn był przyzwyczajony do dokonywania pewnych
relektur. Sam Stary Testament wskazywałtę drogę. Na przykład odczyĘwano ponownie epizod z manną, Nie negowano pierwotnych danych, ale pogłębiano ich sens, widząc
w mannie symbole słowa, którym Bóg stale karmi swój lud
(por. Pwt 8,2-3). Księgi Kronik stanowią relekturę Księgi
Rodzaju, Ksiąg Samuela i Królów. Szczególnącechąchrześcijańskiej relekturyjest to, ze dokonuje się ona -jakjuż
przed chwiląwspomnieliśmy - w świetleChrystusa.
ta

Por. LD: ,lydowskie metody egze1ezy w Nowym Testamencie", n. 12 - l5.
35
Por. Rz 5,14; l Kor l0,ó; Hbr 9.24; l P 3,2 l.

39

Nowa interpretacja nie usuwa pierwotnego sensu. Apostoł Paweł wyrażnie stwierdza, że,,słowaBoze zostaĘ po-

historyczne istnienie. Inny tekst Pawła wykorzystuje alegorię celem zinterpretowania pewnego szczegółu zPrawa
( l Kor 9,9). Jednak ta metoda nigdy nie została przez niego
przyjęta w formie ogólnej orientacji.

wierzone" Izraelitom (Rz 3,2) i uważa za oczywtste, że
słowa te musiały i mogĘ być czytane i rozumiane jeszcze
przedprzyjściem Jezusa. Gdy zaśmówi o zaślepienilZydów, kiedy ,,czytająStary Testament" (2Kor 3,14), to wcale nie ma na myślicałkowitej niezdolności czytania, tylko
niezdolnośćrelektury w świetleChrystusa.

Natomiast Ojcowie Kościołai średniowieczni auto-

rzy będą z niej systematycznie korzystać, starając się podać interpretację aktualizującą, bogatą w aplikacje-do
chrześcłańskiego życia całej Biblii , aż po ńajmniejsze
szczegóły, i to w odniesieniu tak do Nowego, jak i do
Starego Testamentu. Orygenes na przykład ńiaŻi w t<awałku drewna, którym posłużyłsię Mojżesz, by gorzkim
wodomprzywrócić słodki smak (Wj l5,żż-ż5),aluzję do
drzewa krzyża. W purpurowym sznurze, za pomocą kiórego Rachab dałarozpoznać swój dom (Joz 2,18) aluzję do
krwi Zbawiciela. Wyjaśniano wszelkie szczegóły mogące

3. Relektura alegoryczna
20. Metoda świata hellenistycznego była inna. Niąrównież posłużyłasię egzegeza clrrześcijańska. Grecy interpretowali czasem swoje klasyczne teksty przekształcając
je w alegorie. Uczeni, chcąc skomentować starozytne poematy, takie jak dzieła Homera, w których bogowie zdają
się postępować jak kapryśni i mściwiludzie, przypisywali
im sens, kt6ry z religijnego i moralnego punktu widzenia
był łatwiejszy do przyjęcia, twierdząc, że poeta wypowiedział się w sposób alegoryczny i że w rzeczywistości chciał
opisać psychologiczne konflikty ludzi, namiętnościduszy
w formie fikcyjnych walk rniędzy bogami. W tym przypadku ilowy, bardziej duchowy sens wypierał pierwotne

dostarczyć punkt kontaktu między starotestamńtówymĘizodem a rzeczywistościami chrześcijńskimi. W ten-spońb
na każdej stronie Starego Testamentu znajdowano mnóstwo
beąpośre.dnich i specyficznych aluzji do Chrystusa i życia
chrześcijańskiego, lecz j ednocześnie ryzykowano odeiwaniem każdego szczegółu odjego konteksfu i zredukowaniem
do zera stosunku między tekstem biblijnym a konkretną rzeczywistością z historii zbawienia. Interpretacja stawaia się

znaczenie tekstu.

dowolna.

Żydzizdiaspory korzystali czasem z tej metody, w szczególności po to, by usprawiedliwić w oczach świata hellenistycmego niektóre przepisy Prawa, które brane dosłownie,
mogły uchodzić zapozbawione sensu. Filon Aleksandryjski, nasycony kulturąhellenistyczną poszedł właśniew tym
kierunku. Czasami wprost genialnie wnikał w pierwotny
sens, ale z drugiej strony stosował lekturę alegoryczną która
ten sens kompletnie usuwała. Judaizm odrzuclłpóżniej jego

Oczywiście tak proponowana nauka miała swoją wartość,ponieważ oĘwiana była przez wiarę i prowldzona
przez poznanie całego Pisma czytanego w Tradycji. Jed1ak t1 nauka nie opierała się na komentowanym iekście.
Została mu ona narzucona. Było więc rzecząnióuniknioną
Z9 y ty. samym czasie, kiedy to podejście odnosiło swe największe powodzenie, uległo nieodwracalnemu kryzysowi.

egzegęZę.

4. Powrót do sensu wyrilzowego

W Nowym Testamencie jest jedyna wzmianka o ,,wydarzeniach mających sens alegory czny" (alląoroumena Ga
4,ż4), ale wówczas chodzi faktycznie o typologię, to znaczy, że osoby wymienione w starym tekściesą przedstawione j ako zapow iedż przy szĘ ch rzeczywistoś ci, prry czym
w zadnym wypadku nie jest poddawane w wątpliwośćiclr

Tomasz z Akwinu jasno zrozumiał podświadomą konwencję, która stała u podstaw egzegezy alegorycznej. Komentator mógł odkryć w tekścieto, co juz znał wczóśniej.
Tymczasem, żeby to poznać, musiał to znależć w sensie
wyrazowym innego tekstu. Stąd wniosek, który wyciągnął
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dostrzec juz cośz tej ostatecznej pełni. Jest to szczególnie
widoczne w pewnych wielkich tematach, które rozwrjają
się poprzez całą Biblię, od Księgi Rodzaju do Apoka|ipsy:
droga, lczta, zamieszkanie Boga pośród ludzi.
Przystępując do ustawicznej relektury wydarzeń i tekstów sam Stary Testalnent otwiera się stopniowo na perspektywę ostateczną i definitywną, Wyjścic,pierwotne
doświadczenie wiary Izraęla (por. Pwt 6,20-25; ż6,5-9),
staje się wzorcem póżniejszych zbawczych doświadczeń.
Uwolnienie z wygnania babilońskiego i perspektywa eschatologicznego zbawienia opisane są jako nowe Wyjścieri.
Interpretacja clrrześcijańska sytuuje się w tej linii, z tą tylko róznicą że dla niej wszystko to urzeczywistniło się już
substancjalnie w tajemnicy Chrystusa.
Pojęcie wypełnienia się jest pojęcienr niezwykle złożonyn38, które mozna łatwo zniekształcic, jeślijednostron-

Tomasz z Akwinu: prawomocnie mozna argumentować ,,vychodząc jedynie od sensu wyrazowego nie zaśalegorycznego]o.
I tak rozpoczęte od średniowiecza przywrócenie do łask

sensu wyrazowego stale się umacniało. Krytyczne badanie
Starego Testamentu sńo corazbardziej w tę właśniestronę

cloprowadzając w efekcie clo dominacji inetody historyczno-krytycznej.
W ten sposób uruchomiono proces odwrotny: stosunek
między Starym Testamentem a rzeczywistościarni chrzęścijańskimi ograniczono do pewnej określonejliczby tekstów. Dzisiaj istnieje ryzyko popadnięcia w drugąskajność,
polega to na powszechnym wyrzeczeniu się nie Ęlko skrajnóści metody alegorycmej, lecz calej egzegęry patrystycznej,
a nawet myślio chrześcijańskiej i clrrystologicmej lekturze
tekstów Starego Testamentu. Stąd w teologii współczesnej
podjęto wysiłek na róznych drogach, które nie doprowadziły
jeszcze do pełnej zgodności, żeby chrześcijańską interpretację Starego Testamentu przetworzyć w taki sposób, by była
pozbawiona dowolności i uszanowała sens pierwotny.
a

5. Jednośćplanu

nie połozy się nacisk na ciągłośćczy też na brak tej
kontynuacji. Wiara chrześcijańska uznaje spełnicnie się
Pism i oczekiwań lztaelaw Chrystusie,lecznie uwaza tego
spełnienia się za prostą realizaclątego, co zostało napisane, Koncepcja tego rodzaju byłaby zbyt ciasna, W istocie

w tajemnicy Chrysfusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego to spełnienie się przebiega w sposób nieprzewidywalny.
Zawiera ono wykroczenie poza pr zew.tdywalne granice] 9. Jezus nie ogranicza się do odegrania,jak w teatrze,juz ustalonej roli - roli Mesjasza - ale dodaje do koncepcji Mesjasza

Boiego i pojęcie jego wypełnienia się

21. Podstawowe założenie teologiczne polega na fym,

że zbawczy plan Boga, ktory osiąga swoje apogeum
w Chrystusie (por. Ef 1,3-14), jestjednorodny, chociaz stop-

i zbawienia pełnię, jaką przedtem trudno było sobie wy-

niowo urzeczywistniał się w czasie. Zarówno aspekt jed-

obrazić. Napełnił je nową rzeczywistością. Można w odniesieniu do tego mówić nawet o ,,nowym stworzeniu"ao.
Błędem byłoby jednak uulażać proroctwa Starego Testamentu za swego rodzaju fotografie, które antycypowałyby
przyszłe wydarzenia. Wszystkie teksty, łącznie z tymi, któ-

norodności i, jak i aspekt stopniowości sąjednakowo ważne.
Tak samo jest, gdy chodzi o ciągłośćw pewnych punktaclr

i brak ciągłościw innych. Od początku Boze działanie

w stosunku do ludzi zmierza do końcowej pełni i w konsekwencji, zaczynająsię ujawniać niektóre jego stałe aspekty:
Bóg objawia się, powołuje, powierza misję, obiecuje, uwalnia, zawiera przlmierze. Pierwsze urzęczyrvistlrienia, jakkolwiek byĘby one prowizoryczne i niedoskonałepomła|ają

]7
]8

r9

]6Tomasz

zAkwinu,. rlłltłna Theologica,_I", q. l,

a l0.

Ad l"';

lz 35,1-10; 40,|-5; 43,1-22; 48,12-?l
Por. niżej II B.9 i C, n'y 54-65.

; 62.

,,Non solum impletur, verum ctiam transcenditur", Ambroży
Autpert, cytowany przezH. De Lubaca. ExógĆ,se mĆdiĆvale,I1.246.
ao
2Kor 5, l 7; Ga 6,1 5.

por.

również Quodl. YI1,6l6, ad 2"''.
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l..Ęoję- czy.tanojako proroctwa mesjańskie, miały wartośći bezpośrednie znaczenie dla współczesnych,'zanim
o!,
.zyya,ry _pełniejszy sens dla przyszłych słucńaczy. MesJanskosc Jezusa ma nowy i niespoĘkany sens.
Pierwszy cel proroka to umoŻliwic współczesnym mu
.ludziom
.
zrozumienie z Bożegopunktu widŻenia *|a*i"i
jego czasów. Nie nale,zy zatórnkłaśćprzesadnie na"lsń,
c,harakterystycznego dla pewnej apológetyki, na wartośĆ
dowodową przypisywaną spełnieniu si{proroctw. Ten naclskprzycry.nił się do vrydawania surowszego osądu ze strony chrześcijanna temat Żydów i ich ńttury Starąo
Testamentu. Im więcej w tekstach starotestańntalnyih
znależć.moż,na oczywistych odniesień do Chrystus u, iyń
Łu.91i"j wydaje się niewyba czalne i uparte nieóowiaistwó
Zydów.
Jednak stwierdzenie braku ciągłościmiędzy jednym
i drugim Testamentem oraz wyjścńpoza stiroŹyi.r" p".spe.Ętyryy nie powinno prowadŻić dolednostronń"; spir}tualizacji..To, co juz dokonało się w Ćhrystusie, pówinńo
się spełnić jcszcze w nas samych i w świecie.ÓŚtut".^"
wypcłnicnic dokona się na końcu świata, wrazzezrrrartwychwstanicm ciał, nowym. niebem i nowąziemią. Mesjańskie
oczcktwanie Zydów nie jest daremne. Dla nas chrzóścijan,
mozc się.stać ono potęznym bodźcem, który pozwoli podtrzymać

cschatologic zny nisŹej wiary. tak
jąk ?ywymwymiar
i.oni żyjemy w oczekiwńiu. iąOzni.i;"rt'tyrtó
Tł

taka, że_dla nas Ten, który przyjdzie, będzie ńał cóchy
J"?\r?, który juz przyszedł, it<tóryluZlesi obecny i dziaia
wśród nas.

7. Wkład żydowskiej lektury

6. A ktu alne p ersp e ktywy

. _ Slu.y Testament sam w sobie posiada ogromną wartość
jako słowo Boże. Chrześcijańska ńkt r.a Staiego
Testamentu nie oznacza zatem
znalezienia w niń ,rr"yr*i.r,
_c|-1ęci

be,zpośrednich odniesień clo Jezusa i rzeczywistościchrześcijańskich. Oczyr,viście, dla chrześcij un
sta"uiuekonomia
rotestamentalna jest dązenięm skięrowanym
ku Chrystusowi.

Jeśliwięc czyta się Stary Testament w świetl"C"t ry.iusa,
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t|lozna retrospektywnie uchwycić cośz tego ruclru. Jedrrak, gdy chodzi o ten ruch, o powolny i trudny postęp po1lrzez historię, to kazde wydarzenie i każdy tekst sytuuje się
w szczególnym punkcie drogi i w mniejszym lub większym
dystansie od jej kresu. Powtóma retrospektywna lektura oczaIlli chrześcijanina oznacza jednocześnie uchwycenie tego
ruclru w kierunku Chrystusa i dystansu w stosunku do Chrystusa, prefiguracji i braku podobieństwa. I na odwrót; Nowy
'festament mozna zrozumieć jedynie w świetle Starego.
Chrześcij ańska interpretacj a Starego Testamentu j est
zatem interpretacją zróżnicowanąw zalezności od różnych
typów tekstów. Nie nakłada ona w sposób rozmyty Prawa
na Ewangelię,Iecz starannie rozróżnia pomiędzy następującymi po sobie fazami historii objawienia i zbawienia. Jest
to interpretacja teologiczna, a|e jednocześnie w pełni historyczna. Nie tylko nie wykluczaonaęgzegę:ry lristoryczno - krytycznej, ale wprost się jej domaga.
Kiedy chrześcijański czytelnik zaczyna pojmować, że
wewnętrzny dynamizm Starego Testamentu znajduje swój
końcowy cel w Jezusie, wówczas uruchamia retrospektywną
percepcję, której punkt wyjścia nie sytuuje się w tekstach
jako takich, lecz w wydarzeniach Nowego Testamentu,
ogłoszonych w przepowiadaniu apostolskim. Nie powinno
sięwięc mówić, żeZydnie widzi tego, co zostało zapowiedziane w tych tekstach, ale że chrześcljanin w świetleChrystusa i Ducha odkrywa w nich nadwyżkęznaczeniową która
tamzostńa ukryta.

22. W

str

Biblii

ząs spowo dowa ny pr ze z
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Ży d6w

(szoah) podczas drugiej wojny światowej doprowadził
wszystkie Kościołydo głębokiego przeńyślenia swego stosunku do judaizmu i w konsekwencji do ponown-ęa roz-

ważęnia swej interpretacji Biblii zydowskiej

-

Starego

Testamentu. Niektórzy zaczęIi pytać, czy clrrześcijanienie

powinni postawić sobie zarzutu, że zawłaszczyli Biblię
żydowską czytając jąw taki sposób, żeżadenZydnieznajduje dla siebie miejsca w tego rodzajr"r lekturze. Czy zatem
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chrześcijaniepowinni odtąd czytać tę Biblię tak jak Żydzi,
zeby uszanować w rzeczywisty sposób jej żydowskie pochodzenie?
Hermeneutyczne racje zobowiązują by na to ostatnie pytanie dać odpowiedz przęcząc% gdyż czytanie Biblii tak, jak
to robi judaizm, implikuje z koniecmości akceptację wszystkich jego założeń, tm. pełną akceptację tego, co czyni judaizm, mianowicie autorletu pism i tradycji rabinicznych, które

W Starym Testamencie Bóg objawia się Izraelowi jako
Ten, który doń przemawia. Boze słowo przyjmuje kształt da-

nej Mojzeszowi obietnicy o w}prowadzeniu narodu izraęlskiego z Egiptu (Wj 3,7-17), obietnicy, którajestnastępstwem
obietnic danych patriarchom Abrahamowi, lzaakowi i Jakubowi dla ich potomkóv/'. Taką to właśnieobietnicę otrzyrnał Dawid w 2Sm 7,1-l.7 co do potomka, który ma zasiąść
na jego tronie.
Po wyjściuzEgiptu Bóg angazuje się na rzecz swr;go
ludu w przymierzu,w którym dwukrotnie podejmuje inicjatywę (Wj 19 - 24;32 - 34). W tyclr ramach Mojżesz otrzyrnuje od Boga Prawo, często określane jako,,słowa Boze "a3,
które nalezy przekazać ludowi.
Mojzesz* orędownik słowa Bozego, będzie uznawany za
prorokaa. W biegu dziejów narodu prorocy są świadomitego,
żeprzekazująsłowoBoże. TeksĘ mówiącc o powołaniu prorockim pokazują jak słowo Boze wyłania się, jak narz.uca się
z siłą ijak zachęca do odpowiedzi. Prorocy tacyjak Izajasz,
J eremiasz czy Ezechiel uznaj ą słowo Boze za Wdarzenie, które
odbiło się na ich Ęcils.Iclr orędzie jest orędziem Bozym.
Przyjąć ich orędzie to przyjąć słowo Boze. Słowo Boze jest
skuteczne, mimo ze napotyka opór ze strony wolnego człowiekaa6. Jest ono mocądziałającąw sercu lristorii. W opowiadaniu o stworzeniu świataprzezBoga (Rdz 1) odkrywarny, że
dla Boga powiedzieć to urzeczywistnić.
Nowy Testament wydhrza tę perspektywę i ją pogłębia.
Faktycznie Jezus jest głosicielem słowa Bozego (Łk 5,1)
i powołuje się na Pismo . Zostaje uznany za prorokaa7 , ale jest
kimś więcej niż prorokiem. Czwarta Ewangelia odróznia rolę
Jezusa od roli Jana Chrzci ciela poprzezprzeciws tawi enie między zicmskimpochodzeniem drugiego, a niębiańskim pochodzeniempierwszego: ,,Kto przychodzi z wysoka [...] świadczy

wykluczają wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego.
Jednak gdy chodzi o pierwsze pytanie, sytuacja jest
odmierrna, poniewaz chrześcijanie mogą i powinni przyjąć,
ze żydowski sposób czytania Biblii jest lekturą możliwą że
jest dalszym ciągiem lektury świętych Pism zydowskich epoki Drugiej SwiąĘni, lektury analogicznej do clirześcijańskiej,
która rozwinęła się paralelnie, Każda z tycb dwóch lektur
solidaryzuje się z odpowiednią dla niej wizją wiary której
jest wytworem i wyrazem. W konsekwencji są one niesprowadzalne jedna do drugiej.
. Tym niemniej chrześcijanie na konkretnej płaszczyżn|ę egzegęzy mogą się dużo nauczyć od egzegezy zydowskiej stosowanej od przeszło dwóch tysięcy lat, i faktycznie
dużo się nauczyli w ciągu dziejówa|. Ze swej strony mogą
żywić nadzieję, że riwnież Zydzi skorzystają z chrześcij ańskich badań egze gety czny ch.

B. Podstawowe tematy wspólne
1. Objawienie Boże
23. Bóg przemawiający do ludzi. Bóg Biblii jest Bogiem, który komunikuje się z ludźmi i do nich przemawia.
Biblia na rózne sposoby opisuje podjętąprzezBoga inicja-

tywę komunikowania się

z ludzkościąpoprzez wybranie

narodu izraelskiego. Bóg pozwala usłyszeć swój głos czy
to bezpośrednio, czy posfugując się swoim rzecznikiem.

a2

a]
ao

a|
Por. dokument Papieskiej Komisji Biblijnej, Interpretacja Biblii
Kościele,I. C.2.: Podejście przez odwołanie się do żydowskiej tradycji interpretacji.

a5

w

a6
Ą1
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Rdz l2,1-3; 26,23-ż4;46,ż-4.
Wj 20,

l ; 24,3-8; 34,27 -28; por.
12,14: Pwt l8,15.18,
|z 6,5-8; Jr 1,4-10; Ez2,1-3,3,

Oz

Lb

t

5,3

l

.

Iz 55,1l: lr 20,9.

Mt 21,1r.46:' Łk 7,16:24,19;6,14;7 ,40 9,17
47

&

widział.i
?T słowa
1ł,41z{,.[..J ten bowiem, kogo Bóg posłał,
mowl, "?
Boze" (J 3,31.3ż.34). Jezus nielest riót łyr"
posłańcem. Pozwolił oglądać swą wewnętrmą więź,
BÓiiń.
Poznać rnisję Jezusa tó zrozumióć jego toski stan.
,,Nie"mówiłem sam od siebie" - mPwi Jezui ],,To co mOwię, *O*ię
,:

j!.

mi Ojciec powiedział'' (J 12,49.50) Wychółąc od'
tej więzi, która łącry
_Jezusa z Ć1."m, C.zwarta Ewangelia
wyl!u)_".I?^sa jako Logos
-,,Słówo'', które ,,stało się"ciałem" (J 1,14).
Początek Listu do H9braj9zyków podejmLr3e w sposób
dopr"byą drogę: SOg, kóry,pizemiwiał niegayi
proroków", ,,przemówił do nas przeŻSyna'' (Hbr t, i2).
Jest to
Jezus, o
i przepowiadanie
_k!ó.v* mówią norn
"*ungLlie
apostolskie.
24. Bóg j,edy11,.
._: *:1y,rydowskiej Najdobitniejsze stwierdzenie wyznazawarte jest w Pwt 6,4; ,,Sfuchajlzra:]_1
luk,

piiz

:!.i!

Jest naszym Rogiem, PANEM JEDYNVM'',

"tN
stwlerdzenie,
którego nic wolno oddzielać od jego skutKow dla wlerzącego: ,,Będziesz miłowałPANA Bo a swe!]u'.

go zcałego

Łwego serca, z całej duszy swojej, ," *.r-y.*i"t
sił" (Pwt
9.5fu.poa kóniec ózasówiylk oBśgvr:i_
::y:l
cla,
PAN, zostanie uznany za jedyncgo Bogi całej lidzko(Za l4,9).. Bóg jest JEDYŃV. ra"protlimacja ujawnia
2ci
języl( mlłoś9,(por. Pnp 6.9). Bóg, który mifuje (zraela,
wyznawanyjestjakojedyny i każdego niwołujó do oapowiedzi na tę miłośćńlłoScą corazb"ardziej;ed'noczącąl Jlu"tpowołanylcst do uznania, że Bóg, ktOry.ypioy191:l ,s,o_, ,Egiptu łe.st jędynym, który ÓswoUbałi go
z nlewoll. lylko ten Bog zbawił lzraela. więc Izrael mńi
wypowiedzieć swą wiaię w Niego poprzęz zachowanie
Prawa i poprzez kult.
Stwierdzenie, ze ,,PAN jest JEDYNYM'' nie było początkowo stwierdzeniem radykalnego monoteiz-ujpoń.waż nie negowano istnienia innych6ogów, jak to póil;i.

na przykład Dckalog ((Wj 20,3). Od czasów wygnania
stwierdzenie człowieka wierzącego zmierza ku temu, by
stać się stwierdzeniem radykalnego monoteizmu, który
wypowiada się poprzez takie wyrazenia jak ,,bogowic nie
istnieją' (Iz 45,14) czy ,,nie ma innego"a9. W późniejszyrn
judaizmie wyrazenie zPwt 6,4jest wyznaniem wiary monoteistycznej, Stanowi ono serce zydowskiej modlitwy.
W Nowym Testamencie stwierdzenie wiary żydowskiej
podane jest u Mk |2,29 przez samego Jezusa cytującego
Pwt 6,4-5 iprzezlego żydowskiego rozmówcę,który przytacza Pwt 4,35. Równieżwiara chrześcijańska potwierdza
jcdynośćBoga, ponieważ ,,nie ma żadnego boga, prócz
Bogajedynego"so. Ta jedynośćBoga jest stanowczoutrzymywana równiez wtedy, gdy Jezus zostaje uznany za Syna
(Rz 1,3-4), który stanowi jedno z Ojccm (J l0,30; l7,1l).
Faktycznie, chwałę, która poclrodzi od jedynego Boga Jezus otrzymuje od Ojca jako ,,Jednorodzony, pełen łaski
i prawdy" (J 1,14). Zeby wyrazić wiarę chrześcijańską Paweł nie waha się podwoić stwierdzenic zPwt 6,4 i powiedzieć: ,,DIa nas istnieje Ęlko jeden Bóg, Ojciec [...] oraz
.jcden Pan, Jezus Chrystus" (lKor 8,6).
25.Bóg Stwórca i Opatrunośc. Biblia roąoczynasię zdaniem: ,,Na początku Bóg stworzył niebo i ziernię" (Rdz 1,1).

Ten

rtuł zdominuje nie tylko tekst

Rdz l,1-2,4a,lecz równiez

całe Pismo, które przytacza czyny Bożej mocy. W tym inarrguracyjnym tękście siedem razy występuje stwierdzenie o dobroci stworzenia. Stanowi ono jeden z reficnów (Rdz 1,4-3l ).
Stwierdzenie, że Bóg jest Stworcą pojawia się stale,
chociaz wyrażanejest za pomocą roznych formuł i w różnych kontekstach. I tak w opowiadaniu o wyjściu z Egiptu
Bóg ma władzę nad wiatrem i morzerr (Wj l4,2l). W modlitwie lzraęla Bóg wyznawany jest jako ten, ,,który stwo-

rzył niebo i ziemię"sl. Stwórcza działalnośćBoga ustanawia

i zapewnia oczekiwane zbawienie zarówno w modlitwie

łr

. Podajemy regularnie słowo PAN pisane duzymi literami tam, gdzie
tl,kst hc.hrajski ma tetragram nie wymawianego'imienia
JHWĘ-i;;i;
rvlrrstlc lloga lzraela. W czasie leknliy Żydziza"stępująje
innymi siowai
ttll. zwlltszcza słowem 'adonaj ,, Pan';.
,lx

a9
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Pwt 4,35.39 ; |z 45,6.14.
lKor 8,4; por. Ga 3,20; Jk 2, l9,
Ps l l5,15; 1ż1,2; 124,8; 134,3: 146.6.
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którego wszystko zaleĄ:,,Nie troszczcie się zbytnio o swoje
życii oto, Óo majcie.lÓSe i pić, ani o swoje ciało, czym się
macie przyodziać [...] Przypatrzcie się plal(om w powle_trz.r, nń siejąani Zn,ą t. ] a Qciec wasz niebieski je.żywi"56,
TroskliwośĆ boga -ŚŃórcy obejmuje tak złych, jak.i dobrych, nad który-mi,,słońce Jego wsch9dli_i którym daje ko-

(Ps l21,2) jak i wypowiedziach prorockich, na przykład
u Jr 5,22 i 14,22. U |z 40 - 55 ta działalnośćokreślanadzieję na nadchodzące zbawienies2. Księgi mądrościowe
nadają stwórczej działalnościBoga pozycję centralnąJr.
Bóg, który stwarza światswoim słowem (Rdz l ) i który daje człowiekowi tclrnienie życia (Rdz 2,7) je st równiez
Bogiem świadczącynl o swcj opiece nad każdym ludzkim
bytcm, od samego jego poczęcia5a.
Poza Biblią hebrajską należy zacytowac tckst z 2 Mclr
7 ,2B, gdzie matka siedmiu męczeńskiclr braci zachęca ostatniego z nich słowami: ,,Proszę cię, synu, spojrzyj na niebo
i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć
uwagę nato,że Bóg nie stworzył ich z tego co istnieje i że
ród ludzki powstał w ten sam sposób". Łaciński przekład tego
zdania mówi o stworzeniu ex łlihilo, ,,z niczcgo". Znamiennym aspektem tego tekstu jcst to,żeprzrypomnicnie stwórczej
działalnościBoga stanowi tutaj podstawę wiary w znartwyclrwstanie sprawiedliwych. To samo jcst w Rz 4,17.

niócmy deszcz, żeby uzyżnić gleb{' (Mt 5,45) Opatrmość
Boża iozcirya się na wszystkich. Przekonanie to po_winno
doprowadziluczniów Jezusa do szukania ,,najplelv KrólesŃa Bożego i jego sprawiedliwości" (Mt 6,33), WEwangelii
Mateusza jeń inówi o ,J ólestwie, które zostało przygotowane dla was od zńożenia świata" O4t 25,34). Swiat stworzony przez Boga jest miejscem zbaw_ienia człowieka,
Oczekuje on na swe pełne ,,odrodzenie",(Mt l9,28),
Wyclrodząc oa giUtii idowskiej, która stwierdza, że
Bóg wszystko stworzył swoim 9Jowery, lwoją wypowieazi[" prótog Czwartój Ewangelii głosi, że ,,na początku
byłó Słowo'| że,,Słowobyło Bogiern".i że,,wszystko przez
nie się stało'i i żĆ ,,bęzNiego nic się nie stało, co się stało"
(J 1,1-'3). Słowo przyszło na świat,ale światGo nie poznał
il t, t Ol. Pomimó barier ze strony ludzkiej Boży plan jasno
jest'nańreślony u J 3,16: ,,Bóg tak,umiłował świat,ze Syna
,*"go Jednoródzonego dał, aby kaZdy, kto w Niego wie,ry,7i" zginS, ale mńł Ęciewieczne-. Jezus dajg t9j B_oZej'miłośliŚwiadectwo do samego końca (J l3,1), Po
zńańwychwstaniu Jezus ,,tchnął" na uczniów odnawiając
Boży alit w momencie stwarzania człowieka (Rdzż,7), co
sugóruje, że nowe stworzenie będzie dziełem Ducha Swiętego (Ap ż7,ż.22).
- Księga Apokalipsy podaje podobną perspektywę, cho*
ciażczyńto w odmienńym, innym języku. Bog Stwórca
(Ap 4,il) stoi u początków zbawienia, ktore moze zrea|i,
Żo*uĆjedynie Baranek ,jako zabity" (Ap 5,6) spełniając
tajemnicę paschalną Ten, ktory je_st ,,początkiem Bożego
st'worzenia^" (Ap 3,14). Na końcu historii zwycięstwo nad

Wiara w Boga stwórcę, zwycięzcę sił kosmicznych

i zła, jest czymśnieodłącznym od pokładanej w Nim ufnościzarównojako zbawcy narodu izraelskiego,jak i poszcze-

gólnych

osób55.

26. Nowotestamentalne przekonanie, że wszystko, co istnieje, jest dziełem Bozym, pochodzi w prostej linii ze Starego

Testamentu. Wydaje się ono tak silne, że nie potrzebuje dodatkowych uzasadnień i że słownictwo odnoszące siędo stworzenia jest mało obecne w ewangeliach. A jednak w Mt l9,4

mozna zauwaĄć odniesienie do Rdz 1,27, gdzie mówi się
o stworzeńu męcrymy i kobiety. W sposób szerszy Mk 13,19
przypomina o ,,początku świata,który został stworzony przez
Boga". Wreszcie Mt l3,35b kornentując przypowieść mówi
,,o rzeczach ukrytych od założęnia świata".
W swoim przepowiadaniu Jezus kładzie silny akcent
na ufność,jaką człowiek powinien mieć wobec Boga, od
52
53
5a
55

Iz 42,5: 44,24: 45,| l ; 48,

l .]

Prz 8,ż2-3l; |4,3 l; l 7,5; t{i 3tt; Mdr 9,1-2.

Ps l39,13_15; Hi l0,9-12.
Hi 26,1ż-13 Ps 74,12-23; 89,l 0-l 5: Iz 45"|-8: 51,9-l l.

s6
J?

Mt 6,25-26; por. Łk lZ,2Z,3ż.
Mdr 9,1; por. Ps 33,ó-9; Syr 42,15
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mocami zła pójdzie w parze z powstaniem nowego stworze.nia, którego światłembędzie sam Bóg58. Nie będzie więcej potrzebna świątynia,poniewaz wŚzechmogący Bog
i Baranek będ=ą SwiąĘnią ńiebiańskiego miasta,-nówej lel

2. Osoba ludzka: jej wielkośći nędza

a)

Testamencie

27. Zwykło się mówić, używającjednego określenia,
o ,,wielkości i nędzy" ludzi. W Starym Testamencie nie
spotyka się tych dwóch terminów na określenie sytuacji
człowieka, ale znajdują się wyrazenia podobne: w pierwszych trzech rozdzińach Księgi Rodzaju mężczyzna i kobieta sąz jednej słony ,,stwotzeni na obraz Boga" (Rdz 1,27),
ale też z drugiej ,,wypędzeni z ogrodu Eden" (Rdz 3,ż4),
gdyż nie posłuchali Bożego nakazu. Rozdziały te nadają
ton lekturze całej Biblii. Każdy znajduje w nich zachętę,

rozolimy (Ap 21,2.22).
W listach Pawłowych temat stworzenia jest równie
ważny. Znane jest rozumowanie Pawła w Rz 1,20-2l w odniesieniu do pogan. Apostoł stwierdza, że ,,od stworzenia
świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga
oraz Bóstwo - stają się widzjalne dla unysłu'', a zitern pÓgarue nle mogą się wymówić od winy, że nie oddali chwĄ
gogl
iże ,,służylistworzeniu zamiast Stwórcy'' (Rz 1,2Ś;
por. Mdr l3,1-9). Stworzenie zostało,,poddane mamości';
(Rz 8,20-ż|). Nie można go jednak odrzucić jako czegoś
złego, W |Tm4,4 stwierdza się, ze,,wszystko, co Bóg stńorzył,.jest dobre, i niczego, co jest spożywane z dziękczynieniem, nie naleĘ odrzucać",
UkazanaprzezStary Tęstament rola Mądrości w akcie
9!wó_r9zym w Nowym Testamencię przypisywana jest osobie Chrystusa, Syna Bozego. Również tutaj, podobnie jak
w prologu Jana w odniesieniu do ,,Słowi''lt,l; choOzi
o.powszechne pośrednictwo wyrażone po grecku przedimkięm dia znajdującym się również w H6r 1,2. ,,Jezus Chrystlls,.przez którego wszystko (pochodzi)'' zwięany jóst
z ,,Ojcem,od którego wszystko (pochodzi)'; (t Kor 8,6). Iiozwrjając ten temat hymn z Kol 1,15-20 stwierdza, że,,wszystko zostało stworzone w Nim" i ze ,,wszystko zosiało
stworzone przez Niego i dla Niego; On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie'' (KÓl 1,16-17).
Z drugiej strony zmartwychwstanie CĘstusa pojmowa.
ne jest jako inauguracja nowego stworzenia, tak Ze,;ÓSti ttoS
pozostaje w Chrystusie, jest 'nowym stworzeniem'''59. Zę

by rozpoznać istotne cechy swojej sytuacji i głębię piękna
całej historii zbawienia.
Stworzeni na obraz Boga: ta cecha, potwierdzona na

długo przed powołaniem Abrahama i wyborem Izraela charakteryzuje mężczyzni kobiety wszystkich czasów i wszystkich miejsc (Rdz l,ż6-27)ó0. Im dana została największa
godność.Wyrażenie to moze pochodzić z ideologii królewskiej narodów sąsiaduj ąc y ch z lzr aelem, szczególni e z Egip-

tu, gdzie faraon uważany był za żywy obraz boga, co
zobowiązywało go do podtrzymywania i odnowy świata.
Jednak Biblia uczyniła z tej metafory podstawowąkategorię na określenie całej osoby ludzkiej. Słowa Boże: ,JJczyń,
my człowieka na nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje
nad..." (Rdz 1,26) przedstawiają istoty ludzkie jako stworzęnia Boga, których zadaniem jest panowanie na ziemi
stworzonej i zaludnionej przez B o ga. I stoty lrrdzkie będące
obrazem Boga i zarządcami Stworcy stają się adresatami
Jego słowa i powołanymi do okazywania Mu posłuszeństwa (Rdz 2,15-17).
Zarazemwidać wyraźnie, że osoby ludzkie istniejąjako
mężczyżni i kobiety, których zadaniem jest słuĄć życiu.
W stwierdzeniu: ,,Stworzył więc Bóg człowieka na swój
obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyzną

względu na t o, że wnnógł się grzech ludzi, Bozy plan zbawie-

nia w Chrystusie był realizacją nowego sttvoiŹenia. Podejlrtiemyten tematnieco dalej, po omówieniu sytuacji ludzkośii.
Ąp 22,5; por. Iz 60, l 9.
''' 2 Kor 5,l 7; por. Ga 6.1 5.

Rdz 5,1; Mdr 2,ż3; Syr 17,3. Ta sama idea znajdtrje się w Ps 8,5-7,
choć wyrażona tam została innymi słowami.
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i kobietą" (Rdz

1

,27) rozróżnienie płci postawione jest

w paraleli do Boga.
Poza tym, ludzka prokreacja istnieje w ścisłejłączności
z zadaniem panowania na ziemi, jak na to wskazuje pobłogosławienie przez B oga pierwszej pary ludzkiej :,,B ądźcie
płodni i rozmnażajcie się, abyściezaludnili ziemię iuczynili
ją sobie poddaną" (1,28). Tak więc podobieństwo do Boga,
związek mężczlzny z kobietą i panowanie nad światem są
wewnętrznie ze sobą złączone.
Scisły związekpomiędzy faktęm bycia stworzonym na
obraz Boga i faktem posiadania władzy nad światemniesic

wiele konsekwencji. Po pierwsze, powszeclrna aplikacja
tych ceclr wyklucza jakąkolwiek wyższośćjednej grupy ludzi czy jednostki nad drugą. Wszyscy ludzie są stworzeni
naobruzBozy i wszyscy zobowięani sąkontynuować po-

rządkujące światdzieło,Stlvórcy. Po drugie, podjęto dyspozycje mające na względzie hannonijną koegzystencję
wszystkich żyjących istot w poszukiwaniu koniecznyclr
środków do ich utrzymania: Bóg wyznacza pokann dla ludzi i zw ierząt (Rdz 1,29- 3 0 )ó . Po trzecie ży cie ludzi podlega pewnemu rytmowi. Poza rytnrem dnia i nocy, miesięcy
księżycowych i lat słonecznyclr (Rdz l ,l4- l 8) Bóg ustanowił rytm tygodniowy z odpoczynkiem dnia siódmego, podstawa szabatu (Rdz 2,1-3). Szanując szabat (Wj 20,8-1l)
władcy ziemi oddają hołd swemu Stwórcy.
ż8, Nędzrl ludzka znajduje swój przykładowy biblijny
wraz w historii pierwszego grzechu w ogrodzie Eden i w
karzęzagrzech.OpowiadanieRdz2,4H3,24uzupełniatekst
Rdz 1,1-2,4a ukazując jak w stworzeniu, które było ,,dobre"62 a nawet, raz ukończone poprzez stworzenie człowieka ,,bardzo dobre" (Rdz 1,3l ) na światwkradła się niedola.
Tekst biblijny precyzuje zadanie powierzone przede
wszystkim człowiekowi: ma ,,uprawiać i strzec" ogrodu
lidcn (Rdz 2,15) i dorzuca doń zakaz,,spożywania z drzewtt poznania dobra i zła" (2,16-17). Norma ta implikuje, że
|

''ń' lą.opńr.nie to uzupełnione zostało po potopie.
Rtlz 1,4.10. l2. l8.21.25.
14

słuzcnie Bogu i zachowywanie Jego przykazania jcst

współzalezne z panowaniem na ziemi (1,26.28).
Mężczyzna podejmuje najpierw rcalizację Bożych zamiarów nadając zwierzętom nazwy (2,18-20), a następnie
przyjmując kobietę jako dar od Boga (2,23).I na odwrót.
W epizodzie kuszenia ludzka para nie działajuż wcdług
nakazów Boga. Spozywając owoc z drzewa kobieta i rnęzczyzna ulegają pokusic bycia takirni jak Bóg i przywłaszczęniasobie,,poznania", które należy tylko do Boga (3,5-6).
W konsekwencj i staraj ą się uniknąć konfrontacj i z

B ogi

em.

Jcdnak ich próba ukrycia się ujawnia szaleństwo grzcchlt,
poniewaz zostawia ich ono w tym samym miejscu, w ktoryrn głos Boga moze iclr dosięgnąć (3,8) Pytanie Boga,
które obwinia człowieka: ,,Gdzie jeste ś?"sr"rgeruj e, że nie
jcst on tam, gdzie być powinien. Czy|i do dyspozycji Boga
i do wypełnienia wyznaczonego mu zadania (3,9). Męzczyzna i kobieta spostrzegają, ze są nadzy (3,7-10), co
oznacza, ze stracili zaufanie zarówno do siebie, jak i do
stworzenia.
Swoim werdyktem Bóg ponownie określa warunki zycia
istot ludzkich, ale nie relację pomiędzy Nim a nimi (3,17-19).

Z drugiej strony człowiek traci swe szczególne zadanie w ogroclzie Eden, ale nie zadanie pracy (3,17-19"23). To zaśodtąd
zorientowane j est na,,glebę" (3,23 ; pol 2,5). Mówiąc inaczej

Bóg nadal powierza ludziom misję. Zeby ,,uczynić sobie ziemię poddan{'(1,28), człowiek musi pracować (3,23).
Jednak odtąd ,,trud" jest nieodłącznym towarzyszem
kob iety (3, l 6) i mężczy zny (3,1 7 ). Ich pr zeznaczeni e m j est
śmierc (3,19). Relacja między mężczyznąi kobietąpogorszyła się. Słowo ,,trud" zwięane jest z ciĘąi rodzeniem
(3,1ó), a z drugiej strony zftzycznym i urnysłowym zmęczeniem spowodowanym pracą (3,17)6r. Paradoksalnie do
tego, co samo z siebie jest żródłem głębokiej radości - rodzenie dzieci i wytwory ludzkiej pracy - wkracza ból. Wyrok łączy ten ,,trud" z ich egzystencją na ,,ziemi", która
cierpi przekleństwo zaich grzech (3,17- l8). To samo moz-

Por. Rdz 9,3-4.
ó]

Rdz 5,29; 1z |4,3; Ps l21,ż; Prz 5,10; 10,22, l4,ż3
55
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na powiedzieć o śmierci: koniec ludzkiego życia nazwany
jest powrotem ,,do ziemi", z której wzięt! został człowiek,
zeby wypełnić swoje zadanieia. W-Rdz j-3 nieśrniertelność
wydaje się być złączona z pobytem w ogrodzie Eden i uwaruŃowana poszanowanie ń zaiaa, spo{w anla zdrze*a,,poznallid,'_. Pogwałcono ten zakaz i dlatego dostęp do drzewa
Ęc.ia(2,9) je.st odĘd zamknięĘ (3,2ż).-W Mdł2,23-24 nięśmiertelnośćwydaje się być złączanó z podobieństwem do
Boga: ,,śmierćweszła na światprzez zawiśćdiabła''. W ten
sposob ustanowiono łącznlkpońięazy Rdz l i Rdz2_3.
, Ludzka para, stworzona na Boży obraz i zobowiązana
do uprawiania ziemi, ma ogromni e'zaszczytne powołanie
dopełniania stwórczej działalnościBoga popńez troskę
o stworzenia,(Mdr 9,2-3), Odmowa słuólrairia głosu Boga
i.chęć posłuchania głosu takiego czy innego stwórzenia jót
dowodem wolnościczłowieka. KÓnsekviencją tej *y6.unej prze.z
11m_ych ludzi odmowy jest podlóganie ńarze
i śmierci- ,,Nędza" stała się powsŹeóhnym aspiktem ludzkiej kondycji, jednak ten aspikt jest drugorzędny i nie niszczy.aspekfu ,,wielkości" zamieizonej przei Voga w jego

stwórczym planie.

Następne rozdziaĘ Księgi Rodzaju ukazujądo jakiego
stopnia ludzie mogąpogrążyć się w grzechu inędzy:
,,Ziemia u_legła skażeniu wobec Boga i ńapełniła sĘ gwałtem

ludzie
L.l Yr_ry*y
6, l l - l2), tak

(Rdz

postępowili na Żiemi niegJaziwiÓ;;

że Bógpostanowił zesłać potóp. Jednak
przyn__ajmli9j jeden człowiók, Noe, jak równi'eZ jego rodzi-

na, ,,chodził z Bogiem" (6,9) i Bóg go wybrał, Źeby dał
T9w."j rodzinie ludzkiej. WlÓgo pbto-it*iónOg
wytiera. Abrahama, nakazuje ńu opuścćswą ojczyznĘ
i obiecuje mu, ze ,,rozsławi jego imiĘ'' (Rdz lŁ',żf. Of tej
początek

chwili Bozy plan zaczyna objawiać swO; unińersaln!
charakter, ponieważ w Abrahamie ,,błogoŚławione będą
wszystkie ludy całej ziemi" (l2,3). Nastęlnie Stary Tesia-'
ment ukalrje jak poprzezrvieki plan ten ni przemiin objawiał chwile nędzy i wielkości Ćzłowieka. bOg nigdy ńie
óa
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Rdz 3,19 por.2,7;3,23.

zdecydował się na to, by pozostawić swój lud w nędzy.
Stale wprowadza go ponownie na drogę prawdziwej wielkościz korzyścią dla całej ludzkości.
Do tychpodstawowych cech wypada dodać i to, że Stary
Testament nie pomija ani złudnych aspektów ludzkiej egzystencji (por. Księgę Koheleta), ani bolesnego problemu
cierpienia niewinnych (por. zwłaszcza Księgę Hioba), ani
zgorszenia prześladowań, którym poddawani są sprawiedliwi (por. lristorię Eliasza, Jeremiasza i Zydów szykanowanych przez Antioclra). Jednak we wszystkich tych
wydarzeniach,aszczególnie w tym ostatnim, zamiast przeszkodzić ludzkiej wielkości,konfrontacja z tym cierpieniem
paradoksalnie uwypukla wielkośc człowieka.
b) W Nowym Testamencie
29. Antropologia Nowego Testamentu opiera się na antropologii Starego Testamentu. Swiadczy ona o wielkości osoby ludzkiej, stworzonej na obraz Boga (Rdz |,26-27) i o jej
nędzy spowodowanej przez niezaprzeczalną rzeczywistość
grzechu, który przeksztŃcaczłowieka w jego karykaturę.
Wielkośćistoty ludzkie7. W ewangeliach wielkośćludzkiej istoty wynika zBożej troski o człowieka, troski o wiele większej niż o ptaki niebieskie czy kwiaĘ po|ne (Mt 6,30).
Wynika ona równiez zzaproponowanego mu ideału: aby stał
się tak jak On miłosiemym (Łk 6,36) i tak jak On doskonałym (Mt 5,45.4). Faktycznie. Człowiek jest bytcrn duchowym, który ,,nie samym chlebem tylko zyje, ale wszelkim
słowem, ktore wychodzi z ust Bożych" (Mt 4,4; Łk 4,4).
Istotnie, głód słowa Bozego przyciagał tłumy najpierw do
Jana Chrzciciela (Mt 3,5-6 i par,), a potem do Jezusa65. Pociągała ich Jego boskość. Nawet poganie zdolni byli do wiel-

kiej wiary66.
Apostoł PawełnaleĄ do tych, ktlrzy najbardziej pogłębili refleksję antropologiczną. ,,Apostoł narodów" (Rz l 1,13)
ó5
66

Mt 4,25 i par.; 1,5,3|-3ż

Mt 8,10; l5,28,
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zronJmiał, że Bóg powołał wszystkich lrrdzi do wielkiej
chwały (lTes 2,12), by stali się dziećmi Bożym161, przez
Niego umiłowanymi (Rz 5,8), człon|ami ciała Chrystusa
(lKor l2,ż7), napełnionymi Duchęm Swiętym (lKor 6,19).
Trudno sobie wyobrazić większą godność.
Paweł wielokrotnie zajmuje się tematem stworzenia ludzi na obtaz Boga. W 1Kor l 1 ,7 Apostoł stosuje go w odniesieniu do mężczyzny,,,który jest obrazem i chwałą Boga".
Jednak gdzie indziej aplikuje go do Chrystusa, ,,który jest

obrazem Boga"ó8. Powołaniem ludzi wezwanych przezBoga
jest to, by stali się,,na wzór obrazu Jego Syna, aby On był
pierworodnym między wielu braćmi" (Rz 8,29). Właśnie
poprzez kontemplację clrwĄ Pana to podobieństwo dane
jest ludziom (2Kor 3,18; 4,6). Owa transfonnacja, rozpoczęta już w tym zyciu, dokona się w innym, kiedy ,,będzie-

my nosić obraz człowieka niebieskicgo" (lKor 15,49).

Wówczas wielkośćosoby ludzkiej osiągnie swoje apogeum.
30. Nędza istoty ludzkie7. W Nowym Testamencie pożałowania godna sytuacja ludzkości ukazana zostałana wiele
sposobów. Pewne jest jedno. Ziemia nie jest rajem! Ewangelie pokazująnam wielokrotnie długie pasmo chorób i słabości,które dotykająogromną ilośćosóbó9. W Ewangeliach
opętanie przez demony wyraża głębokąniewolę, w jakąmoże
popaśćcała osoba ludzka (Mt 8,28-34 i par.). Srnierć uderza
ąza w cierpieniu7o.
Szczególnie jednak skupia na siebie uwagę nędza moralna. Widać, że ludzkośćznajduje się w sytuacji grzechu,
i po

gr

który stwarza dlań krańcowe ryzyko7l. W konsekwencji apel
o nawrócenie jest naglący. Przepowiadanie Jana Chtzciciela
musi rozbrzmiewać z całąslłąnapustyni72. Potęm to zadanie przejmuje Jezus: ,,GłosiłEwangelię Bożą i mówił: [...]

67
ń8

Ga3,26;4,6;Rz9,26.

2 Kor 4.4l por.

Mk 5,38; Łk

7

,12-13:'

J

l 1,33-35.

7IMt 3,10 ipar.; Łk 13,1-5; |7,26-30: 19,41-44;23,ż9-3l.
12iMt3,ż-l2; Mk 1,2-6; Łk3,ż-9.
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tkną osoby, które podejmą shźbę ,,sprawiedliwości" (Mt 5, l 0)

i zapowiadał prześladowanie swoiclr uczniów7a. On sam tez
był szykanowany (J 5,16). Usiłowano go zabić15 i znaleziono
sposób, by urzeczywistnić ów zarriar morderstwa. Męka Jeansabyłazatem krańcowym przejawem nędzy moralncj ludzkości. Niczego w niej nie zabrakło: zdrady, wyparcia się,
opttszczenia, procesu i niesprawiedliwego wyroktr, obelg
izłego traktowania, okrutnej męki z towarzyszącymi jej .dminami. Nikczemność ludzka rozpętńa się przeciwko ,,Swiętemu i Sprawiedliwemu" (Dz 3,14) i postawiła go w stan
potwornej nędzy.
Właśniew Pawłowym Liściedo Rzyrnian znajduje się
najbardziej ponury obraznędzy moralnej ludzkości(Rz 1,18
- 3,20) oraznajbardziej przenlkliwa analiza kondycji człowieka grzesznego (Rz 7,14-25). Ukazany przez Apostoła
obraz,,wszelkiej bezbożności i nieprawości tych ludzi, którzy przez nieprawośćnakładają prawdzie pęta" (Rz 1,1B)
jest naprawdę przygnębiający Odmowa oddania chwały
Bogu i podziękowania Mu doprowadziły do zupełnego za-

ślepienia i najgorszych perwersji (1,21-32). Paweł stara się
wykazać, że.nędza moralna jest powszechna i ze nic jcst od
niej wolny Zyd, pomimo przywileju, jakim jest znajomość

Kol l ,l5.

69}lt4,24 i par.;8,16 ipar.; l4,35 ipar.;J 5,3.
?0

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,14-15);
,,obchodził wszystkie miasta i wioski" (Mt 9,35). Demaskował zło, ,,które wychodzi zczłowieka" i go ,,zanieczyszcza" (Mk 7,ż0). ,,Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego
pochodzą złe myśli, nierząd, kradziężę, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość,przewrotność,podstęp, wyuzdanie, zazdrość,obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza
pochodzi i czyni człowieka nieczystym"73. W przypowieścio mamotrawnym synu Jezus opisuje nieszczęsny stan,
do jakiego sprowadzona zostaje ludzka osoba, gdy tylko
oddali się od domrr Ojca (Łk l5,13-16).
Z drugiej strony mówił on o prześladowaniach, jakie do-

71
11

Mk7,ż1-23; por. Mt l5,19-20.
MI l0,|7 -23; Łk 21,|ż-|7.

15il/t |ż,l4 ipar.; J 5,18; Mk l1,18;

Łk l9,47
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Prawa (ż,l7-ż4).Swą tezę opiera na długiej serii tekstów
Starego Testamentu, które mówią że wszyscy są grzesznikami (3,10-1 l): ,,Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego"ió. Ekskluzywny aspekt tego zaprzeczenia z pewnością
niejest owocem doświadczenia. Ma on raczej clrarakter pewnej teologicznej intuicji tego, kim staje się człowiek bez
Bozej łaski: zło jest w sercu kazdego (por. Ps 51,7). Intuicja ta wzmocniona jest u Pawła przekonaniem, że Chrystus ,,umarł za wszystkich"77; wszyscy potrzebowali zatem
odkupienia. Gdyby grzech nie był powszechny, istnieliby
ludzie, którzy nie potrzebowaliby odkupienia.
Prawo nie przyniosło lekarstwa na grzeclr, poniewaz
człowiek grzeszny, nawet jeśIiprzyznaje, że Prawo jest
dobre i chciałby je zachowywać zmuszony jest stwierdzić:
,,Nie czynię dobra, którego chcę, ale czynięto zło, którego
nie chcę" (Rz 7,19). Potęga zła posługuje się samym Prawem, by pokazać nadto całą swoją jadowitość prowokuje
do tego, by je naruszano (7,13). A grzech prowadzi do śmierci78, co wyzwala zust grzeszne go człowieka okrzyk rozpaczy: ,,Nieszczęsny ja człowiek! Któz mnie wyzwoli zciała,
co wiedzie ku tej śmierci?" (Rz 7 ,24). W ten sposób pojawia się pilna potrzeba odkupienia.
Na zupełnie innym rejestrze, ale z jeszcze większą
mocą równiez Apokalipsa świadczy o spustoszeniu, którego dokonuje zło w ludzkim świecie.Opisuje ,,Babilon",
,,wielką nierządnicę", która wciągnęła do swych obrzydliwości,,królów ziemi" i ,,mieszkańców ziemi" i która,,upiła się krwią świętych i krwią świadków Jezusa" (Ap l 7,1 -6).
,,Jej grzechy urosĘ aż do nieba" ( l8,5). Zło rozpętuje straszne nieszczęścia.Jednak nie będzie miało ostatniego słowa.
Babilon upada (l8,2). Z nieba zstępuje ,,miasto święte,nowa
Jerozolima", ,,mieszkanie Boga z|udżmi" (21 ,2-3).Rozpowszechnianiu się zła przeciw stawia się zbawienie, które
pochodzi od Boga.

3. Bóg

-

Wybawca i Zbawiciel

a) W Starym Testamencie
31. Od początku swej historii, tzn. od

z EgĘ.tu,

!|jścia

u.u"iao#i adciyŁPANA w charakterze Wybawcy iZP?-.
jaki
*i.ńu. rur. świa'dczyo tym Biblia, która opisuje to,.w
gip
skiep.anowania
;p;;b r;.i"ł oswobódzoń y 7zr ae| spod
e

po w momcncte prze.;ściaprzezmórze (Wj l4,21-3l), Cu_EÓ*"" pir"i scie'przózmoire stało się jŁdnymz głównych
wrazzwej,
;;;e;;ielbi|nia Boga79. Wyjście z Egiptu
się główstało
(Wj
15,17)
obiecanej
ziemi
do
Sńń]iru"ra
potwierdzeniem jego wyznania wiary80,
ny--' -1;
teologiczne ziaĆzęnie trzęba rozpoznać w formu-

łu"n, itOłńl posługuje się Stary Testament na wyrazenie
int".*"*ji Pana w tyń fundamentalnym dla|zrae|azbaw.ru* *uóurzeniu: PAN ,,*yprowadził" IzraęIa z Egiptu,
5,6), ,,wprowadził go" do
-Oi*" ,ii"*oli" (Wj 20,2,;Pwt
ktora opĘwa. w mleziemi,
do
pŻeŚtronnej,
i
,rńi zyznej
i .iÓ'a' 1Wi':,S. tl1, ,,vł,}rwał" go z rąk prześladowców
ii"
^rw1
i-r;lz)zj, ,,rvytuplł gÓ", tut..jik wykupuje się niewol},rliał tp i a n,' ń * i l,s1 czy nadaj ąc lTlu p rawo p o krewi eń
stwa
"- (gd'al:Wj 6,6; 15,13)- wyjściaz.EgiptLr lzrael jeszlja; po linii doświadczenia
ruŻdoświadczyłoswobadzającej i zbawczcj interwen"r"
;n ń;;"J ; ziemikanaałl. Uciskany przczwrogie narody
do
łoo*o,iu swej niewierności wobec Boga, Izrael woła
jako
Pun powołuje wówczas ,,sędziego"
ŃiÓ;ń-Ó.

i

,,Zbawcę"8l.
"--

- po.utracie Zięmi
zapo,
miał
imieniu,
.,ieznanym
o
pro.ok
Deutero-IzajaŚr,
Pan zamięrza
łi"illće ,"/g"ón,"o* niesĘchane orędzic:
jaka
była na po*yr*olehcząinicjatywę,
Śią
powtórzyć
W smutnej sytuacji wygnania

D
*0

Rz 3,10; por. Ps l4,3; Koh 7,20
17
2Kor 5,14; por. Rz 5,1tl.
78
Rz 5,12; 1 Kor l5,56.
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s|

Wj l5,1-10.20-2l; Ps l06,9-1i;

Pwt 26,6-9; por.6,21-23,
nadany jest
Sdz 3,9.15; por. Sdz 3-8 i Neh 9,27 Tytuł Zbawcy

Bogu w 2 Sm 2ż,3;|z 43,3:45,

l 5; 60,

l6,

6l

60
l
i

]iiilLi
I

]

czyli inicjatywę wyprow adzeniaz Egiptu, a nawet
1_zatku,
;ą_przewyższyć. Pokoleniu swych wybranyÓĘ ł'brahama
i Jaku.ba (Iz 41,8), ma.zamiar'o,bjawić się
1ańo ,,ilk;pi:
:,"]'.,( :'ćl), wybawiając ich.od 9b9vcł, *iuS"i"i"ri
Babilończyków82. ,,Ja, Pa!,
"r],il
łlko Ja isinieję i pozu Vną,il.
m3 z.a9.n!go zbawcy. To Ja Żapowiedziaiem-i dałem
Żba(Iz43;l l- l2), WszyscyŚmieńelnicy uznaj4zc
I11n,e;'
PAN
.;est,,zbawcą" i ,,odkupicielem'' Izraela ttŹ ąg,Z'6f,
P: powrocie wygnańcóq przedstawionym pizez Deu.tero-Izajasza
jako coś,bardzo bliskiego i ktory, ńk.ót".
nustąpił - choć w. sposób mniej spektaiulamy * pojawia
się
nadzi ej a na e s c h a o l o g i c z n e w yŻw o I e n i e ; dichówi rpuJto l
biercy proroka działającego ni wygnaniu zapowiadali
majace dokgnlc się,w przyszłościspółnienie
się zapowiiÓ-zi
odKuplenla lzrae|a, które będzie boską interwenóją końca
czasów8j. Na tej podstawie równiez mesjańskiegó
Irń";;
,
?ur!y. o s tatcc zn yc h można prze dstawi ć jako zbłwc ę ńi iela (Mi 4,14-5,5).
, W_wielu psalmach zbawienie ma charakter indywiclualny.lzraelita w walce z chorobą lub wrogimi ,akuruńi
może prosić Pana o obronę przcd śmierciąi-ub uciskiemil.
Może równiez prosić o Bozą pomoc dla kióla
Ps ZO.iO).
U.fazbawczej interwencji Bogi (Ps 55, 1-7 -1g). Aie
tez wieirryrób szczególny tńl (Ps l8 : 2Sln l8), dziękują
l1_1
:
Panu_za otrzymaną pomoc i za zakończenie uciŚku8s. '
Po_z9
lym Izrael spodziewa się, że Pan go ,,odktrpi ze
wszy_s.tkich jego grzechów'' (Ps l3Ó,8).
. .W nr9ltórych tekstach pojawia-się idea zbawienia po
śmlelci To, co dla Hioba 6yio tylko promykiem naa{i"i
Hi 19,25i staje się tiwałą
.!:9dł:_Ę,_"'"|mój;v.le''
Bóg wyzy9li lnoją duszę z mocy "uarriją
,,Lecz
Sreoń,
}boĘ_a|pte:
mnre zabterzę" (Ps 49,16). Sam psalmi sta w Ps 73,24
mowl: ,,a potem przyjmiesz mnie do chwały'', Bóg
więc
t

g2

Iz 41,14 43,14 44,6.24; 47,4; 48.17;

Iz 60,10-12;35,9- l 0.
l,Z; ZZ,ZI -22: 26,1l ; 3 l, l 6;
ia. |s
N5
Ps 34,5; 66,19 56,|4;7I,23.
83

44

49,1

.26; 54,4.8.

21 : 1l 8,25; l l 9, l 34,

może nie tylko zahamować moc śmierci i przeszkodzić
oddzieleniu go od Siebie (Ps 6,5-6), ale co więcej, poprowadzić go poza strefę śmierci, by mógł uczestniczyć w Jego
clrwale.

Księga Dąniela i pisma deuterokąnoniczne podejmują
tcmat zbawienia i rozwijają go w nowy sposób. Zgodnie

z

apokaliptycmym oczekiwanietn uwielbienię,,lrrdzi

b) W Nowym Teslamencie
32. Nowy Testament pozostaje w ciągłościze Starym,
ukazując Boga jako Zbawcę. Od samego początku ewangelii Łukasza Maryja wychwala Boga, swego ,,Zbawcę"
(Łk 1 ,47), aZachariasz błogosławi,,Pana, Boga Izracla, bo
nawiędził lud swój i odkupił" (Łk 1,68). Temat zbawienia
powraca czterokrotnie w ,,Benedictus"8?, z póżniejszymi
uściśleniami.Od pragnienia uwolnięnia od nieprzyjaciół
(1,71.74) następuje przejściedo uwolnienla z grzechlw
(1,7'1). Paweł ogłasza, ze ewangelia jest ,,mocą Bożą dla
zbawienia każdego wierzącego" (Rz t,16).
W Starym Testamencie mowa jest, ze Bóg clrcąc wyzwolić i zbawić człowieka posługuje się lrrdzkimi narzędziami, które, jak widzieliśmy, otrzymują czasami tytuł
zbawcy, nadawanemu częściej samemu Bogu. W Nowyrn
Te

stamenc ie tytuł,,odkup

*ó
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mąĘclr"

(Dn l2,3) - niewąĘliwie chodzi o ludzi wiemych, pomimo
prześladowań, Prawu - będzie następstwem zmartwychwstania ciał (lż,2). Głęboka wiara w zmartwychwstanie męczenników ,,do życia wiecznego" (2Mch 7,9) pojawia się
całkiem wyrażnie w Drugiej Księdze Machabejskiej86. Według Księgi Mądrości mieszkańcy ziemi,,zostali pouczeni
[...] i zbawieniprzez Mądrość"(Mdr 9,18). Poniewaz sprawiedliwy jest,,synem Bozym", Bóg,,ujrnie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników" (2,18) chroniąc go od śmierci
lub dając mu po niej zbawienic, gdyż,,naclzieja" sprawiedliwych jest,,pełna nieśmiertelności"(3,4).

iciel"

(ly t ra tes), kto

ry

p oj

aw ia się

2 Mch'7,9.11.14.23.29.

Łk

1,69.7l.,74.77.
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tylko

raz. odniesiony Jest d,o Mojżesza, który
właśnie
w tym charakterze zostił.posłany prr"rBoga
(Dzl,Jilrr.
Gdy chodzizaś o tvtuł ,,ńawca'i,i;;i;;*""y jest
on zai aól"ir* Ś"*.i-"ię Jezus przywo;?,:T"Ł::9:,]ik
ruJe na pamlęc dane przez Boga zbawienle,
co plerwsza
Ewangelia natychmiast zauwala i precyzuje,
Z" 6ęazlc iu
chodzić o zbawienie au.ho*e: arili"
Ó;;rę E przez dzieotrzyma.,,imię Jezus- p"i**uZ
,,On zbawi
:]..!
,M,".yię
SWoJ lud. odJego grzec.hów'' (Mt l
,2l). w rwangelii Łukasza aniołowie zwiastrrjąpasterzom:
narodz"ił

ii

,,dziś
się wań
Zbawiciel" (Łk 2,1 t ). ĆŻwarta r*uffi u'
otwiera szerszą
perspektywę, sprawiając, że Samaryńnie
głoszą iż il;;
,.; est pra wdz iw y m Zb awicie lern św iata''
(J-4,4ż;
Można zauważyć,.żg Nowy Testameni-w 'Ewangeliach,
^
D ziejach Apostols [iń i niekńesii,o."*""v.r,
Listaclr Pawłowych bardzo powściąl i wie k".;ń;
; łtułuZbawcv*'
l ę og.lędnosc wy.;aśnia się faktem,
że świaf hellenistvcinv
z tego tytułu. Nadawany był on b;g;ń
:^T,:*:,l?.1y,stał
bóg - uzdrowiciel, oriz ,iUO.t*iofiyi"
::i]fllj f;|lenios,
wraocoln,
ktorzv nrzedstawiali samych siebie jako
cieli ludu, l,łOgi wie9 ,ię *yau*uZ J*"Jnu.rnym.,aiiiPoza
e greck im poj
ie zbawienia ml ało'. my r.o _
ęó
l*.y_r,:_1::]
Ioryt lndywldualistyczny i materialny, gdy
tymczasem

ł::::::::'1,1:

no-

pojęcie. odzicdzńione po Starym

leslamencte, mlało ro_zpiętośc kolektywną
i oiwarte było
na.sprawy duchowe. Z czasemjednak
dwuzna'czryzyko
zanikł?
pasterskie i Z rirr'P1ot.a to.r}siuJą
::::]
Łi.tv
często z tytułu Zbawcy, stosując go tak
do Boga,

jńil;

Chrystusa90.

W Septuagin cie. lvtrdłćs
wl]li" tylko dwa razy. Jestto Ętuł
nadawany Bogu. Ps l st i q), t ą;';il78), :ig
]5.
88

En

Zastosowanv do Boqa tytul ten zn4clule
się rylko jeden raz w Ewan-

geliach (Łk 1,47) inigdy iv

óziejachĘ".i"r.|].i,'."l

w

niekwestionowanych Listach Pawlowvch Zastosowany
ao'.l"ru.u dwa razy
1.ri
(Łk 2, l l: i ą.ązl. <1wa razy,,j dr*i*ll
Apostolskich (Dz
YI*?:Ęi":ll
5,3l;
13,23) ijeden raz w niekwestiono*;"y"h
l;;ń
Pawła (Flp 3,20).
n0
Pierwszy List do Tvmoteusza stosujó len
tytultylko clo Bogatrzy
razy ( l Tm l ,l; 2.3; 4, l0j: Dnrgl Li;;;TY;;,'.;2a
stoslue go jcden
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W publicznym zyciu Jezusa moc zbawcza, która w Nim
znalazła miejsce nie objawia się tylko napłaszczyźnieduchowej, jak u Łk l9,9-10, lecz równięż - i to często - na
płaszczyżnie cielesnej. Jezus zbawia chorych, lecząc iclr9|.
Stwierdza On: ,,To właśniewiara twoja cię uzdrowiła"g2.
Jcgo uczniowie proszą go o wybawienie z niebezpieczeństwa, a On to sprawia93. Uwalnia nawet od śmierci9a. Wiszącemu naWzyżtt przeciwnicy przypominaj ąz ironią, że
,,innych wybawiał" i naśrniewając się mówią by ,,zbawił
samego siebie zstępując zkrzyża"gs. Ale ten rodzaj zbawienia obcyjestJezusowi, ponieważprryszcdł On, aby ,,dać
swoje życie na okup (lytron: środekuwolnienia) za wielu"96. Chciano uczynić zeń narodowego wybawcę97, ale odrnówił. Przyniosł zupełnie inny rodzaj zbawienia.
Relacja między zbawieniem a narodem zydowskim staje
się uclrwytnym przedmiotem refleksji teologicznej Jana:
,,Zbawienie pochodzi od Zydów" (J 4,2ż). To stwierdzenie
Jezusa sytuuje się w kontekście przeciwstawienia kultu
zydowskiego kultowi samarytańskiemu, przeciwstawienia,
które zniknie wraz z faktem ustanowienia czci,,w duchu
i w prawdzie" (4,ż3). Pod koniec tego epizodu Samarytanie uznają zc Jezus jest ,,zbawicielem świata"(J 4,42).

Tytuł Zbawiciela przypisany jest szczególnie zmartwychwstałemu Jezusowi, ponieważ poprzęz zmartwychwstanie
,,Bóg wywyższyłGo na prawicę swojąjako Władcę i Zbawiciela, aby dać lzraelowi nawrócenie i odpuszczenl,e grze-

chów" (Dz 5,3l). ,,W żadnym innym nie ma zbawienia"
(4,12). Perspektywa jest eschatologiczna. ,,Ratujcie się" raz tylko do Chrysfusa (2 Tm l ,1 0), List do Tytusa stosrrje go trzy razy
do Boga (Tt 1,3; 2,10; 3,4) l trzy razy do Chrystusa (Tt 1,4; 2,13;3,6).
Drugi List Piotra stosuje go tylko do Chrysfusa w łączności,z- wylątkiem pierwszego teksfu, ztytułem Pan (2 P 1,1.1|;ż,20;.3,2.18).
'' Mk 5,23.28.34:6,56.
"1 Mt9,22 ipar.;Mk 10,52;Łk 11,19;18,42.
"1 Mt 8,25-26 i par.; 14,30-3 l.
''1 Mt 9,18-26 i par.; Łk 7,11-17; J l1,38-44.
u1
Mt 2'l ,39-M i par.; Łk 23,39.
"ó Mt 20,28; Mk l0,45.
''7 J 6, l 5; Łk 24,2l: Dz 1,6.
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mowi

Pi

otr,,z tego przewrotncgo pokolenia''

(D

z 2,40), zaś

Paweł przedstawiał zmartwychwstiłego Jczusa nawroconym
poganom, jako tego, ,,k!óry nas wybawił od nadchodzącógo
gnicwu" (1Tes 1,10). ,,Tym bardziej więc będzie^y prł",

Niego zaclrowani od karzącego gniewu, gdy teraŹ przez
krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni'' (ń.z5,9).
Zbawienię to obiecano narodowi izrae lskiemi, ale ,,poganic" mogą odtąd mieć w nim udział, ponieważ ewańgelia_lest ,,mocą.Bozą ku zbawicniu dla kaŻdego wicrzącelo.
najpierw dla Żyda, potem dla Greka''98. NaŹzieja ,Uu*]"nia, która pojawia się dośćczęsto z całą,rro"ą Starym
Testamencie znajduje swoje spełnienie w Nowym.
4. Wybranie lzraela
a) W Starynt kstąmencie
33. Bog jcst oswobodzicielern i zbawcąprzede wszystkim rnałego narodu - leząccgo porniędzy d*oroa impeiiami - ponieważv,rybrń sobie ten naród, wydzielając go sobie
ze.względu na szczególną z Nim relację i pósłańnictwo
w świecie. Idea wyboru jest podstawowi dla z.ozumienia

Starego Testamentu i całej Biblii.

Stwierdzenie, według którego
_
Izraela, jest dominantą

PAN ,,wybrał'' (bahar)
nauczaniiKsięgi Pońórzonego Prawa..Wybran_ie, dzięki któremu Pan obiał sobie Izrae-ia, objawił się w Bozej interwencji, mającej na celu uwolnienie
zEgiptu i podarowanie ziemi. Księga Powtórzonego Prawa.w sposób wyrażny obala pogląd, ze ten Boży wybór
podyktorvany był wielkością lzraela lub jego moialną doskonałością,,Wiedz, żę nie ze względu ni Ńoją cnotę Pan,
twój, d9je tę piękną ziemię na własność,Uo jestlS nĘóg
9i

dem o twardym karku" (9,6). JedynąpodstawąBozego wyboru jest Jego miłośći wiemość:,,poniewaz Pan was umiłówał
i chce_dochować przysięgi danejwaszrym przodkom'' (7,8).
Pvblany prz91Poga]7ael został powółany po to, Ń'6vl,

,
,,ludem

święĘm" (Pwt 7,6; t4,2). Słowo ,,święty';@Ód;ś)

wyraża sytuację, która w sposob negatywny polega na tylx,
zc jest się oddzielonyrn od tego, co świcckie,a w sposób
pozytywny, że jcst się poświęconynr na shrżbę tsogu. Księga Powtórzonego Prawa, korzystając z określcnia,,lud święty", tnocno uwypukla j edyną w swoim rodzaj u sytLracj ę lzrucla,
narodu wprowadzonego w dziedzinę sacrum, narodu, który
stał się szczególnąwłasnością Boga i przedmiotcnr jego specjalne1 opieki. Jednocześnie podkreślona jest doniosłoścodpowiedzi lzraę|a na Bozą inicjatywę, a zatcm konieczność
stosownego do tego postępowania. W ten sposób teologia
wyboru wydobywa na śrviatłozarówno status wyrózniający, jak iszczególnąodpowiedzialność narodu, który został
wybrany spośrod wszystkich innych, aby stac się osobistą
własnościąBoga99 i żeby był świętyrn, ponicwaz Bóg jest
świętyl00.

W Księdze Powtórzonego Prawa temat wyboru nie
dotyczy wyłącznie ludu. Jednym z najbardziej podstawowych wymogow tej księgi jest to, zeby oddawać Panrr kult
w miejscu, które wybrał Pan. Wybranie narodu pojawia się
w parenetycznym wstępie do praw, ale w samych prawach
to właśnieBoży wybór koncentruje się na jedynym sanktuarium|0l. Inne księgi precyzują miejsce, gdzie znajduje się
to sankfuariurn i stawiają ten Bozy wybór w relacji do nn yboru jakiegoś szczepu czy osoby. Wybranym szczepetn jest
pokolenie Judy, szczególnię w odniesieniu do Efraimaln2, osobą
wybranąjest Dawidlo3. On to zawładnął Jerozolirną i trvierdzą
Syjon, która stała się,,Ir4iastem Dawida" (ZSm 5,6-7). Tam
też przeniósł arkę przymierza (2Sm 6, l2). Tak oto Pan wybrał
Jerozolimę (zKrn 6,5), a mówiąc ściślejSyjon (Ps 132,13), na
swe mieszkanie.

W czasach zamieszek i niepokojów, kiedy lzraelitom
wydawało się, ze nie mają żadnego widoku na przyszłość,
"')

Po hebrajsku śgullah: Wj l9,5; Pwt 7,6; l4,2;26,|8; Ps l35,4;

Ml3,17.

""'Kpł l1,44-45;19,2.
'0|

|0!
o8

66

Rz

1,1ó; por. l0,9-13; l5,8-12.

Pwt l2,5.11.14.|8.2|.26; 14,23-25 itd.
Ps 78,67-68; lKrn 28,4.

loj 2 Sm ó,21;

l Krl

8,1ó;

l Krn 28,4;2Km

6,6; Ps 78,70.
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pewność, ze są narodem wybranym przezBoga, ożywiała
ich nadzieję na Boze miłosierdzie i Bożąwiernośćobiętnicom, W okresie niewoli, Deutero-lzajasz podejmuje temat
wyboruIOa, aby pocieszyc wygnańców, skłonnych do przekonania, żeBóg ich opuścił(Iz49,14). Wykonanie Bożego
wyroku nie zniweczyło wyboru lzrae|a. Wybranie to pozostało nadal prawomocne, ponieważ opierało się na wybra05.
n i u patriarchów
Deute r o -lzajasz z ideą wybo ru łącry ideę
słuzby, ukazuj ąc Izraela j ako,,Sfu gę PAN A" 06, pt zeznaczo nego na to, by był ,,światłością
narodów" (49,6). Teksty te
jasno wskazuj ą że wybranie, podstaw a nadziei, niosło ze
sobą odpowiedzialnośc: Izrael powinien być, wobec narodów,,,świadkiem"jedynego Boga|07. Niosąc to świadectwo,
Sługa dojdzie do poznania PANA takim, jakirn jest (43,10).
|

I

Wybranie lzrae|a nie jest bynajmniej równoznaczne
z odrzuceniem innych narodów. Przeciwnie. Utrzymuje się,
że inne narody równiez należądo Boga, ,,ponieważdo Niego

naleĄ ziemia i wszystko, co jest na niej" (Pwt l 0, 14) i ponieważBóg,,dńnarodom swoje dziedzictwo" (32,8), Kiedy Bóg
nazywa lzraęla,,swym pierworodnym synem" (Wj 4,22;
Jr 3 1,9) lub ,pierwocinami swych zbiorów" (Ir 2,3), to metafory te implikują że iwrc narody stanowią również częśćro-

dziny i plonów Boga. Ta interpretacja wyboru jest typowa dla

Biblii

branej jako całość.
34. Jak już powiedzieliśmy, Księga Powtórzonego Prawa w swej nauce o wybraniu Izraela akcentuje nie tylko Bożą
inicjatywę, lecz również aspekt domagający się relacji między Bogiem a jego ludem. Tym niemniej wiara w Boze wy-

branie mogła przekształcić się w zarozumiałę poczucie
wyższości.Prorocy zatroszcnlli się o to, by zwalczać tego ro-

dzaju wypaczenia. Proroctwo Amosa relatywizuje wybranie
i innym narodomprrya:a;je przy,,vilej Wyjściaporównywalny do tego, jakiego doświadczyłlzrael(Am 9,7). Inna wypowiedź stwierdza, że to wybranie w konsekwencji niesie
|M
|||5

lz 41,8-9;44,1-2.
lz 41,8-9:- 44,1-2.

|ń Iz 41,8-9;43,10; 44,1-2;45,4;
49,3
Iz 43,10.121'44,8; 55,5.

|o1
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ze sobą naj ściślejszą surowośćze strony Boga: ,,Jedynie was

znńem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzękarąza wszystkie wasze winy" (Am 3,2). Amos utrzymuje, że Pan wybrał lzrae|a w sposób specjalny i jgdyny.
W łm kontekście czasownik ,,poznaó" ma sens głębszy
i baidziej wewnętrzny niz sens uświadomienia sobie istnięn i

a.

Wyraza

rac

zej

o

sobi stą wewnętrzną relacj ę an iżelli zwy,

kłe intelektualne rozumienie. Jednakowoz ta relacja niesie
ze sobąspecyficznewymagania moralne. Będąc ludern Bożym,Izrael powinien żyć jakprzystało na lud Boży- Jeślinie
sprosta temu zadaniu otrzyma,,nawiedzenie" Bozej sprawiedliwości o wiele surowsze, niz inne narody.
Dla Amosa było jasne, ze wybranie oznacza nie tyle
przywilej, co odpowiedziąlność. To prawda, że wybranie
Jest na pierwszym miejscu, a wymagania na drugim, tyrn
niemniej jest rzecząoczywistą że wybranie lzraela przez
Boga pociąga za sobą wyższy poziom odpowiedzialności.
Przypóminając to, prorok eliminował iluzję, kt6rakazała
wierŻyć, że narod wybrany ma specjalne względy u Boga.
Uparte nieposłuszeństwo ludu i jego królów spowodowało katastrofę wygnania, zapowied zianąprzez proroków.
,,PAN powiedział: Nawet Judę odtrącę od oblicza męgo,
tak jak odtrąciłem lzraela. Odrzucę to miasto, którc wybrałem, Jeruzalem, i świątynię,o której powiedziałem: Tam
będzie moje Imię!" (2.Kń23,27). Ten Bozy wyrok całkowicie się spełnił (2Kfl25,ż0-2l). Jednak w tnomencie, kiedy
powiedziano: ,,PAN odrzucił dwie rodziny, które wybrał"
(lr 33,Z41, Bog formalnie zaprzeczył temu stwierdzenilt:
,,Nie! Odrnienię ich los i zlituję się nad nimi" (Jr 33,26).
Juz prorok Ozeasz zapowiadał, że gdy Izrae l stanie się dla
Boga ,,Nie-moim-ludem" (Oz 1,8), Bóg mu oświadczy ,,Ty
jesteśmoirn ludem" (Oz2,ż5). Jerozolima musiałabyc odbudowana. Prorok Aggeusz zapowiada odbudowanej Swiątyni
chwałę większą niż miała ją SwiąĘnia Salomona (Ag2,9).
Wybranie było więc uroczyście potwierdzone,

b) W Nowym Testamencie
35. W ewangeliach nie ma wyrażenia,,narod wybrany", ale istnieje przekonanie, żę lzrael jest narodem wy69

W Ewangelii Łukasza pojawia się pewne napięcie spowodowane opozycję, zjaką spotyka się Jezus. Jednak opozycja ta jest dziełem przywódców ludu, a nie samego ludu,
który jest bardzo życzliwy Jezusowi|09. W Dziejach Apo-

branym przezBoga. Ta podstawowa informacja została wyrażona innymi terminami. Mateusz aplikuje do Jezusa wy-

powiedź Micheasza, w której Bóg mówi o Izraelu jako
o swym narodzie. O dziecku narodzonym w Betlejem Bóg
mówi: ,,On będzie pasł mój lud lzrael" (Mtż,6; Mi 5,3).
Wybranie przez Boga i wiemośćBoga wobec swojego
narodu znajdująpotem odzwierciedlenie w misji, którąBóg
powierzył Jezusowi: został On posłany tylko do ,,owiec,
które poginęły z domu Izraęla" (Mt 15,24). Sam Jezus
w identycznych słowach ogranicza pierwszą rnisję swoich
,,dwunastu apostołów" (Mt l 0,2.5-6),
Jednak opozycja, z jakąJezus spotkał się ze strony przywódców ludu wywołała zmianę tej perspektywy. Kończąc
przypowi eśćo przewrotn y ch dzier żautcach winnic y zaadr e sowaną do ,,arcykapłanów" i ,,starszyclr ludu" (Mt 2I ,ż3)
Jezus zapowiada: ,,Królestwo Boze będzie wam zabrane,
a dane narodowi, który wyda jego owoce" (Mt 21,43). Jednak ta zapowiedż nię oznacza, że miejsce narodu izraelskiego zajmie jakiśinny naród pogański. Przeciwnie, nowy
,,naród" będzie kontynuacją narodu wybranego, poniewaz
jego ,,kamieniem węgielnym" będzie ,,kamień odrzucony
przez budujących" (Z1,42), którym jest Jezus, syn Izraela.
Naród ten będzie się składałzlzraelitów, do których dołączą,,w dużej liczbie" (Mt 8,1l) poganie poclrodzący ze
,,wszystkich narodów" (Mt 28,19). Obietnica obecności
Bozej pośród jego ludu, która była tak waznyrn gwarantem
wyboru lzraela, spełniłasię dzięki obęcnościzmartwychwstałego Pana w Jego wspólnocie |08.
W Ewangelii Łukasza kanĘkZachariasza głosi, że ,,Bóg
Izraelanawiedzlłswój lud' (Łk 1,68), i ze posłannictwo syna

stolskich Łukasz podkreśla, ze wielka liczba zydowskiclr
słuchaczy Piotra przyjęłajego apel o nawrócenie w dniu
Pięćdziesiątnicy, jak równiez poteml|0. I odwrotnie. Tekst

Dziejów Apostolskich podkreśla,że.w Azji Mniejszej,

w Grecji i w Rzymie zacięl<ł,aopozycjaZydów zmusiła- trzykrotnie Pawła, by skierował swą misję do poganl l l . W Rzy-

rnie Paweł przypomina żydowskiej elicie wypowiedż
Izaj asza, który przepowiadał zatw ar działość,,te go ludu" l 2.
Tak więc zarówno w Nowym, jak i Starym Testamencie
stniej ą dwie rózne perspekłwy dotyczące wybranego przez
l

i

Boga narodu.
Widać jednocześnie, ze wybranięlzraela nie jest przywilejem zamkniętym tylko dla niego samego. Już Stary Testament zapowiadał przyłączenie się,,wszystkich narodów"
clo Boga lzraę|a||3. Idąc po tej samej linii Jezus stwierdza,
że ,,wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu, aby zająć miejsce
na uczcie z Abrńamem, Izaakiem i Jakubem"|ia. ZmartwyclrwstaĘ Jęzus rozszęrza misję apostołów na ,,cały świat"ofiarując mu zbawienie|15.

W konsekwencji Pierwszy ListPiotra, który skierowany
jcst do wierzących pochodzących zwłaszcza z pogaństwa,
określaich jako,,plemię wybrane" l 6 i,,naród święty"l 7, podobnie jak i teraz pochodzących z judaizmu. Ci, którzy nie
l

l0"
||')

Zachariaszabędzie polegać na,,clrodzeniu w obecności Pana"
i na,,danil J e g o lu d o w i p o znania zbaw i en ia z ptzeb aczeniem
ich grzechów" (I,76-77). Podczas ofiarowania dzieciątka Jezus w świątlmiSymeon na zyw a zb aw ieni e pzln i e s i onę przez
Boga,,chwałąTwego ludu lzraela" (2,32). Potem zaświelki
cud dokonany przez Jezusa wzbudził okrzyk tłumu: ,,Bóg
nawiedził swój lud" (7,16).

l9,48; 21,38.

Dz ż,41.47 ; 4,4; 5,14.

'1| Dz 13,46; 18,6; 28,28. W Ewangelii Łukasza epizod o przcpowiadanirr Jezusa w Nazarecie przedstawia już stnrkturę tego samego rotlza ju, co w Dz 13,42-45 i ż2,21 -22: uniwersalistyczne otwarc ie si ę Jezusa wylvofuje wrogośćJego rodaków (Łk 4,23-30).

||'

Dz 28,ż6-ż7; Iz 6,9-10.
Ps 47, l 0; 86,9; Za 14,16.
Lr Mt 8,1l;Łk 13,ż9.
IIs
Mk l6,15-16; por. Mt 28,18-20; Łkż4,4'7.
l|3

lln
|08

Łk

|

"j

Mt 28,20; por. 1,23
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lP
1

2,9; Iz 43,żl .
P 2,9; Wj 19,6.
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łe.

ili]

byli dotąd ludem, są odtąd ,,ludem Bożyrn"llt. Drugi List

Jananazywawspólnotę chrześcijańską do której się zwraca ,,wybranąpanią", a ,,siostrą wybrałlą" (w. l3) tę wspólnotę clrrześcijańską od której list ten został wysłany. Nowo
nawróconym poganom Apostoł Paweł nie waha się powiedziec,.,,Wiemy, bracia przezBoga umiłowani, o wybraniu
waszym" (lTes 1,4). W ten sposób przekonanie o uczestnictwie w Bozym wyborze zakomunikowane było wszyst-

kim chrześcijanom.
36. W Liściedo Rzymian Paweł jasno precyzltje, że
chrześcijanie pogańskiego poclrodzenia uczestniczą w wyborzelzrae|a, jedynego ludu Bożego. Poganie są,,dziczką oliwn{', ,,wszczepieni w oliwkę szlachetną", żeby ,,uczestnicryć
w bogactwie korzenia" (Rz 11,17.24). Nie mają zatemcryln
się szczycić w stosunku do gałęzi. ,,Nie ty podhzymujesz korzeń, ale korzęń ciebie"

(

l 1, 1 B).

Na pytanie, czy wybranłe |zraela jest zawsze prawomocny, Paweł daje dwie rózne odpowiedzi. Pierwsza polega na stwierdzeniu, że gałęzie zostały odcięte z powodu
braku wiary z ich strony (l1,17.ż0), ale ,,ostała się Reszta
wybrana przezłaskę" ( l l ,5). Nie mozna zatem powiedzieć,
żeBóg odrzucił swój lud ( l 1,l -2). ,,Izrae| nie osiągnął tego,
czego skwapliwie szukał;uzyskali to jednak wybrani.Inni
zaśpogrĘyli się w zat:wardziałości" ( l1,7).. Druga odpowiedżpolega na stwierdzeniu, ze ci spośród Zyd6w,którzy
stali się ,,nieprzyjaciółnri z punktu widzenia ewangelii"
pozostają ,,umiłowani z punktu widzenia wybrania ze
względu na ojców" (l1,28). Paweł zatem przewiduje, ze
dostąpią miłosierdzia (l1,27,3\. Żydzi nadal powołani są
do życia wiarą w bliskościz Bogiem, ,,bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne" (l 1,29).
Nowy Testament w zadnym tekścienie twierdzi, żęIzrael został odrzucony. Kościółod samego początku uważał,
że Zydzi pozostają waznymi świadkami Bożej ekonomii
zbawienia. Swe własne istnienie rozllmie jako uczestnictwo w wyborze lzraela i w powołaniu, które w pierwszym
l|ElP2,10;Oz2,25.
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rzędzie pozostaje powołaniem lzraela, chociaż tylko mała
częśćIzrael a to zaakceptowała.

Kiedy Paweł mówi o Opatrzności Bożej jak o pracy

garnc arza, ktory p rzy go to wuj e dl a chwały,,naczyni a miło Śierdzia" (Rz 9,I3), to nie chce powiedzieć, że te naczynia
przedstawiaj ą wyłącznie lub zasadniczo,pogan, a|e _żę reprezentują pogan i Żydów z pewnym.priorytetem d|a Zydów: ,,PÓwółał nas nie tylko spośród Zydów,lecz również
pogan" (9,24).
spośród
Paweł przypomina, że Chrystus ,,zrodzony pod Prawem" (Ga 4,4)-,,stał się sługą obrzezanych, dla okazania
wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danyclr
Ojcom" (Rz l5,8). Oznacza to, ze Chrystus nie tylko był
o6rr"runym, ale oddał się na służbęobrzezanym, a to dlatego, że Bog zobowiązał się wobec patriarchów poprzęz
danie im obietnic, co do których należało udowodnić, że są
dane na zawsze.,,Gdy chodzi zaśo pogan - dorzuca Apostoł - to wielbią oni Boga za Jego miłosierdzie" (l5,9),
anie zalego wierność,poniewaz włączenie ich do ludu Bożego nie wynika zBożych obietnic. Jest to pewien ryd?:.
niJnaleznego uzupełnienia. Przęde wszystkim więc Zydzi
będą wielbić Boga pośrodku narodów. Potem zaprosząte
narody do przyłączenia się do ludu Bozego (l 5,9b- l 0).
Sim Paweł często z dumąpowofuje się na swój zydowski
rodowódt|9. W Rz l1,1 mówi o swoim stanie,,Izraelity, po-

tomka Abrahama, z pokolenia Beniamina", co ma być dowodem na to, ze Bóg nie odrzucił swego ludu. W ż Kor 11,22
przedstawia ten sam stan jako tytuł do chwaĘ paraleĘ do
tytufu Sługi Chrystusa (11,23). Prawdąjest, ze wedfug Flp 3,7
tó korzyści, które dla niego byĘ zyskiem, vznał ,,ze względu
na Chrystr-rsa za stratę", ale miał na myślito, ze te korzyści
zamiasł doprowadzić go do Chrystusa, oddaliĘ go od Niego-

W Rz 3,1-2 Pawęł bez wahania potwierdza,,wyzszość
Żyda t pożytek z obrzęzania". Podaje ku temu pierwszą
niezwykłe.1 wagi, rację: ,,zostały im powierzone słowa
Boże". Inneprzyczyny przytoczy nieco dalej, w Rz9,4-5,
I19

Rz l1,1;2 Kor l|,22;Ga

1,14; Flp 3,5.
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gdzie wyrnieni przejmującą serię Bozych darów, a nie tylko obietnic. Do lzraelitów należą: ,,przybrane synostwo
i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bozej i obietnice. Do nich nalezą praojcowie, z niclr równicz
jest Chrystus wedh;rg ciała" (Rz 9,4-5).
Niemniej jednak Paweł zauważa równiez, ze nie wystarczy fizycznie należeć do lzraęla, żeby naprawdę doń
sięzaliczać i być ,,dziećmi Bożymi". Trzebaprzede wszystkim być ,,dziećmi obietnicy" (Rz 9,6-8), a to w myśliApostoła implikuje przylgnięcie do Chrystusa Jezusa, w któryln
,,wszystkie obietnice Boże stały się 'tak"' (2Kor 1,20).
Według Listu do Galatów,,pokolenie Abralrama" rnoze być
tylko jedno, Utożsamia się ono z Chrystusem i z tymi, kto-

rzy do niego nalezą (Ga3,16.29). Jednak Apostoł podkreśla,
że ,,Bognie odrzucił swego ludu" (Rz l1,2). Ponieważ ,,korzeń jest święty"( l l , l 6) Paweł podtrzymuje swe przekonanie,że na końcu czasów Bóg w swej niezgłębionej mądrości
wszczepi na nowo wszystkich Izraelitów w szlaclretnąoliwkę (l l,24). ,,CaĘ Izrael będzie zbawiony" (l 1,26).
Właśniez powodu naszych wspólnych korzęni i ze
względu na tę eschatologiczną perspektywę Kościółprzyznaje narodowi żydowskiemu specjalny statut ,,starszego
brata", to co mu nadaje jedyną pozycjęwśród wszystkich

innyclr religii|20.

5. Prulmierze

ic

(W;

37. Jak widzieliśmy,wybranie |zraela zawiera dwa
aspekty: jest ono darem miłości,którego wynikiem jest stosowny obowiązek. Ustanowienie przymierza na Synaju
uwidacznia jaśniej oba te aspekty.
Zarówno teologia wyboru, jak i teologia przymierzajest
na wskrośteologią ludu PANA.Dzięki adopcji przezPana
i będąc Jego synem (por. Wj 3,10;4,22-ż3),Izrael otrzymu|20

Przemówienie Jana Pawła II w synagoclze rzymskiej I3 kwietnia

1986 r. AAS 78:
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l

98ó, s, l l 20.

Zł,r-tfw różnych tradycjach

biblijnych, w szczegól-

noŚci tych, które dotyczą Noego, Abrahama, Dawida, Lewiego i kapłaństwa lewickiego. Często pojawi3 się ono

w P-owtórzbnym Prawie i historii deuteronomistycznej,

W kazdym kontekście słowo to ma różne odcienie znaczeniowe. Fopularny przekład słowa b"rit przez,przymierze"

czasami jest niewłaściwy.To słowo moze mieć szerszy sens
,,zobowiązania", może też znajdowac się w paral'eliz ,,przy,

i wyrażać obietnicę lub uroczyste zapewnienie,
,ięgą"
'-Żobowiązanie
wobec Noego (Rdz 9,8-17). Po potopie
Bóg zapowiada Noemu i jego synom, że podejmie zobowi{zanie (b"rtt) wobec nich i wobec każdej żywej istoty,
NaŃoego'ani na jego potomków nie zostaje nałozone zadne zobŃiązanie. Śam Bog podejmuje zobowiązanie bez
zadnych zistrzężeń. To beŻwarunkowe zobowiązanie się
ze stiony Boga wobec swego stworzenia stanowi podstawę
c

a) W Starym Testąmencie

nakaz życia w całkowitej wierności i zaangażowantu

'względem Ńi"go. Tak więc narod przymierza przeciwstawiisię z samejdefinicji fałszywemu przekonaniu, według
któregó wybrańie kraela automaĘcznie gwarantowałby jego
istnienie i jego szczęście, Wybrarrie musiało być racĄ ronl,.
miane jalio powołanie, które Izrael powinien realizować
w swoim Ąciu jako naród. Ustanowienieprzymierza wym9gało wyboru i dócyzji zarówno ze strony lzraela, jak i Boga|2|,
*
Słówo b"rft, tłumaczone na ogół przez ,,przymierze",
pojawia się poza opowiadaniem o wydarzeniu na Synaju]]'

ałe go Źy cia. J

nia iymagań

ego jedno stronny charakter, tzn. bez nał oże ni drugą stronę, jasno wywodzi się z faktu,

że to zobówiązanie dotyczy w sposób wyrażny zwierząt
(,,wszyscy, co wyszli z arki" 9,10). Tęcza została dana jako
zńak Źobowięania podjętego przezBoga. Kiedy pojawi
się na niebie, Bóg wspomni swe ,,ustawiczne zobowtązaniÓ" wobec ,,każdego ciała, które jest na ziemi" (9,16),
Zobowiązanie ńobec Abrahama (Rdz l 5, l -2 l ; l'1 ,l -26),
Według Rdz 15 PAN zobowiązuje się wobec Abralrama
l'I Pwt 30,15-| 6.19; lozż4,21,ż5.
l'' W j 19-24.32-34; szczegilnie l9,5; 24,7-8, 34,10,2'l ,28
,l5

słowami: ,,Twemu potomstwu dam ten kraj" (l5,18). Tekst
ten nie zawiera żadnej wzmianki o wzajemnym obowiązku. Jednostronny charakte r zob ow iązania potwierdzony j est
przęz uroczysty ryt, ktory poprzedza Boską deklarację,
Ćhodzi o ryt przekleństwa samego siebie: przechodząc pomiędzy dwińa połowami zabiĘch zwierząt osoba, która
podejńuj e zobowiązanie, sprowadza na samą siebie podobny los w przypadku, gdyby nie spełniła swych zobowtązań
(por. Jr 34,18:20). Gdyby w Rdz l5 chodziło o przymierze

Ź wzajemnymi zobowiązaniami, obie strony musiałyby

uczestnicz}ć w rycie. Ale tak nie jest. Sarn PAN, przedstawiony w pbstaci-,,goĄącej pochodni" (l5,17) przechodzi
nymi zwierzętami.
porniędzy
^ łspekfprzepołowio
obiótnicy z Rdz l5 pojawia się znowu w Rdz l7,
ale dołączone jest do niej prrykazanie. Bóg nakłada na Abrahama ogólny obowiązek doskonałościmoralnej (l7 ,l) i_szcze,
gółowy poóływny przepis

-

obrzezanię

,Słu, Mi ibądż nióskazitelny"

( l 7,

1

0- l 4), Słowa:

(17,1) mają na względzie
Óałkowitą i bezwarunkowązależność w stosunku do Boga.
Następnie b"rit jestobiecane (1'7,ż) i określone:obietnice
nadzwyczajnej płodności(l7,4-6) i nadanie ziemi (l7,8),
Te obiótnicó sąbezwarunkowe i rózniąsię od obietniczwią,
zanychzprzymierzem na Synaju (Wj t9,5-6). Słowo ó"ril
z jego po-dstiwowym znaczeniem uroczystcgo zapewnienia pojawia się w tym rozdziale 17 razy, ale rna ono na
wzg|ędriecoś więcej niż obietnicę: dokonany tu został trwaĘ Źwiązek pomiędzy Bogiem a Abrahamem,lak.również
potomstwem: ,,Będę waszym Bogiem" (Rdz l7,B),
Źiego
' bbruezunie
jest,,znakiem" zobowiązania wobec Abra-

hama, tak jak tęcza na niebie jest znakiem przymierza
z Noem, a7enżę mak obok obrzezanla za|eży od ludzkiej
decyzji. Jest to znak identyfikacji odbiorców Bożej obiet
nicy. Kto nie nosiłby tego znaku, musiałby być wydalony
z ludu, ponieważ bęzcześciłbyten lud (Rdz 17,14).

38.-Przymierze na Synaju. Tekst Wj l9,4-8 pokazuje
p o dstawowe znaczenię przy mier za B o ga .z Izrae em. Wy,korzystana tutaj poetycka symbolika - ,,niesienie na orliclr
skrzydłach" - dobrze oddaje istotę sprawy,. przymierze
w zupełnie naturalny sposób wpisuje się do wnętrzaproce1

,l6

już w czasie przesu głębokiego uwolnienia zarysowanego

Cała idea przymierzasięga tej Bożej iniakt dókonany przez PANA w czasie
Odkupieńczy
;j"y*rńviścil z Egiptu stanowi na zawsze podstawę wymogu
wiómości i poŚłuszeństwa wobec Niego,
Jedyną wartościowąodpowiedzią na ten odkupieńczy
poakt jest nietrstanna wdzięcznośćwylaż1n9 w szczerym
gło.su
będziecie
pilnie
słuchać
słuŚzeństwie . ,,Teraz,jeśli
i strzec moj e gó p.rymier za..."_ (l9,5 a), _Tych umow
ńÓ:
"go
się uważićiajednązpodstaw, na których sp.opÓ*inno
ni"
;r:;^przymiirze, a|eraciej za warunek do spełnienia, aby

liolŻniu ńrru.

się błogosławieństwami obiecanymi przezP ana

nuóal

tuaowi. rrzlj ęc ie ofi arowane go przym ierza zaw ier a
swń;"i"sryć
j"ar"i
strony obowiłzki, a z drugiej gwarantuje i!99j."l_rry
Ź
,ńrur, ],Będziec ie moj ą osob i stą własnością (s" gu l l ah)", Inń*v: ,,Będziócie dla mnie królestwem kapłanów
"F"i
i ńarodem świętym"(l 9,5b.6).
W zakońcŻÓniu tekstu Wj 24,3-8 mowa jest o ustanowieniu przymierzazapowiedŻianego w l9,3-8, Krew ofiar,
oodzielbna na dwie rÓ,rn" częściprzygotowuje celebrację
iytrr. Połowa krwi zostaje wylana na ołtarz poświęc.ony
ńog,r, gdy tymczasem d-rugą połową zostaje pokropionc
Ź"ńńłaŹ""ie Izraelitów,dtórży w ten sposób zostająpoii,ięceni jako lud świętyPANA |przęznac.zenina Jego służ6i,io"rł.r. (l9,8) i [Óniec (24,3 -7) wielkiego wydarzenia
iuńi"ń'pr ry^i"iru zaznaczol:'ę są, przez powtórzenie tej
samej formuiy wyrażającej zobowiązanie ludu: ,,Wszystpowiedział, wypełnimy",
ko,
- ' có PAN nim
nie dotrzymano, Izraelici oddali cześć
Tego zobowiązania
złotem-u cielcowi(Wj 32,1-6). Ópowiadanie o tej nięwier-

ności i jej następsiwich stanowi refleksję nad zerwaniem
jego zawarciu, Naród ściągnąłna
pirvr"rĆrŹu i ponownym
-nOg
postanawia ten.naród zntszczyć
liji" g"l.* Boga i

Mo_1Zelzgi], interilZ, r Oi Jednak isilne wst-awiennictwo (3ż,26-29).i po-

i"ń.;i

lewitów przeciw bałwochwalcom
od
t ritu"nuroal', Q3,4-6) powodują, że Bóg odstępuje
'" Wj

32, l 1-13 -31-3ż; 33,1ż,16: 34,9,

spełnienia swych gróżb (32,14) i zgadza się ponownie kroczyćna czele swego ludu (33,14-17). Bóg podejmuje inicjatywę ponownego ustanowienia przymierza (34,1-10).
RozdziĄ te odzwierciedlają przekonanie , że lzrael od początku skłonny był do niewiemościprrymiern1 ale Bóg, odwrotnie, wciĘnawiąz-ywał z nim relacje.

Przamierze jest niewątpliwie ludzkim sposobem pojmowania relacji Boga ze swoim ludem. Jak wszystkie tego
typu ludzkie pojęcia, jest to niedoskonałe określenierelacji pomiędzy tym co boskie, a tym co ludzkie. Cel przymierza określony jest bardzo prosto: ,,Ja będę waszym Bogiem
a wy będziecie moim ludem" (Kpł26,12; por. Wj 6,1).Przymierze nie powinno być rozumiane jako prosty bilateralny
kontrakt, ponieważ Bóg nie może być poddany obowiązkom

w tęn sam sposób, co ludzie. Tym niemniej przymierze
pozwoliło Izraelitom powoĘwać się na wiernośćBoga. To
zobowiązanie spoczywa nie tylko na samym Izraelu. Również PAN zobowięń się dać ziemię oraz swoj ą dobroczynną obecnośćpośrodkuswego ludu.
Przymierze w Powtórzonym Prawie. Powtórzone Prawo
jak również redakcja ksiąg historycznyclr, które od niego
zależą(Joz - Krl) rozróżnia między ,,przysięgą daną ojcom"

(Pwt 7 ,l2; 8, l 8) a przymierzem z g6ry Horeb (5,2-3). Prrymierze to jest jak przysięga na wiemośćPanlr (2 Krl 23,1-3).
Wymaga ono od ludu wierności,gdyż ma to być przymierze
trwałe (Pwt 7,9.12). Słowo ó"rl} odnosi się często w specyftczrty sposób bardziej do dekalogu niż do re|acji między Panem a lzraelem, której dekalog jest tylko częścią: Pan ,,omajmił
wam swe b"rtt,dziesięć słów, inakazń wam je wypełniać"|2a.
Deklaracja zPwt 5,3 zasługuje na szczegllną uwagę,
poniewaz potwierdza prawomocnośc przy mierza dla obecnej generacji (por. również 29,14). Wers ten daje swego
rodzaju klucz do interpretacji całej księgi. Odległośćcza-

sowa między pokoleniami przestała istnieć. Przymierze
synajskie stało się aktualne. Zostało ono zawarte ,,znami,
którzy jesteśmytu i tęraz".

Zobowiązanie wobec Dawida. To b"rtt sytuuje się

w linii tego, które zostało dane Noemu i Abrahamowi: obiet-

nica dana przezBogabezzobowiązań ze strony króla. Dawid i jego dorn odtąd ciesząsięprzychylnościąBoga, który
pod przysięgą zobowiązuje się, że będzie to ,,przymierze
wieczne"l25, Natura tego przymierza określona jest słowarni Boga: ,,Będę jego ojcem, a on będzie moim synefil"l2ó.
Przymierzę z domem Dawida, będąc obietnicąbezwarunkową nie moze być zerwane (Ps 89,29-38). Jeślinastęca Dawida popehria błędy, Bóg go ukarze tak, jak ojciec karze swego
syna, ale nie wycofa swej łaskawości(2 Sm 7, 14- l 5). Perspek-

łwa ta różni
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Pwt 4,1 3; por. 4,23;9,9. l

l.l5

łlóra odnosiła się do przymierza

najskiego zaowocowała w sposób tragiczny zdobyciem
Jcrozolimy izniszczęniem SwiąĘni. Jednak wiernośćBoga

w stosunku do swego.ludu objlwia_się pot9m poprzez obietnicę ,,nowego przymierza", mówi Pan, klóre ,,nie będzie jak

prrymierze, klóre zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem

ich za rękę, by wlprowadzićzztemi egipskiej. To rnoje przymierze złamdJ" (Jr 31,32). Nowe przymierze, które przyclro-

dzi po zerwaniu przymierza synajskiego, umozliwi ludowi
BożĆmu nowypoczątek. Wypowiedź ta nię zapowiada zmiany prawa, ale nową relację z Bożym prawem w kierunkLr jego
intórioryzacji. Miast być napisane na ,,kamiennych tablicacl-I"|27, prawo to Bóg wypisze w ,,sercu" (Jr 31,33), co za,
gwarantuje doskonałe, całkowicie dobrowolne posfu szeństwo,

w miejsce nieustannego nieposfuszeństwa z czasów przeszĘchl2s. Wynikiem tego będzie prawdziwa wzajemna przy-

nalezność,osobowa relacja kazdego z Panem, która sprawi,
ze będą bezużyteczne zachęty, tak konieczne przedtem
i niestety nięskuteczne, o czym prorocy gorzko mogli się

l]5
126

|2a

się bardzo od tej,

synajskiego, gdzieBoża łaska powiązaną jest z warunkicm:
po szanowan ia przez In ael przymierza (Wj 1 9, 5 - 6).
39. Nowe przymierze u Jr 3I,31-34. W czasach Jcremiasza niezdolnośćlzraela do zachowania przymierza sy-

'7
l:8

Ps 89,4; l3ż,||;2 Sm 23,5; Ps 89,29-30.35.
2Sm 1,14 i par.; Ps 2,7; 89,28.

Wj24,12;31,18; itd.
Iz 1,1-3l; Jr7,25;26; l|,7-8

79

przękonać. Ta niesĘchana nowośćbędzie mieć za podstawę krańcowo wielkoduszną inicjatywę Pana: przebaczenie
udzielone ludowi za wszystkie jego grzechy.
Wyrażenie ,4owe przamierze" nie wystęuje w innych
tekstach Starego Testamentu, jednak wypowiedź Księgi Ezechiela w sposób widoczny przedłlżawypowiedź Jr 31,31-34
zapowiadając domowi lzraęla dar,,nowego sęrca" i ,,ducha
nowego", który będzie Duchem Bozym i zapewni posłuszeństwo Bozym prawom|2o.

W judaizmie Drugiej Swiątyni niektórzy Izraelici widzieli ,,nowe przymierze"|3o Drzęczywistnione w ich własnej społecznościdzięki dokładniejszemu zachowywaniu
Prawa Mojzeszowego zgodnie z pouczeniami ,,mistza sprawiedliwości". Jest to dowód, żę w czasaclr Jezusa i Pawła
wypowiedź Księgi Jeremiasza zwracała na siebie uwagę.
Nic więc dziwnego, ze w Nowym Testamencie wielokrotnie będzie pojawiało się wyrażenie: ,,nowe przylnierze".
b) l| Nowytn Testanlencie
40. O przymierzu Boga

z Jego ludem księgi Nowego

Testamentu wypowiadają się w perspektywie wypełnienia,
tzn. poclstawowej konĘnuacji i decydującego postępu, który

w sposób konieczny niesie przerwy w pewnyclr punktach.
Ciąłośćdotyczy przede wszystkim relacji przymierza,
podczas gdy przerwania odnoszą się do instytucji Starego
Testamentu, które miały ustanowić i utrzymać tę relację.
W Nowym Testamencie przymierze ustalone jest na nowych podstawach, na osobie i dziele Clrrystusa Jezusa.
Relacja przymierza zostaje tutaj pogłębiona i poszerzona,
otwarta na wszystkich dzięki clrrześcijańskiej wierze.
Ewangelie synoptyczne i Dzieje Aposlolskie mało mówią o przymierzu. W ewangeliach dzieciństwa kantykZachariasza (Łk 1,72) ogłasza wypełnienie się przyrnierza obietnicy, którą Bóg dał Abrahalnowi i jego potomstwu.
Obietnica ta miała na celu ustanowienie wzajemnej relacji
(Łk 1,73-74) między Bogiem a tym pokolenietn.
|z9
|]0
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Ez 36,26-27; por. l l, l 9-20; 16,60; 3'1,26
Dokument Damasceriski 6,19; l9.33-_]4.
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,,nowego ducha", a będzie to Jego Duch|]|. Paweł wielokrotnie krytykuje przymierze - prawp zawarte na Synajul32.
Przeciwstawia mu przymierze - obietnicę, które otrzymał
Abraham. Przymierze - prawo jest późniejsze i prowizoryczne (Ga3,19-ż5).Przynierze - obietnica jest pierwsze
i definitywne (Ga 3,16- 18). Od samego początku miało ono

charakter uniwersalnyl33, a swe wypełnienie otrzymało
w Chrystusie|]a.
Paweł z jednej strony przeciwstawia się przymierzu prawu zawartemu na Synaju na tyle, na ile może ono być
rywalem wiary w Chrystusa (,,człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, leczjedynie przez wiaręw Jezusa Chrystusa": Ga2,|6;
Rz 3,28), z drugiej zaśjako systemowi prawnemu pewnego odosobnionego narodu, systemowi, którego nie powinno sięnarzucać wierzącym pochodzącym z,,pogan". Jednak
Paweł potwierdza wartośćobjawienia,,starej diat he ke", to

znaczy pism ,,Starego Testamentu", które należy czytać
w świetleChrystusa (2Kor 3,14-16).
Dla Pawła ustanowienię przez Jezusa ,,nowego przymierza w (Jego) krwi" (lKor 11,25) nie niesie zsobązerwania przymierza Boga zawartego z jego ludem, ale jest
jego wypełnieniem. Dla Pawła zawarte,,przymierza" są
nadal przywilejem lzraelitów, nawet jeślioni nie wierzą
w Chrystusa (Rz 9,4). Izrael nadal znajduje się w relacji

pr.zymierza i zawsze jest ludem, któremu obiecano spełnienie się przymierza, poniewaz sam brak wiary z jego strony
nie może zn\weczyć wierności Boga (Rz l1,29). Nawet jeśli
Izraelici przyjęli, żęzachowanie Prawajest środkiern do uzyskania własnej sprawiedliwości, przymierze - obiebrica Boga,
ze względu na Boże miłosierdzię (Rz l|,26-27) nie nroże
być anulowane. Ta ciągłośćpodkreślona zostaje przez stwierdzenie, że Chrystus jest celem i kresem, do którego Prawo

1'I

3, l

5-4,7; 4,21-28; Rz 6,14; 1,4-6.

Rdz l2,3; Ga 3,8.
'" Ga 3,29; 2Kor 1,20.

8ż

Koi 3,13.15) nie pozwalając im uznać objawienia Chrystusa. Jednak stanowi to częśćtajemniczego
Bożego planu zbawienia, którego _o,Statecznym celem jest
zbawienie ,,całego lzrae|a" (Rz 1l,26),
mówi o ,,przymierzaclr obietniTekst YtZ,tŹwyraźnie
'dostęp
jesj
otwańy dla
do.nich
że
cy" ogłaszając,
9Ptąd
to macry
podziafu",
mur
gd}ZChrystus,,zburzył
!,ra,poguł',
ńo,i.tO.Ó"Uńniło tógo dóstęu nie-Zydom (por, Ef 2,14-15),
Li sty Pawłowe-wy r aZijązatem podwój ne przekonanie

Testarnencie (2

:

z iednei strony niewystarczalność przymierza prawnego zań.t"gó na Synaju, a z drugiej półną ważnoścprzymierza
usprawle- obietnicy. To zaśznajduje swoje wypełnterue.w
dliwieniu przez wiarę w Ćhrystusa, daną -najpierw .Zydom,
a potem Grekom" (Rz 1,16). Odmowa wiary w Chrystusa
po'stawiła naród zydowski w dramatycznej sytulcj1 niepoiłuszęństwa, tnitno to nadal jest on ,,kochany" i obiecane
mu jest miłosierdzie Boże (por. Rz 1.1,26,32), .
'42.
List do Hebrajczyków cytuje w całościproroctwo
o ,pow}Ąx przymierzu"]i i proklamuje jego realizację.przez
Ćńrystusu,pośrednika nowego przytnierza"|3ó, Wykazuje nie*yrtar.*ńbśćinstlłucj i kultówych,pierw szego przymieua",
r'apłanstwo i ofiar} nió UyĘ zdolne.usunąć przeszkody. grzei ustanowić iutentyĆmego pośrednictwa między l"d9T
"irÓ*
a Bogiem'", Insftucje tó zostafu więc_zrrl9s]9ne,aby 9ućTi"j,"" oTr*o* i kapłńs-twu Chrystusa (FIbr 7,18-19; l0,2) qĘŚtus

bowiem, przez swe odkupieńcze posłuszeństwo (FIbr 5,8-9;
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Oostep do ń
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lecz o ustanoproste Óańowienie przymierza synajskiego,

wienie przymterza naprawdę nowego, osadzonego na,n_9wej podstńie, osobistej ofierze Chrystusa (por, 9,14-15),

Ez 36,26-28; ll3,1-2.
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prowadziło lud BoĄ (Ga 3,24).,Dla wielu Żyd.ów zasłona,
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'rs

Hbr 8,7-13, Jr 38,3 1-34 LXX.
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']7

Hbr 7,l8, l0,l

Hbr 9,1 5; por. 1,22; 12,24.
.4. l
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W Nowym Testamencie nie ma bezpośrednich wzmia-

nek o ,,przymierzu" Boga z Dawidem, lecz mowa Piotra
w Dziejach Apostolskich wiąze zmartwychwstanie Jezusa
z,,przysięg{' danąprzez Boga Dawidowi (Dz 2,30),przysięgą która w Ps 89,4 i l32,1l oznacza przymierze z Da-

widem. W Dz 13,34,w przemówieniu Pawła marny podobne
zb|iżęnię dzięki wykorzystaniu wyrażeni a z Iz 55,3 (,,niezawodne łaski dane Dawidowi"), które w tekścielzajasza
okre śla,,wi eczyste przy mierze" . Zmartwy chwstanie Jezusa, ,,syna Dawida"|38 jest w ten sposób przedstawione jako

spełnienie się przymierza - obietnicy danej przez Boga
Dawidowi.
Wniosek, który wynika ze wszystkiclr tych tekstów, jest
następujący: pierwsi chrześcijanie mieli świadomość,iz
kontynuują plan przymlerza, ktory Bóg Izraela objawił
i urzeczywistnił w Starym Testamencie. Izrael nadal znajduje się w relacji przymierza z Bogiem, ponieważ przymierze-obietnica jest ostateczne i nic moze ulec zniesieniu.
Jednak pierws i chrześcij ani e miel i świadomośćtego, że Ę ją
w nowym etapie tego planu, etapie, który został zapowiedziany przez prorokow i który został zapoczątkowany we
krwi Jezusa, ,,krwi przymierza",poniewaz została ona przelana z miłości(por. Ap 1,5b-6).
6.

Prawo

43. Hebrajskie słowo tóra-h, które tłumaczy sięprzez
,,prawo" oziacza mowiąc ściślej
,,pouczenie", tzn. zar6wno naukę, jak i dyrektywę.Tóra-h jestnajwyższymźródłem
mądrości|39. Prawo zajmtrje centralne rliejsce w Pismach
narodu zydowskiego i jego praktykach religijnych od epoki biblijnej aż do naszych czasów. To dlatego od czasów
apostolskich Kościółmusiał ustosunkować się do Prawa,
zaprzykładem samego Jezusa. który nadał mu własne znaczenie na mocy swego autorytetu Syna Bozegolao.
itd. Por- Łk l ,32; Rz l ,3
|3' Pwt 4,6-8, Syr ż4,22-21 Ba 3,38-4,4.
,
'"' Mt 5,21-48; Mk 2.ż3-ż7 .
|r8
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Mt

l , l , 9,2'7;

a) Prowo w Starym Testąmencie

Prawo i kult Izraela rozwljały się przez okres całego
Starego Tcstamentu. Różne zbiory prawlal mogą zrcsztą
służyćza wskazówki dla chronologii Pięcioksięgu.
Dar Prąwą. Prawo jest najpierw darem Boga dla Jego
ludu. Dar Prawa stanowi temat głównego opowiadania, któ-

re ma złożone pochodzenie|a2

i

opowiadań uzupełniają-

cych|43, wśród których tekst ZKrl 22-23 zajmuje osobne
miejsce ze względu na jego znaczenie dla Powtórzoncgo
Prawa. Wi l9-ż4 włącza Prawo do ,,przymie rza" (b"r|l),
które Pan zawarł zlzraęlęm na Bozej górzepodczas teofanii przed całynr Izraelem (Wj l9*20), potem przed samym

Mojzeszem|aa i przed siedemdziesięciu reprezentantami
lzrae|a (W j ż4,9-1l). Te teofanie i przymierze oznaczają
szczególnąłaskę dla obecnego i przyszłego luduIa5, a objawione wtedy prawa są trwałą tego rękojmią.

Jednak tradycje narracyjne łączą.dar Prawa równiez
z zerwaniem prrymierza, którego wynikiem jest pogwałce-

jakijest zawaĘ w Dekalogulaó.
,,Duch praw" według Tóra-h. Prawa zawierają reguĘ
moralne (etyczne), jurydyczne (prawo), rytualne ikulturowe (bogaty zespół zwyczajów religijnych i świeckich). Są
konkretnymi dyspozycjami, nieraz wyrazonymi w sposób
absolutny (np. dekalog), a nierazw postaci poszczególnych
przypadków, konkretyzuj ącyc h główn e zasady. Wówc zas

nie monoteizmu, takiego

mają one wartośćprecedensu lub analogii dla porównywalnych sytuacji, dając miejsce późniejszemu rozwojowi
prawoznawstwa, zwanego halachą i rozwiniętego w prawie ustnym, nazwanym plżniej miszną. Wiele praw ma

|aI
Dekalog Wj 20,1-17; Pwt 5,6-2 l;kodeks przymierzaWj20,2223,19; zbiórW134; prawo dertterotronrIczne Pwt l2-28; kodeks świętościKpł 17-26; prawa kapłańskie Wj 25,3 l; ]5-40; Kpł 1-7; 8-10; l1-16

itd,
|a2

'ar

|44

Wj 19-24;32-34; por. Ply1 ,S; 9- l0.
Rdz l7; Wj 12-13; 15,23-26 ltLl.
Wj 20,19-2l; Pwt 5,23-3

Wj l9,5-6; 24,10-11.
|oo
W j 3ż-34; Wj 20,2-6
|a5

l

i par.
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I
znaczenie symboliczne w tym sensie, że ilustrująone konkretnie niewidzialne wartości,jak na przykład sprawiedliwość,pokój społeczny, człowięczęhstwo itd. Prawa te nie
słuzyływ pełni zanormy postępowania. Niektóre z nich są
szkolnymi tekstami do fonnacji przyszĘch kapłanóq sędziów czy urzędników. Z drugiej strony odzwierciedlająnatchnione przezruch prorocki ideĄla1. Stosowane one byĘ
najpierw w miasteczkaclr i wioskach kraju (kodeks przymierza), następnie w całym Królestwie Judy i lzraela apóżniej
w społecznościżydowskiej rozproszonej na święcie.

Z punktu widzenia historycznego prawa biblijne są
wynikiem długiej historii tradycj i religij nych, moralnyclr
i prawnych. Zawierająone liczne elementy wspolne zcywilizacją starożytnego Bliskiego Wschodu. Widziane w aspekcie literackim i teologicznym mają one swe źródłow Bogu
Izrae|a, który je objawił czy to bezpośrednio (dekalog według Pwt 5,żż), cry to za pośrednictwęm Mojzesza zobowiązanego do iclr ogłoszenia. W efekcie dekalog jest
osobnym zbiorem wśród innych praw. Jego początekla8 kwalifikuje go jako zespół koniecznych warunków do zapewnienia wolności rodzinorn izraelskim i iclr obronie przeciwko
wszelkiego rodzaju uciskowi, zarówno ze strony bałwochwal-

stwa jak i niemoralności i niesprawiedliwości. Wyzysk, jakiemu Izrael podlegał w Egipcie nie powinien się nigdy
powtórzyć w samym Izraelu poprzęzwyzyskiwanię słabych
przez mocnych.
I odwrotnie. Rozporządzenia Kodeksu Przymierza i Wj
34,14-26 zawierająw sobie zespół wartościludzkich i reli-

gijnych i w ten sposób nakreślająideałwspólnotowy o trwałej wartości.
Prawo jest izraelskie i judzkie. Jest ono zatem paĄkularne, dostosowane do konkrctnego historycznego narodu.

Jednak ma ono wartoścprzykładową dla całej ludzkości
(Pwt 4,6). Z tej racji jest ono dobrem eschatologicznym

|a7
Na przykład ustawodawstwo dotyczące wyzwolenia nięwo|ników: Wj 21,2; Kpł 25,10; Pwt l5,12; por. |z58,6;61,1;Jr 34,8-17.
taB
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Wj 20,2; Pwt 5,6.

obiecanym wszystkim narodom, poniewaz posfuży za narzędzie pokoju (Iz2,1-4; Mi 4,1-3). Ucieleśnia religijną antropologię i zespół wartości,które wychodząpoza naród
i warunki historyczne, jakich prawa biblijne są po części

Wytworem.
DuchowośćTory.Prrykazmtia, które sąobjawieniem przepojonej nieskończoną mądrościąwoli Bożej, nabieraĘ coraz
większej wartości w izraelskim życiu społecmym i osobistym.
Prawo, szczególnie od czasów wygnania (M wiek) stało się
w nim wszechobecnę. W ten sposób uksżałtowała się duchowośćnacechowana głębokim kultem Tory Jej zaclrowanie
rozumiane było jako koniecmy wyraz,,,bojaźniBoże1" i doskonała forma służbyBogu. Psalmy, Syracydes i Baruch świadczą
o tym w samym Piśmie. Ps l ; 1 9; l l 9, psalmy Tory odgrywają
struktrrralną rolę w organizacji psałterza. Tora objawiona ludziom jestjednocześnie ideąporządkuj ącą stworzony wszechświat, Będąc posłuszni temu Prawu wierzący Zydzi majdują
w nim swą rozkosz i błogosławieństwo, uczestnicząc w powszechnej stwórczej mądrościBoga. Ta objawiona dla narodu żydowskiego mądrośćprzewyższa mądrośćnarodów
(Pwt 4,6.8), aw szczególności mądrośćGreków (Ba 4,1-14).
b) Prawo w Nowym Testamencie

44. Mateusz, Paweł, List do Hebrajczyków, List Jakuba zawierająwyrażnąrefleksję teologiczną na temat znaczenia Prawa po przyjściu Chrystusa Jezusa.

Ew ange|ia Mateus za odzł,łterciedla syhracj ę Mateuszowej
wspólnoty kościelnej po upadku Jerozolimy (70 po Chr.). Jezus
potwierdza trwałą wartośćPrawa (Mt 5,18-19), ale w nowej
interpretacji, podanej z pehryn autorytctem (Mt 5,21-48). Jezus ,,dopehił" Prawo O{t 5,l7) radykalizując je: czasem znosi
literęPrawa (rozwód, prawo odwetu), czasem nadaje mu nową
bardziej wymagającą interpretację, (morderstwo, cudzołóstwo,
przysięga) lub bardziej elastycmą (szabat). Jezrrs kładzie nacisk na podwójne przykazanie rniłościBoga (Pwt 6,4) ibIiżniego (Kpł l9,1 8), na których ,,opiera się całe Prawo i prorocy"
GVIIżż,3440). Obok Prawa, Jezus. nowy Mojzesz, d.aje po-

znać ludziom wolę Bożą skierowaną najpierw do Zydów,
a potem do innych narodów (Mt 28,I9-20).

il

Paweł. Pawłowa teologia Prawa jest bogata, jednak nie-

il]

doskonale ujednolicona. Zawdzięczamy to naturze tyclr
pism i myśli,którądopiero co zaczęto w pełni rozpracowywać na terenie teologicznym, jeszcze nie w pełni przebadanym. Refleksja Pawła nad Prawem wynikała z jego
osobistyclr doświadczeń duchowych i jego apostolskiego
posługiwania. Dzięki swelnu doświadczeniu duchowemu,
od momentu swego spotkania z Chrystusenr (lKor 15,8),
Paweł zdał sobie sprawę, że jego gorliwośco Prawo doprowadziła go do,,prześladowania KościołaBożego" (l 5,9;
Flp 3,6) i że przyjmując Clrrysttrsa odstąpił od tego rodzaju
gorliwości (Flp 3,7-9). Na tle jego apostolskiej posługi,

poni ewaz ta doty czyła nie-Zy dów (G a 2,7

;

Rz

l,

5

),

powstał

problern: czy wiara chrześcijańska wymaga nałozenia na
nie-Zydów poddania się szczegółowemu prawu narodu
żydowskieg o, a w szczegó lności przepisom prawnym, które są cechą zydowskiej tożsarności(obrzezanie, przepisy
pokarmowe, kalendarz)? Oczywiście,pozytywna odpowiedź na to pytanie zniszczyłaby apostolat Pawła. Podejmując ten problem Apostoł nie zadowolił się racjami
duszpasterskimi. Postanowił pogłębić to doktrynalnie.
Paweł doskonale zdawał sobie sprawę , że przyjścieChrystusa (Mesjasza) zobowlązuje do ponownego określeniaroli
Prawa. Poniewaz ChrystLrs jest ,,celem Prawa" (Rz 10,4),
zarówno celem, do którego ono ŹmierzaŁo i kresem, w ttÓrym kończy się jego panowanie, gdyż odtąd, już nie Prawo
ma dawaĆ życie - zresztą prawdę mówiąc nie było ono
w stanie go dać skutecznielag *leczwiara w Chrystusa, która

usprawiedliwia i daje życie|50. Powstały z martwych Chrystus przekazuje wierzącylll swe nowe zycie (Rz 6,9-11)
i zapewnia im zbawienic (Rz l0,9-10).
Jaka więc będzie odtąd funkcja Prawa? Na to pytanic
Paweł poszukuje odpowiedzi. Dostrzega pozyĘwną rolę
Prawa. Jest ono przrywilejem Izraela(Rz 9,4), ,,Prawem Bozym" (Rz 7,ż2). Streszcza się ono w przykazaniu miłości

|an
|50
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Rz 7,10; Ga3,2l-ż2

Rz

1,17; Ga 2,19-2O

bI

iźniego

l5

l

.

Według Flp 3,6 Prawo określa pewną,,spraw

ie -

tlliwość".Jednak Prawo otwiera również automatycznie
lllozliwośćprzeciwnego wyboru: ńprzez Prawo zdobyłem
zrrajomośćgrzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest
pożądanie, gdyby Prawo nie mówiło: Nie pożądaj !" (Rz7 ,'7).
t)aweł często przypomina tę opcję zawartą nieuchronnie
w darzę Prawa, mówiąc naprzykład, ze konkretna ludzka
k ondycj a (,,c iało") lub,, grzech " przeszkadzaj ą człowi e kowi przyjąć Prawo (Rz7,ż3-ż5) lub że ,,litera" Prawa, pozbawiona Ducha zdolnego zrealizować Prawo prowadzi do
śrnierci (2 Kor 3,6-'1\.
Przeciwstawiając sobie ,,literę" i ,,ducha" apostoł dokonał dychotomii, podobnie jak to zroblłz Adamem i ChrystLlsem. Z jednej strony ukazuje to, co Adam (tzn. lrrdzki
byt bez łaski) jest zdolny lczynić, a z drugiej to, co Clrrystus (tzn. łaska) rea|izuje. W rzeczywistości w konkretnym
życiu pobożnych Zydów Prawo zostało włączone do Bożego planu, gdzie obietnicę i wiara zajmowały swoje miejscc, Pawłowi jednak chodziło o to, co samo Prawo moze
tlać, jako ,,litera", tzn. w oderwaniu od Opatrzności, która
stale towarzyszy człowiekowi, chybaże ten zechce stworzyć sobie własną sprawiedliwość 52.
Jeśli,według l Kor l5,56, ,,ościeniem śrnierci jest
grzech, a siłą grzechu Prawo", to płynie stąd wniosek, ze
i'rawo, jako litera, zabl,ja, aczkolwiek robi to pośrednio.
W konsekwencji, posługę Mojżesza można by nazwać posługą śmierci (2Kor 3,7) i potępienia (3,9). Jednak ta posługa otoczona była taką chwałą (blaskiem pochodzącym
od Boga), że lzrae|ici nie mogli nawet patrzeć na twarz
Mojżesza (3,7). Ta chwała traci swoją wartośćprzez fakt,
żc i stniej e wyższa chwała (3, l 0), chwała,,posługiwania Ducha" (3,8).
45. List do Galatów stwierdza, ze na ,,tych wszystkich,
którzy polegająna uczynkach Prawa, ciĘy przekleństwo",
gdyż Piawo przeklina kazdego, ,,kto nie wypełnia wytrwal

|5'Kpł l9,18; Ga 5,14; Rz l3,8-10
I52

Rz l0,3; Flp

3,9.
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le wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa''l53,
Prawo przeciwstawione jest tutaj drodze wiiry, zaproponowanej zresztąrównież przez Pismo|5a; wskazuje ońo drogs uczy_Ńóą które pozostawiają nas naszym właŚnym siłom
(3,12). Nie oznacza to, że Apostoł absolufnie przeciwny jest
wszelkim _,,uczynkom". Przeciwny on jest jedynie ,os.Ćr"niu człowieka, że ten moze sam Śiebió usprawiedliwić poprzez
_,,uczy,nki Prawa". Jednak nie jest on przeciwny
uczynkom płynącym z w iary, któr e zr eŚztączęs to s zbieŹą
ne z treściąPrawa, uczynkom, które staĘ się możliwó dzięki
witalnemu zjednoczeniu z Chrystusem,-Przóciwnie, stwierdry, ?? ,,_t_o, co się liczy" to ,,wiara, która działa poprzez

rniędzy grzesznym ludem a Bogiem nie jest w jego zasięgu
(7,19; l0,1). Tylko pośrednictwo Chrystusa jest skuteczne
(9,11-14). Chrystus jest arcykapłanem nowego porządku
(7,l l. l 5). Związki Prawa z kapłaństwem sprawiają, ze
,,zmiana kapłaństwa pociąga zmianę Prawa" (7,12). Wyra,żając takąopinię autor zbiezny jest z nauką Pawła, według
którego chrześcijanic nie są juz pod panowaniem Prawa,
ale pod panowaniem wiary w Chrystusa i łaski. Gdy chodzi o relację z Bogiem, autor nie akcentuje zaclrowania
Prawa, ale,,wiarę",,,nadziej ę" i,,miłość"(l 0,żż.23.24).
Dla Jakuba, podobnie jak dla pierwszej wspólnoty
chrześcijańskiej, przykazania moralnc Prawa nadal służą
za przewodnika (2,1l), ale w interpretacji Pana. ,,Królewskie prawo" (2,8), prawo ,,Królestwa" (2,5) jest przykazaniem miłościblimiego'57. Jest to ,,doskonałc prawo wolności"
(1,25 2,1ż-|3), bo clrodzi o praktykowanie go dzięki czynncj wierze (2,14-ż6).
Ten ostatni przykład pokazuje róznorodność pozycji
wyrazonych w Nowym Testamencie w stosunku do Prawa,
a zatazęm iclr podstawową zgodnośc. Jakub nie zapowiada, jak Paweł i List do HebrajczykóĘ końca panowania
Prawa, ale zgadza się z Mateuszem, Markiem, Łukaszem
i Pawłem, gdy chodzi o podkreślenie pierwszeństwa nie
Dekalogu, ale przykazania miłościbliźniego (Kpł l9,18),
które prowadzi do doskonałego zaclrowania Dekalogu i jeszcze lepszego postępowania. Nowy Testament opiera się
w ten sposób na Staryrn. Odczytuje go w świetle Chrystusa, który potwierdzlłprzykazanię miłości,nadając mu nowy
wymiar: ,,Mifujcie się wzajernnie, jak ja was umiłowałem"
(I 13,34; 15,12),tzn. aż do poświęceniażycia.W ten sposób wypełniło się Prawo.

miłość,,l55.
Paweł ma świadomość,
żc przyjście Clrystrrsa doprowanniany p or ządku. C hrze ścryanie ni e Ą j ą już pó d właP3i.1*1,ale pod władząwiary w ChrysruŚa (Gu3,Zą-Ze;

9rĘo

4,3 -7

),

_l<tóraj

est porządkiem łaski (Rz 6,i 4- l 5)

Gdy chodzi o centralne treściPrawa (Dekalog i

to

wszystko, co jest w duchu Dekalogu), Ga 5,18-23 siwierdza najpierw: ,,Jeślipozwolicie ,Ę p.o*udrić Duclrowi,
nie znajdziecie się w niewoli Prawa;'(S, t S;. Nie potrzebuj1..P...uy_u,' spontanicznie powstrzytnacie się od,,uczynków
ciała" (5,19-2l) i wydacie ,,owóc Duclra'; 6ŻĄ. Paweł
dodaje, ze Prawo nie sprzeciwia się temu (5,23), gdyżwierzący s.pełnią wszystkie wymagania Prawa, a niw-et wię3j,^uli|na tego-wszystkiego, cb Prawo zabrania. Według
Rz_8,1-4 ,;p|awo Ducha, które daje życie w Chrystrrsie Jezul
sie" zaradziło niemocy prawa Mojżószowego isprawia, ze
,,to,.9o nakazuje Prawb ipełnia się'' w wieriącycir. Jednym
z.celów odkupienia było właśnieotrzymanie tógo spełnienia
się Prawa!
W Liściedo Hebrajczyków, Prawo pojawia się jako in-

7.

stytucja mająca swoją wartośćw określónym czńie i na
swoim poziomiel56. Jednak prawdziwe poŚrednictwo po|53
|5a
|55
|5Ó

a) W Starym Testamencie
4ó. Stary Testament wiele miejsca poświęca modlitwie
i kultowi, gdyż czynności te są uprzywilejowanymi clrwi-

Ga 3,10, który cytuje Pwt 27,26.
Ga 3,1 l: Ha 2,4.

Ca 5,6; por. 5,l3;

Modlitwa i kult, Jerozolima i Świątynia

6,9- l0-

Hbr 2,2; 7,5.28 8,4;9.|().22: l0,8.28,

'57

90

Kpł 19,18; Jk

2,8; 4,1l.
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Ą-

lami osobistej i kolektywnej relacji Izraelitów z Bogiem,
któryich. wybrał ipowołał do życia w Jego Przymieizu. '
Modlinuą i kult w Pięciol<sięgu. Są tu Ępowe sytuacje
modlitwy, szczególnie w Rdz l2-Ś0. Zni1aulÓmy wSróa nlĆtl
Tgd.lit*y y rltragieniu (32,10-|3),prośby o iaskĘ (24,12-14),
dziękczynienia (24,48), alę tęż ślubowinia
ęajO-ŹZ1 oriz

słowa pociechy Pana odnoszące się do

p

rzaszłości(25,22-ż3).

W Księdze WyjściaMojzesz wstawia się za ludem'Ś* ijego
wstawiennictwo wybawia go od zagłady (32,10.14).
. Pięcioksiąg,jako główne źródłopozwalającó poznać
instytucje, jest zbiorem etiologii, któie wyjaśńiająpochodzenie rligjs_c, czasów i święiych instytuóji, Sł ió tatie
miejsca,jak Sychem, Betel, Mamre, Beór-SŻebal3n; ś*ięt"
czasy, takie jak szabat, rok szabatowy, rok jubileuszowy;
ustan_owionę dni święte,j ak równiez 5 zień P rzebłaganid Óo'.
. Kult jest darem Pana. Wiele tekstów Starego Tes'iamentu
3k9""9_ę 1ep9r9peĘrye. Objawienie imienia Bigajest czysĘ
łaską(Wj 3,14-15). To Pan daje możliwośćskłaaairia ofiar, po-'
niewż On daje na ten cel Wew nllierząt (Kpł l7,1l). Zaiim
pierwociny i dziesięciny__stały się ofiarą ludu składaną Bogu,

bĄ
darem Bołm dla tudu (Pwt 26,9-10). To Bóg ustaia"":
wiakapłanówi
lewitów ipĄekĘe świętenaczynialW] ZS-:O;.
Zbiór praw (zob. wyżej II.B, nr 43) zawiórawieló przepi.
sów liturgicmych i różnych wskazówek dotyczących ceio-

wości porządku kultowego. Podstawowe rozrómieńe między
a nieczystym, świeckim a święĘmporządkuje pLestrzeń i czas) aw konsekwencj i całe Ącie społecŻne i oiobi-

czystym

aż_po.rzeczywistośćcodziennego żyĆia. Nieczystość,
1!e,
która dotyka osoby lub rzeczy sytuuje jĆ pozaprzesirzenią
społeczno-kultową podczas gdy czlstóśi włąĆzaje w nią
na pełnych prawach. Działalnośćkultowa zawiera liczne
oczyszczenia, których zadaniem jest włączenie nieczystego
|58

|59

Wj 32, l l - l3.30_32 itd.
Sychem Ftdz 12,6-7; Betel l2,8; Mamre l8,1-15; Beer-Szeba

26,23-25.

|60
Szabat Rdz 2,1-3; Wj 20,8- | l; rok szabatowyKpł25,2-7.20-22;
rok jubileuszowy 25,8_19; święta Wj 23,14-17; rpł Zl; Pwt ló,1-17;
Dzień Przebłagania Kpł 16; 23,27 -32.
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do społecznościló|, W obrębie pojęcia czystościjeszcze inna
granica oddziela to, co świeckie (które tu jest czyste) od tego,
co święte(które jest czyste, i co więcej. zarezerwowane dla
Boga). Swięte (lub sacrum) jest domeną przynależną Bogu.
Ponadto liturgia źródła,,kapłańskiego" (P) dokon a rozróżnienia między,,święĘrn" a,,Naj świętszy m" . P rzestrzeń świętego dostępna jest dla kapłanów i lewitów, a nie dla innych
członków ludu (,,świeckich"). Przestrzeń sacrufil jest w każdym wypadku zastrzeżona|62 .

Czas świętyjest wyłączony z uzytku świeckiego (zakaz pracy w dzień szabatu, uprawy roli i zbiorów w czasie
roku szabatowego). Zbiega się on z powrotem stworzonego światado jego stanu, jaki miał przed przekazaniem go

człowiekowil63.
Przestrzeń, osoby i rzęczy świętepowinny być uświęcone (konsekrowane). Konsekracja oddala to, co jest nie
do pogodzenia z Bogiem, nieczystośći grzech, przeciwne
Panu. Kult zawięra liczne celebracje przebaczenia (ekspiacji), które przywracająświętość|óa.Swiętośćniesie ze sobą
bliskośćBogal65. Naródjestpoświęcony i powinien być święludu - dzięki
tym (Kpł 11,44-45). Celęm kultLr jest świętość
ekspiacjom, oczyszczeniom i konsekracjom - i służba Boza,
Kult jest szerokim symbolem łaski, wyrazem ,,zniżania się" (w patrystycznym znaczeniu łaskawego dostosowania się) Boga do ludzi, ponieważ Bóg ustanowił go po

to, aby przebaczać, oczyszczać, uświęcaći przygotować
bezpośredni kontakt zę swą obecnością(kabód, chwała).
47. Modlitwa i kult u prorokow. Księga Jeremiasza
wnosi doniosły wkład w podniesienie wartościmodlitwy.
Zawięra ona,,wyznania", dialogi z Bogiem, w których prorok, zarówno jako pojedyncza osoba, jak i reprezentant
swego ludu wyraza głęboki wewnętrzny kryzys odnośnie

Zauważmy że Stary Testament nie zna nicczyst go czasu.
Rdz 28,16-18; Wj 3,5; Joz 5,15.
ló] Wj 23,11-12;'Kpł25,6-1 .
|64
Kpł 4-5, |6; 17,l0-1ż; |z 6,5-1 itd.
|65
Wj 25,8-9; Pwt 4,7.32-34.
|6|
|ó2
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do wyboru irealizacji planu Bozegoló6. Wiele prorockich
ksiąg włącza w swoje teksty psalmy i kantykil6i, jak również szczątkowe cytaty i doksologie|68.
Zresztąu proroków przedwygnaniowyclr mozna zauw aĘć znamienną cechę częstej krytyki ofiar cyklu liturgiczne-

Mozna podjąć próbę klasyfikacji modlitwy psalmów
wokół czterech podstawowych tematów, które zachowują
uniwersalną wańośćpoprzez czasy i kultury.
Większośc psalmów nawiązuje do tematu wyzwolenia.
Dramatyczna sekwencja pojawia się jako cośstereotypowego, co jest zakorzenione w sytuacji jednostkowej lub
kolektywnej. Doświadczenie potrzeby zbawienia odzwierciedlonę w modlitwie biblrjnej obejmuje szeroki waclrlarz
sytuacji. Inne modlitwy łącząsię z tematem podziwu. Zawierają one zachwyt, kontemplację, uwielbienie. Temat
pouczenia grupuje trzy typy modlitwy medytatywnej: syntczy na temat historii świętej,wskazówki co do jednostkowych lub kolektywnych wyborów moralnych (włączając
czasami słowa profetyczne i wyrocznie), wypowiedzi od-

nawet modlitrvyl70. Odrzucenie wydaje się radykalne,
mimo to nie nalezałoby interpretować tych oskarzeń w sensie clręci zniesienia kultu, czy zanegowania jego boskiego
pochodzenia. Mają one na celu zdemaskowanie sprzecznogo|69, a

ścimiędzy postępowaniem tyclr, którzy sprawują kult,

świętościąBoga,któremu poprzez tenkult clrcą odd ać część.
Modlitwa i kult w innych Pismach. Trzy księgi poetyckie
zajmują naczelne miejsce, gdy chodzi o duchowośćmodlitwy. Najpierw Księga Hioba, w któĘ bohater szczęrze i w
pięknej formie wypowiada Bogu, bez ogródek, wszystkie stany swej duszyl 7l. Następnie la men tacj e,gdzie modlitwa miesza się z płaczem|1ż.I oczywiście Psalmy, które stanowią samo
serce Starego Testamentu. W rzeczy samej ma się wrazenie,
że jeśliBiblia hebrajska zatrzymała tak mało rozwiniętych
wskazówek co do modlinvy, to dlatego, by lepiej skupić całą
tę wiązkę światłana jednym szczególnym zbiorze. Psałterz
j est kluczem porw alaj ącym w spo s ób niezastąpiony o dczytać
nie fylko całośćzycia narodu izraelskiego, |ecz również cńą
Biblię hebraj ską. W innych miej scaclr Pisma zawieraj ązaledwieparęzzasady mglistyclr stwierdzeń'73 i kilka próbek hymnów cty modlitw, mniej lub więcej wlpracowanychl7a.
a

nośnie do wymaganyclr warunków uzdalniającyclr do
uczestnictwa w kulcie. Wreszcie niektóre modlitwy skupiają się wokół tematu ludowych świąt.Mozna tu podać
zwłaszczacztery wielkie motywy: zbiory plonów, małżeństwo, pielgrzymki, wydarzenia polityczne.

48. Miej scami uprzywilejowanymi dla modlitrvy są przestrzenie sakralne, sanktuaria, szczególnie to w Jerozolimie.
Jcdnak zawsze jest czas na modlitwę prywatną w swoim własnym domu. Czasy świętąustalone przezkalendarz określają
porę modlitwy, nawet osobistej, jak równiez ryhralne godziny
oftar, szczególnie rano i wieczorem. Mozra zauwaić u modlących się różnepostawy: stĄącą z podniesionymi rękami,
na kolanach, w pełnej prostracji, siedzącą lub lezącą.
Jeśliumie się rozrózniać między elementami stałymi,
a elementami mniej trwaĘmi, to skarbiec modlitw lzraela
moze posfużyć do wytażenia z dużągłębiąmodlitwy ludzi
wszystkich czasów i wszystkich miejsc. Oznaczato trwałą
w a r t o ść ty chtekstów. Niektóre psalmy j edn ak wy r ażająpewien etap modlitwy, która powoli będzie zanlkać, etap

l2,1-4; l5,15-18 itd. Później 2 Mch 15,14 przed'óó Jr l1,19-20;
stawi Jeremiasza w życiu wiecznym jako ,,przyjaciela braci, który wiele
modli się za naród".
|61
|z lż,1-6;25,1-5:' ż6,7-|9;3'7,16-20; 38,9-20; 42,10-12; 63,7,
64,1l; Jon 2,3-10; Na 1,2-8; Ha 3,1-19.
|ó8
Am 4,13; 5,8-9; 9,5-6.
Iz 1,10-17; Oz6,6: Am 5,21-25; lr7,21-22.
'69
1,15; 59,3.
'70 Iz
|7|
Hi 7,1-2ll' 9,25-31; l0,1-żż;13,21-14,22 itd.
72
Lm 1,9- l l .20-22; ż,20 ; 3.4 l -45.5 5 -66 ; 5,19 -2ż.
'
|73
Prz 15,8.29; ż8,9.
|1o
Prz 30,7-9; Dn ż,żO-ż3;4,_] l-]2.34; 9,4-19 (por. ww. 20.23)
i częściejw pismach deuterokanonicznyclr.

w szczególności przekleństw i złorzeczeń skierowanych

przeciw nieprzyjaciołom.
Lud chrześcijański, przyjmując całkowicie modlitwy
Starego Testamentu takimi, jakie są, odczytuje je w świetle tajemnicy paschalnej nadając im zarazetl dodatkowe
Znaczenle.

94

95

łą,

Sw i ąĘ n i a Je ro z o l ims ka. Zbudowan y przez Salomona
(około 950 r. przed Chrystusem) budynek z kanrienia, który dominował na wzg1rzu Syjon, odegrał centralną rolę
w religii izraelskiej. Wspierając reformę religijną Jozjasza
(640-609)l?5, prawo deuteronomiczne wymaga jedynego
w kraju sanktuarium dla całego narodu (Pwt 1ż,2-7). Sanktuarium w JerozolimieWznaczone jest jako,,miejsce wy-

brane przez

PANA Boga, aby tam zamieszkało Jego imię"

1ż,lI.2l itd.). Liczne etiologiczne teksty wyjaśniają ten

wybór|7ó. Teologia kapłańska (P) ze swej strony

wyrażatę

obecnośćsłowem,,chwała" (kabóĄ przywołując na pamięć
objawienie się Boga, fascynujące a zarazęm straszne,
w szczególności w Swiętym Swiętyclr, nad arką świadectwa przykryt ąprzebłagalniąl 77 : naj bardziej bezpo średni kontakt z Bogiem spoczywa na przebaczeniu i łasce. Właśnie
dlatego zburzenie świątyni(587) równało się całkowitemu
spustoszeniu |1 8 i przybrńo wymiar narodowej katastroĄl. Pośpiech w jej odbudowie po zakończeniu wygnania (Ag 1-2),
celem sprawowania w niej godnego kultu (Ml 1-3) staje się
kryteńum bojażni Bożej. Ze świątynibłogosławieństwa promieniują aż po krańce ziemi (Ps 65). Stąd doniosłośćpielgrzymek, jako znakujedności (Ps 12ż).W dzięle Kronikarza
świątyniajest w sposób widoczny centrrrm cńego życia
relig.ij nego i narodowego.

Swiątynia jest przestrzenią zariwno tunkcjonalną jak
symboliczną.Sfuzy za miejsce kultu, szczególnie ofiarniczego, modlitwy, nauczania, uzdrowienia, intronizacji królewskiej. Jednak, jak we wszystkich religiach, materialny
budynek, na dole, przywołuje na myśltajemnicę Bożego
przybytku w niebie, na górze (lKrl 8,30). Przez zupełnie
wyjątkową obecność Boga zycia, sanktuariurn staje się
miej scem poclrodzenia par exce l len ce Ą cia (kolektywnych
narodzin, odnowienia po grzechu) i poznania (słowo Boże,
i

|1s
|7ó

|,Wjż5,10-żż;Kpł l6,12-|5. (oraz Rz
|78
Mi 3,l 2; Jr 26, l 8 itd.
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cdnak zauw aża s ię krytyczn ąre l aĘw iz a cj ę s y m b o l i k i miej sca świętego,Nigdy nie będzie ono mogło zagwarantować
i ,,zawrzeć" w sobie obecności Bożejl79. Paralelnie do krytyki obłudnego i formalistycznego kultu prorocy demaskująpłonnośćbezwarunkowego zaufania do świętegomiejsca
(Jr 7, 1 - l 5 ). Symbolic zna w izja przedstawia,,chwałę Pana"
uroczyścieopuszc4ając ą przestrzeń sakalnąl 80. Jcdrrak ta
chwała powróci do Swiątyni (Ez43,1-9), Swiątyni odnowionej, idealnej (4042), żródła płodności,uzdrowienia, zbawienia(47,I-12). Przed tympowrotem Bóg obiecuje wygnańcom,
ze On sam będzie dla nich,,saŃtuarium" (l1,16).
Jerozolimcl. W perspektywie teologicmej historia miasta
roryoczyna się od Bożego wyboru (l KIl 8,16). Dawid zclobywa Jerozolimą starozytre miasto kananejskie (2 Sm 5,6-12).
Przenosi do niej arkęprzymierza(żSm6-7). Salomon budtrje tam sankfuarium (1 Krl 6). W ten sposób do starszych
miejsc świętychJudei ilzrae\a zostaje dołączone rniasto, które staje się celem pielgrzymek. Podczas wojny Sennaclreryba zBzechiaszem w 70 1 roku (2 Krl l 8, l 3) Jerozolima zostaj e
oszczędzona, niemal jedyna z pośród miast Judei, podczas
gdy królestwo Izraela zostało definitywnie zdobyte w 7ż2
ioku przez Asyryjczyków. Wybawienie Jerozolimy zostało
zapowiedziane proroczo jako łaska Boża (2 KIl l9,20-34).
Prryzwyczajono się określaćJerozolirnę jako ,,tniasto
wybrane" przez Panal8l, ,,założone"przez Niego (Iz |4,32),
,,miasto Boże" (Ps 87,3), ,,miasto święte" (|z48,2), ponieważ Pan jest ,,pośrodku niego" (So 3,17). Obiecane jest
ono dla chwalebnej przyszłości:obecność Boża zapewniona
jest ,,na zawszę",,,z pokolenia na pokolenie" (J| 4,16-2l.),
z zagwarantowaną opieką (Iz 31,4,5) a zateftl szczęściem
Niektóre teksty idealizują nawet to miasto
i pomyślnością.
miast_ P oza rzeczywistością geo grafi czną staj e się ono biegunem przyciąania i osią światal82,
J

l7''

ZKrl 22-23.

Rdz l4,18-20; 2Sm 7:24 Ps l32.

objawienie, mądrośc). Odgrywa rolę osi i centrum świata.

3,25; Hbr9,5).

lKrl

8,27; por. Iz 66,1.

Ez |0,3-22, l1,22-24.
lE| l Krl 8,44.48; Za 1,17.

l80

lItz

Ps 48. 87: l22.
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Jednak wielkośćJerozolimy nie zapobiegnie nieszczę-

ściu,jakie spadnie na miasto.

Licnrcwyrocznió Qlłl23,ż.l),

symboliczne czynności (Ez4-5) i wizje (8-1 l ) zapowiadaj,ą
t
odrzucenie i miszczenie wybranego przezBo,gamiasta. "
z wiel. . _P6żniej odnowiona Jerozolima siaje się jednym
-oświetlone
kich symboli zbawięnia eschatologicmego: miasto
przez P ana| 83, obdarowane,,nowym imióniem'', miasto, które
znowu stało się,,Oblubienicą" Boga|8a, odnalezionym rajem,
ze względu na nastanie ,,nowego nieba" i ,,nowej ziemi''rts
staje się w i stoc ie przestrzeni ą kultyczną (E z 4U48), centrum
odnowioneg olwiata (Za l4,1 6-1'1).,Nszlstkie narody'' przyjdą doń szukać^rozstrzygnięć Pana i nauki Bożej,ttO.i pbłoĄ,
kres wojnoml8ó.

b) W Nowym Testamencie
49. Modlinya i kult. W odróznieniu od Starego Testamentu, Nowy nie zawier a szcze gółowe go ustawodawstwa,

które określałobyinstytucje kuliyczne i rytualne formufuje krótko przepisy dotyczące chrztu i Óelebrowania eucharystii|87 - ale kładzie silny nacisk na modlitwę.
Ewangelie często ukazują Jezusą na modlitwie. Jego
synowska miłośćdo Boga, swego Ojca,kazałaMu pośwĘcać rviele czasu tej czynności. Zeby się modlić, wstaw;ł
bardzo wcześnie, nawet po nocy rozpocŹętej bardzo późno
na skutek napĘwu ludzi przychodząĆych doNiego ,Ó srrymi dol9gliwościami (Mk 1,32.35). Czasami spędŻ całąnóc
na modlitwie (Łk6,12). Zeby lepiej się rnoólić oddalał się
,f1 Ti.jt:u_pusĘnne" (Łk 5,1ó) lub wstępował ,,na górę';
(Mt 14,ż3). Łukasz pokazuje, że intensywńiejsza modlitrva
tow a.r zy sryła lub przy gotowywała naj b ardz
Ę de cyduj ąc e
chwile poslugiwania Jezusa: Jego chrŻest (Łk3,ż1)', *YUO.

dwunastu (
,!2),_pytanie postawione dwulastu na teńat iego
tozsamości (9, l 8), przemienienie (9,2 8 ), Męka (22,4 1 -4 i).
|83
|8a

Iz 60,19-ż0,

Iz 54,1-8;62,2-5.
|85
Iz 65,1'1-25; 66,20-23.

|E6

|87
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Iz2,2-4;Mi 4,1-4.

Mt 28,19; Mk l6,16; ł-kż2,I9.. Jn 6,53_56; lKor l1,24-25,

Ewangelie bardzo rzadko przytaczają treśćmodlitwy

Jczusa. To niewiele, co na ten temat się mówi wskazuje, ze
Jcgo modlitwa wyrażałaJego wewnętrznąwięż z Ojcem,
do którego zvłracŃsię inwokacją,,Abba" (Mk l4,36), zwrot
poufały, niespotykany w ówczesnym judaizmie w odnoszeniu się do Boga. Modlitwa Jezusa była często dztękczy-

nieniem zgodnie z żydowską formą b"rakah|8s. W czasie
Ostatniej Wieczcrzy w sposób zupełnie naturalny ,,zaśpiewał psalmy" przepisane dla rytuału wiclkiego świętal89.
Według świadectwa czterech Ewangelii, Jezus cytował je-

denaście róznych psalmów.
Syn z wdzięcznościąprzyznawał,ze wszystko otrzymał
dzięki miłościswego Ojca (J 3,35). Pod koniec Modlitwy
Arcykapłańskiej Jan wkłada w usta Jezusa dfugą modlitwę
prośbyza siebie samego i swoich uczniów, obecnych i przyszĘch, która ukazujeznaczenie,jakie nadawał swojej Męce
(J l7). Co do synoptyków to przytaczają oni modlitrvę błagalną Jezusa w chwili śmiertelnego smutku w Getsemani
(Mt26,36-44 i par.), modlitwę, któĘ towarzyszyło bardzo
wielkoduszne przylgnięcie do woli Ojca(26,39.42). Na krzyzu Jezus uczynił swoim okrzyk trwogi Ps 22,2|90,Iub wedfug Łukasza modlitwę opuszczenia Ps 31,6 (Łk ż3,46).
Obok modlitwy Jezusa ewangelie cytują wiele próśb
i błagań skierowanycb do Jez;ttsa, na które On odpowiadał

wielkodusznie interweniując i podkreślając skuteczność
wiaryl9|. Jezus nauczał na tęmat modlitwyl92 i zachęcał
poprzezprzypowieści do wytrwałej modlitwyl9]. Kładłnacisk na koniecznośćmodlitrvy w okolicznościaclr niektóryclr doświadczeń,,,by nie ulec pokusie" (Mt 26,4l i par.).
Przykład Jezusa wzbudzał wśród jego uczniów pragnienie naśladowaniaGo: ,,Panie, naucz nas modlić się" (Łk l l ,l ).
|E8

Mt l1,25; Łk l0,2l; Mt l4,i9 ipar,; l5,3ó ipar.; J l1,4l; Mt

26,ż6-ż7i par.
|89
Mt 27 ,46' Mk l 5,34.

|n|'Mt27,46; Mk 15,34.
19|
Por, Mt 9,22 ipar.;9,29:' 15,28; Mk l0,52; Łk ltt,42.
|92
Mt 6,5-15; Łk l8,9-14.
|"]
Łk l 1,5-8; l8,1-18.
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Na to pragnienie odpowiada On nauczenięm ich Ojcze nasz.
FormuĘ Ojcze nasz|ga spokewńone są z formułami modlitwy żydowskiej (,,Osiemnaście błogosławieństw"), jednak
z nie rnającą analogii powściągliwością.
Krótko mówiąc Ojcze

nasz podaje,w rzeczy samej, pełny program synowskiej modlitwy: adoracja (pierwsza prośba),pragnienie eschatologicmego
zbawienia (druga prośba), przylgnięcie do woli Bozej (trzecia
prośba), Maganie o zaspokojenie Ąciowych potzeb, dzień po
dniu, w ufrrym zawierzeniu opatrzności Bozej (czwarta prośba), prośbao przebaczeńęuwarunkowane wielkodusmym przebaczeniem (piąta prośba), modlitwa, by być wolnym od pokus
i osaczenia przezZłego (szósta i siódma prośba).
Paweł ze swej strony podaje przykład modlitwy dziękczynnej. Wyraża jąregularnie w takiej czy innej fonnie na
początku swych li stów. Zachęca chrześcijan do,,składani a
dziękczynienia w każdej okoliczności" i do ,,nieustannej
modlitwy" (l Tes 5,17).
50. Dzieje Apostolskie często ukazująn odlących sięchrueścijan,czy to indywidualnie @z9,40" l0,9 itd.) czy wspólnotow o (4,ż4-30; l 2, l 2 itd.), w Swiątyni (2,46 ; 3, l ), w dom ach Q,46)
czy nawetw więzieniu (16,25). Czasami modlitwie towarzysTy
post (l3,3; 14,23). W Nowym Testamencie formuły modlitwy
mają głównie charakter hymnicmy: Magni/ical (Łk 1,46-55),
Benedictus 1,68-79), Nunc dimittis (2,29-32) i licme teksĘ
wApokalipsie. Sąone zlepkiem biblijnego sposobu wypo-

wiedzi. W Corpus Paulinum hymny przybierają charakter
chrystolo gic zrtllgs, odzwierciedlaj ap l iturgię poszczególnych Kościołów.Tak jak modlitwa Jezusa, tak modlitw a ctrześcijańska korzysta z żydowskiej formy ó'rcTlcd'h (,) iech będzie

Nowy Testament ukazuje niektórę cechy modlitwy liturgicznej pierwotnego Kościoła.,,Wieczęrza Pańska"
( lKor l l ,20) zajmuje czołowe miejsce w tradycjacli'n'. Je.i
forma nacechowana jest liturgią żydowskich świątecznych
posiłków: b"rakń nad chlebem na początku, nad winem na
końcu. W oparciu o tradycję leżącąu podstaw l Kor 1 1,23-25
i tekstów synoptyków, oba ,,błogosławieństwa" zostały tak
zestawione, by umieścićwieczerzę nie pomiędzy nimi, ale przed
lubpo. Ten rytjestpamiątkąMęki CĘstusa (l Kor |1,24-25).

Tworzy on wspólnotę(koinónia; 1Kor l0,16) pomiędzy
zmartwychwstałym Panem a jego uczniami. Chrzcst, wyznanle wiarylnn, daje przebaczenie grzechów, jednoczy z tajemnicą pasclralną Clrrystusa (Rz 6,3-5) i wprowadza do
społecznościwierzących (l Kor l2,|3).
Kalendarz liturgiczny pozostał taki sam jak u Żydów
(z wyjątkiem Pawłowych wspólnot clrrześcijan pogańskiego pochodzenia: Ga 4,10; Kol 2,16),jednak szabat zaczęto zastępować pierwszym dniem tygodnia (Dz 20,7; lKor 16,2)
nźvywanym,,dniemPńskim" (Ap 1,1 0), ar. dniem znartwychwstałego Pana. Początkowo chrześcijanie nadal clrodzili na
nabozeństwa do SwiąĘni (Dz 3,1), które stały się punktem
wyj ściadla chrześcij ańskiej liturgii godzin.
List do Hebrajczyków przyznaje starozytnemu kultowi
ofiamiczemu pewną rytualną wartość(Hbr 9, l 3) oraz wartośćprefiguracji ofiary Chrystusa (9,18-23), jednak biorąc
pod uwagę krytykę wyrażonąprzez proroków i psalmy2oo

dzięki modlitwie (Mk 9,29).

odmawia on ofiarom składanym ze zwierzątpełnej skuteczności, pozwalającej na oczyszczenie sumienia i stworzenie
głębokiej więzi z Bogiem2o|. Jedyną w pełni skuteczną ofiarąjest osobista i egzystencjalna ofiara Chryshrsa, która uczyniła z Niego doskonałego arcykapłana,,,pośrednika nowego
przymierza"2o2. Dzięki Ę oftęrze chrześcijanie rnogą się zbli-

Mt 6,9-13; Łk l1,2-4.
|9s
Flp 2,6-1l; Kol 1,15-20; l Tm 3,16. Hynrn z Ef 1,3-14 oddaje
chwałę Ojcu zadzieło dokonane,,w Chrystusie".

|98Mt26,26-ż8 ipar.;J6,51-58; l Kor |0,1ó-l7; l1,17-34.
,,, Mk l6,16; Mt 28,19-20.
2"0
Por. wyżej nota l84 i Ps 40,7-9 cytowany i komentowany w Hbr
l0,5-10; Ps 50,13-14; 51,18-19.

błogosławiony Bóg...')'ou, W środowiskrr greckim była ona mocno charyzrnaĘczrn ( l Kor l 4,2. l 6- t 8). Modlitwa jest dziełem
Duclra Bożego|g7. Niektóre przedsięwzięcia mozliwe są tylko

''a

|9ń
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2

Kor

1,3-4; Ef, 1,3.

I4,23; Rz 8,15.26.

]u|

20?

Hbr 9,8-10; l0,1.1 l.

Hbr 5,7-10;9,11-15; l0,10.14.

10l

żyć do Boga (Hbr 10,|9-2ż) poprzez dziękczynienie i szlachetne zycie (l3,15-16). Już apostoł Paweł mówił o tym
w takim znaczeniu (Rz 12,1-ż).
. 51. Swiąt,vnia Jerozolimską. Za życia Jezusa i Pawła
Swiątynia istniała w swej materialnej i liturgicznej rzeczywistości. Jezus, jak wszyscy Zydzi, udawał się do niej
w pielgrzymce. Nauczał w niej203. Dokonał profetycznej
czynności wypędzenia przekupniów (Mt 21,12-13 i par.).
Budynek zachowuje swój symboliczny status uprzywilejowanego przybytku Boga, reprezentującego na ziemi
mięszkanic Boga w niebie, U Mt 21,13 Jezus cytuje proroctwo, gdzie sam Bógnazywaje ,,moim clomem" (Iz 56,7).
W J 2,16 Jezus nazywa je,,domern rnojego Ojca". Jednak
więcej tekstów relatywizuje tę symbolikę i otwiera drogę
do idei, wykraczającej poza tę symbolikę2oa. Jczus, tak jak
wcześniejuczynił to Jeremiasz, z jednej strony przepowiada
zburzente Swiątyni (Mr 24,2 i par.), a z drugiej ogłasza jcj
zastąpienie przez nowe saŃfuarium, wybudowane w trzcch
dniach2o5. Po znarhrryclrwstaniu Jego uczniowie zrozumieli,

że nową Swiątynią było jego zmartwychwstałe ciało
(J ż,22). Pawęł oświadcza wierzącym, ze są oni członkami
tego ciała (1 Kor l2,ż'7) i ,,świąĘniąBoga" (3,16-17) lub
,,Ducha" (6,19). Pierwszy List Piotra mówi do niclr, ze zjednoczeni z Chrystusem, ,,żywym kamieniem", tworzą wspólnotę,,duchowego domu" (l P 2,4-5).

Apokalipsa nieustannie nawiązuje do świątyni206.
Z wyjątkiem Ap l l ,1-2 za:włzę chodzi o ,,świątynię Boga
w niebie"

( l l ,l 9), skąd spływają na ziemię Boze interwencje, Jednak w końcowej wizji mowa jest o ,,mieście świętym, Jerozolimie, która schodzi z nieba" (21,10), w której
nie ma świąĘni,,,poniewaz jego Swiątynią jest Pan, Bóg
wszechmogący oraz Baranek" (21,22). Takie jcst ostateczne wypełnienie się tematu Swiątyni,

J 7,14.28; Mk l2,35; Łk |9,47; ż1,1;2l ,3'7: Mt 26,55 i par.
I 4,20-24; Dz 1,48-49 (w odniesieniu cto Świątyni Salomona
cytując Iz 66,1-2); Dz 17 ,24 (w odniesieniu do świątyń pogańskich).
20]

Jerozolima. Norvy Testament w pełni uznaje doniosłośc

.Ierozolimy w planie Bożym. Jezus zabrania przysięgac_na
Jcrozolimę, ,,ponieważ jest ona miastem Wielkiego Król,a"
(Mt 5,35). Udaje się do niej w sposób_zdecydowany,.bo
właśniew niej-ma dokonać swej misji207. Jednak stwierdza,żemiasto ,,nie rozpoznało chwili swego nawiedzenia"

i zpłaczem przewiduje,

że to zaślepienie doprowadzi do
juz
się raz stało w czasach Jeręmiasza,
ruiny208, co
iymczas"* Jerozolima nadal odgrywa ważną rolę,
W teólogii Łukasza znajduje się ona w sercu historii zbawienia. To właśniew niej zmarł i zmańwychwstał Chrystus. Wszystko zbiega się do tego centrum: Ewangelia tutaj
rna swój początek (Łk 1,5-25) i zakonczenie (ż4,5ż-53),Potem wslstko z niej promieniuje. Stąd właśnie,po zesłaniu
Duclra Swiętego rozpowszechnia się Dobra Nowina o zbawieniu na cztery t<ranĆe zamięszkńęgo świata(Dz B-28), Gdy
chodzi o Pawła, chociazjego apostolat nie wyszedł zJerozolirny (Ga l ,17), to lważń on łącznośćz KościołemJerozolirnŚtim za rzęcz konieczną (ż,l-ż). Zresztąoświadcza, ze
rnatką chrześc ij an j est,,Jerozolima z wysoka" (4,26), Miasto st;je się symbólem eschatologicznego wypelnicnia zarówno w wymiarze przyszłościowym (Ap 2|,ż,3,9-11) jak
i obecnym (Hbr l2,2ż).
Takwięc ze względu na pogłębionąsymbolikę zarysowaną juz w samynr Starym Testamencie, Kościołzawsze
będzió uznawał więzi, jakie go wewnętrzniebardzo łączą
z iristorią Jerozolimy i jej Swiątynią jak rowniez z modlitwą i kultem narodu Ądowskiego.
8. Boże napomnienia

i wyroki

a) W Starym Testamencie
52. Konsekwencj ą wybrania Izraela i pr zy mier za,była,
jak to widzieliśmy, potrzeba wierności i świętości,Jak tym
"wymaganiom
sprostał naród wybrany? Na to pytanie Stary

1ra

1o5
20ó

102

J 2,19; por.

Mt 26,6l i par.

Ap 3,12; 7,15; l1,1-2.19; l4, l5. l 7; l 5,5.8;

'0]

l6,1 .I1; ż1,22.

)"*

Mt 20,17-19 i par.; 21,1-10 i par.; Łk 9,31,5l ; l-],33,
19,41-44. Por. Mt 23,37-39 Łk l3,34-35; Zl ,20,24

Łk
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Testament daje bardzo często odpowiedź wyrażającąrozczarowanie ze strony Bogalzraelra, odpowiedź pełnąnapomnień, a nawet potępienia.
Te ks

]l
l]

ty

n a r r ac yj

ne przy taczaj ą

dłu gą

serię niewięrno

ści

i oporów wobec głosu Bozego, serię, która rozpoczyna się
od wyjściaz Egiptu. W czasie kryzysów bytowych, którc
powinnv stanowić okazjędo okazania zaufania Bogu, Izraelici,,szemrz{'zos, przyjmując postawę kontestacj i Bozego
planu i opozycji wobec Mojżesza, którego nawet clicióll
,,ukamienować" (Wj l7,4). Zaledwie naród zawarł przymicrze na Synaju (Wj 24), ajuż dopuszczono się najcięŻszej nicwiemości,niewiemości bałwochwalczego kultu (W j 32,4-6)2l''.
Wobec tej niewierności Pan stwierdza: ,,Widzę, że lud tęn
jest ludern o rwardym karku" (Wj 32,9). Ta pejoratywna
ocena powtórzy się potem jeszcze wiele razy2tl, stając się
9weg9 r_odzaj u natura lnym ep itetem char aktery zuj ącym
Izraela..Inny epizod jest nie mniej znamienny: doszódłŚzy
do_ granic Kanaanu i namawiany, by wszedł do tego kraju,
który Pan mu daje, naród ten odmawia wejścia,uiażając,
że przedsięwzi ęc ie to j e s t zby t nieb ezp i ec zne2 2. WówCzis
Pan zarzuca ludowi brak wiary (Lb l4,1 l ) i skazuje go na
czterdzieści lat wędrówki po pustyni, gclzie wszysóy doro-któizy
ślimus_zą umrzeć (14,29.34) z w}jątkiem tyclr,
poszli za Panem bez żadny ch zastrzeżęh.
Stary Testament wielokrotnie przypom tna, że nieposfu szeństwo Izraelitów zacze!.o się,,od dnia, w którym ich ojcowie wyszli z Egiptu" i dodaje, żę trwa ono nadal ,,aż do
dnia dzisiej s zego"zl .
Historia dęuteronomistyczna, która obejmuje Księgi JozlJego, Sędziów, 1-2 Samuela i 1-2 Królów podaje, ogólni"
rzecz ujmując, negatywną opinię na temat historli IŹraęla
|

3

20'
2|0

Wj l5,24;

16,2; 11,3 itd.

Epizod ze złoĘm cielcem jest pierwszym
.
de.m po zawarciu przymierza.Rozdziały

narracyjnym epizopośrednie (Wj 25-j lisąteksta-

ml prawnIczyml.
'|| Wj 33,3.5; 34,9; Pwt 9,6.13;31,27; Ba 2,]0.
zlz Lb 13,31-14,4;
Pwt 1,20-2l .26-28.
2|] 2Krl
21,15; Jr '1,25-26.
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i .Iudy między epoką Jozuego a zesłaniem do Babilonii.
Naród i jego królowie, z małymi zalędwie wyjątkami,
w znacznej mierze ulegli na płaszczyżnie religijnej pokrr-

sic bałwochwalstwa, niesprawiedliwości społecznej i wszelkicgo rodzaju występkom przeciwnym dekalogowi. Właśnię

tllatego lristoria ta ostatecznle zakohczyła się bilansem
ttjcmnym, którego widzialną konsekwencją była utrata zierlli obiecanej wraz ze zniszczeniem obu królestw łącznie
t, Jcrozolimąi jej sanktuarium w 587 r.
Pisma prorockie zawierają serię szczególnic ostrych
zarzutów, Jedną z głównych nrisji proroków było właśnie
,,krzyczeć pełnym głosem, bez ustanku", żeby ,,ukazać lurlowi Bozemu jego grzechy"2|a. Wśród proroków VIII w.
Atnos odsłania grzechy lzraela ukazując na pierwszym
lniejscu brak sprawiedliwości społecznej2| 5. Dla Ozeasza
podstawowym oskarżeniem jest bałwochwalstwo, ale zarl,uty rozciągają się na wiele innych grzechów: ,,cudzołóstwo, kłamstwo, zbrodnia, grabież, rozpusta i przemoc,
llicustanne morderstwa" (Oz 4,2). Zdanjęm lzajasza Bóg
wszystko rrczynił dla swojej winnicy, ale ona nie wydała
()wocu (Iz 5 ,l -7) . Podobnie jak Amos (4,4), Izajasz gardzi
rcligijnością tych, którzy nie przejmują się sprawiedliwością(Iz 1,11-17). Micheasz postanawia,,pełną mocą ogłaszać Jakubowi jego występki" (Mi 3,8).
Te grzechy doprowadzą do naj cięzszej groźby j aką pro-

rocy mogą rzucić w twarz Izraelowi i Judzie: Pan odrzuci
lud2|6, sprawi, że Jerozolima zostanie zburzonawraz
z jcj sanktuarium, miejscem Jego łaskawej i opiekuńczej

swój

rlbccności2|7.

Ostatnim dziesięcioleciom Judy i początkom wygna-

tlia towarzyszyło przepowiadanie wielu proroków. Podobrric jak Ozeasz, Jeremiasz Wlicza grzeclry2l8 i wskazuje,
Io Iz 58,I; por. Oz 8,1; Mi 3,8.
1|5
Am ż,6-7; 4,1;8,4-6.
r|6
Odrzucenie lzraelauOz 1,4-6.8-9; Am

8, 1-2;

Judy u Iz 6,10-

l.], JL 6,30; 7,29.

r" Mi 3,11-12; Jr'1,14-15.
rI*

Jr 7,9; 9, I -8.
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ze porzucenie PANA jest korzeniem wszelkiego zła(2,13);
z naciskiem wskazuje na bałwoclrwalstwo nazywając je cu-

dzołóstwem i prostytucją2|9. To samo piętnuje Ezechiel
w swoiclr długiclr rozdziałach (Ez 16;23) nazywając |zraelitów,,buntowniczym plemieniem" (ż,5.6.7.8),,,o twardej głowie izatwardziaĘm sercu" (2,4;3,7). Siła prorockich
oskarzeń wywołuje zdumienie. Dziwi fakt, żę lzrael poświęciłirn tyle miejsca w swoich Pismach, a to wskazuje
na godnąuznania szczerośc i pokorę.
. W czasie wygnania i póżniej wspólnota Judejczyków
i Zyd6w w ceremoniach liturgicznych i modlitwach wyrażających wyznanie grzechów całego narodu uznała swojc
błędy220.

Kiedy lud synajskiego przymierza spoglądał na swą

przeszłość,mógł jedynie wydać o niej surową opinię: cała
jego historia była dfugim pasmem niewierności. Kary były
zasłuzone. Przymierze zerwano. Jednak Pan nigdy go nie
zerwał22l , zawsze ofiarowywał łaskę nawrócenia i podjęcia relacji w formie bardziej intymnej i stałej222.

b) W Nowym Testamencie
53. Jan Chrzciciel podejmuje wątek podjęty przez starożytnych proroków nawołując ,,plemię żmijowe" (Mt 3,7;
Łk3,7), którego przyciągało jego przepowiadanie do pokuty. Opierało się ono na przekonaniu o bliskości Bożej
interwencji. Sąd był bliski: ,,Siekiera do korzenia drzew
jest już ptzyłożona" (Mt 3,10, Łk 3,9). Potrzeba nawrócenia była nagląca.
Przepowiadanie Jezusa, tak samo jak przepowiadanie
Jana, jest apelem o niezwłoczne nawrócenie ze względu na
bliskośćKrólestwa Bożego (Mk 1,14- l 5). Kiedy Jezus spotyka się z odmową wiary wówczas posługuje się, podob-

jak starozytni prorocy, inwektywami. Rzuca je na to
,,złĆ i cudzołożne pokolenie" (Mt 12,39),,,pokolenie nienie

*i"rne i przewrotni" (l'1,17) i zapowiada sąd surowszy od
tego, jaki spadł na Sodomę (ll,żĄ; por. Iz 1,10).
- Odrzucęnie Jezusa przęzprzywódców ludu, którzy pociągnęli za sobą ludnośćJerozolimy, dopełnia ich winy,
Boja kara będzie taka sama, jak w czasach Jeremiasza: Jerozolima zoitanie zdobyta, i Świątynia zburzonaz23. Iędnak - podobnie jak w czasach Jeremiasza - Bóg nie
zadowala się sam}m tylko ukaraniem, ale otwiera drogę lat

przebaczeniu. Zydom jerozolimskim, ktorzy ,,zabi|i Dawcę żyiia" 1Oz 3,15), Piotrproponuje pokutę i obiecuje odpuszczenie grzechów (3,19). Mniej surowo niż starożytn{ plorogy
tlas!fituie ich czyn, jako grzech popełniony ,,z niewiedzy"zzl
.

odpowiada na ten apelz2'.
Tysiące
'

ńśliw

Listach Apostolskich zachęty i ostrzezenia pojawiają się dośćczęŚto i czasami towarzyszą im groźby
przypadku grzechów226, to nagany i rzeczypotęplenla
ienia w p
potępieńia
są stosunkowo rzadkię, chociaż wypowiewiste
dziane są ostro227.
W Liicie do Rzymian Paweł gwałtownie oskarża ludzi,
(Rz l ,l 8),
,,kt6rzy przez nieprawość nakładająprawdzie pęta"
jest
nieznajomoś.ć,Boga
Fodstiwowym grzechem pogan
( l ,2l ), Sóg ukarał ich ?.a to wydając ich pod władzę iclr wła-

sĘ niemóralności22s.

)ż}
12o

'|9

45

Jt 3,1-13;.5,7-9.

22oEzd9,6-7.10.13. l5; Neh 1,6-7;9,1ó_37, Ba 1,15-ż2: Dn 3,26-

LXX;

l06

9,5- l l .
:2| Oz l 1,8-9;

Jr 31,20.
Oz 2,21-22; Jr 3 l ,3 l -34; Ez 36,24-28.
'22

Ży dom zarzuca się brak konsekwen-

cji:- ich postępowanie rozmija się ze znajomością Prawa
(Rzż,|7-ż4).
' Rownież chrześcijanom nie brakuje wad. List do Galatów uwydatnia jedynie te najcięższe. Galaci oskarzeni są
o odwrócenie się od Boga, by przejśćdo ,,innej ewangelii", nięautentycznej (Ga 1,6); ,,zerwali z Chrystusem",

Łk

|9,43-44; Mt 24,2.15-18 i par.

Dz3,17;Łk23,34.

D'Dzż,4l;4,4.
rro

Ga 5,2

]]'lKo

5,1.7,

12"

l;

Ef 5,5; Hbr 10,ż6-3l.

4,8; 5,1-5;6,|-8; l1,11,22;lKor l2,2o-żl; (ia 1,6;4,9;

l,ż4,ż6.28;por. Ps 81,13|01

,,wyzbyli się łaski" (5,4). Jednak Paweł ma nadzieję, że siq
poprawią(5,I0).Z kolei Koryntianie krytykowani sąz jednej strony za występki, które pojawiły się w ich społecznościz powodu kultu niektórych osobistości229, z drugiej zaś
ze względu na brak oznak miłościpodczas sprawowaniit
,,Wieczerzy Panskiej" (lKor 11,1'l -Z2).,,Dlatego to właśnie,dorzuca Pawcł, wielu wśród was słabych i chorych
i wielu też umarło" (l1,30). Ponadto społecznośćkoryncka ostro krytykowana jestzato, ze toleruje przypadek skandalicznego postępowania. Winny tego powinien byc
wyłączony ze wspólnoty, ,,wydany szatanowi"230. Pawcł
cytuje w tym wzg\ędzie przykazanie z Pwt 17,'7 ,,usuńcic
zło spośród was" (1Kor 5,13). Listy Pastcrskie ze swej strony obwiniają ,,tak zwanych nauczycieli Prawa", którzy
oddalili się od linii prawdziwej miłościi szczerej wiary
(lTm 1,5-7); podane są tam imiona jak również podjętc
w tym względzie środki23l.
Listy wysłane ,,do siedmiu Kościołów"(Ap l ,|1) przez
autora Apokalipsy ukazują róznorodność sytuacji przeżywanych wtedy w chrześcijańskich wspólnotaclr. Prawic
wszystkie te listy - pięć na siedem - rozpoczynają się pochwałami. W dwóch z nich znajdują się nawet same pochwaĘ, ale pięć innych zawiera niekiedy bardzo poważne
nagany, którym toutarTyszągroźby kar. Napomnienia mają
najczęściej charakter ogólny (,,opuściłeś
swoją pierwszą
gorliwośc"ż,4;,,uw ażasz, że ży jesz, a j esteśumarły" 3, 1 ),
czasami podają szczegóły, w których zawarta jest krytyka
tolerancj i wobec,,nauczania nikolaitów" (2, l 5) lub zgody
na kult bałwochwalczy (2,14.2l). Wszystkie te listy wyrażają ,,to co Duch mówi do Kościołów"23l. Pokazują że
wspólnoty chrześcijańskie po większej częścigodne są
nagany i że Duch nawołuje je do nawrócenia233.

229
230

lKor

lKor

1,10-13; 3,1-4.
5,1-5; por. również

lTm

ITm 1,19-żO;' 2Tm 2,17 -l8.
112
Ąp ż,1 .|1.I1.ż9; itd.
211
Ap 2,5.16.22; 3,3.19.
2,1l
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1,19-20.

9. Obietnice
54. Wiele obietnic, które Bóg dał w Starym Testamencie odczytywanych jest przez pryzmat osoby Jezusa Chrystusa. To powoduje pewną liczbę delikatnych i aktualnych
kwestii, ktore wiążą się z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim. Chodzi o prawo do interpretacji obietnic zawartych
w ST poza ich bezpośrednim pierwotnym sensem. Kto konkretni-e uczestniczy w potomstwie Abrahama? Czy ziemia
obiecana jest najpierw i głównie miejscem geograficznym?

Jaką wizję przyszłościBóg Objawięnia zarezerwował
Izraelitom, będącym od początku narodem wybranym? Czym
jest oczekiwanie na Królestwo Boże? I na Mesjasza?
a) Pototttstwo Abrahamu

|7'Sturym Teslamencie

Bóg obiecuje Abrahamowi niezliczone potomstwo234,

które oirzyma on dzięki pośrednictwu jego jedyneg9_1y!9,

uprzywilójowanego dziódzica, zrodzonego z Saly235, ]o
pókolcniebędzie, podobnie jak sam Abraham, źródłem błsgosławieństwa dla wszystkich narodów (lż,3; 2ż,|8). Ta
Óbietnica zostanie ponówiona lzaakowi (26,4.24) i Jakubowi (28,14,32,|3).
Doświadczenie ucisku w Egipcie nie przeszkadza w jej
realizacj i. Wprost przeciwnie: początek Księgi Wyjścia wielokrotnie poŚwiadcza wzrost liczebny Hebrajczykó* (Wj
|,7.12.20i. Kiedy naród doznaje ucisku, wówczas spełnia
się obietnica: Izraelici są ,,tak liczni jak gwiazdy na niebiÓ", ale Bog, zgodni e z tyrn co przyrzekł , jeszc,e iclr rozmnozy (Pwi l,tO-tt;. Naród popada w bałwochwalstwo
i zagrózi rnu eksterminacja; wówczas Mojżesz wstawi się za
niego u Boga; przypomina tu przysięgę daną,przez Boga
Abiahamowi, IŻaakowi i Jakubowi, ze ich pokolcnic rozmnozy się niepomiernie (Wj 32,13). Wielkie nieposhrszeństwo narodu ńa pustyni (Lb 14,ż,4), równie ciężkie jak to
popełnione u stóp Synaju (Wj 32), spowoduje, jak w Wj 32,
Ir Rclz
r'5

'r,r, 'r,r-U.
| 5,4; 17,l9;21,12.
Rdz 'r,'U,
l09

wstawiennictwo Mojżesza, który zostaje wysłuchany i wynaród od następstw je,go grzechu. Jeónak obeón" pÓPuyią
!_o].1,9,_

(Lb

? yy.lątkiern rodu Kaleba, który okazał wiembśc

14,20-24). nie wejdzie do ziemi obi-ecanej. Późniejsze

poko.lenialzraela będą się mogĘ cieszyć ze wszlstkich o6ier
nic danych ich przodkom, pod tym jednak wirunkiem, że

zdecydowanie opowiedzą się za ,,zyciem, błogosławieństwem", a nię za,,śmiercią przekleństwem'' (Piwt 30, l9),
jak tozrobili niest9ty później Izraelici z półnoiy,
,,którycii
Pan odrzucił" (2KIl l'1,20), apóżniej ci z pofudnia, t<tOÓcł.r

poddał oczyszczającemu doświadczóniu wygnania do góUilonii (Jr 25,1l).
Starozytna obietnica odrodziła się wkrótce na rzęcz rępatńantów236. Po wygnaniu, celem zacirowania czystości pok ol en i a i czyst ośc i w iary or az oby czaj ów,,pokolen ie lzr
iela
się od wszystkich obcych synów'o''. Jednak póź"991,,"ti
niei
ej Księea
Ksi
Jonasłł,;

ir;;;;.

*"Óirg,l"r'Ó;i',

d#;

Księga Rut, sprzeciwią
1ię temu, wskaŻując ciaŚnoię tego
paftykularyzmu. Istotnie, jest on ńe ao pogod)eńa
Ęz3ju
z Księgą lzajasza, która obwieszcza, ze Bóg udzielT w swoim domu gościny,,wszystkim ludom''
1lzŚa3-11.
Ił'Nowym Testamencie

55. Nowy Testament nigdy nie podw ażaważnościobietnicy danej Abrahamowi. Magnificat i Benedictu.r wyraźnie
do
.11_ej_nryiąąą"' Jezus ukazany jest jako ,,syn Abraha1a" (M_t l , l ). To wielka godność być córką lub synem Abrahama. (Łk 13,16; l9,9), Jednak inaczej niz to ma miejsce
w j Lldaizmie, rozumiane jest pojęcie obietnicy.

Już przópo-

wiadanie Jana Chrzciciela relatywinl,je wainośćzwiąku
z Abrahamem. Nie wystarcza ani nawit nie jest konieczne

pochodzenie od niego według ciała (Mt 3,9; Łk 3,8). Jezus
stwierdza, ze poganie ,,zajmąmiejsce na uczcie z Abrahamem", ,,podczas gdy synowie królestwa zostaną wyrzuceni
na zewnątrz" (Mt 8,1 1-1ż Łk 13,28-ż9),
lz 6 1,9 ; 65,23 ; 66,22.
Neh 9,2 por. l0,3 l; l3,3; Ezd 9,10.
']8Łk 1,55.73; por. również Hbr l1,11-12.
236

2r7

ll0

Ten temat jednak w sposób szczególny pogłębiłapostoł Paweł. Galatom zaintęresowanyrn włączeniem się po-

przez obrzezanie do rodziny patriarchy celem zdobycia
prawa do dziędziczenia obietnicy Pawcł dowodzi, że obrzezanię wcale nie jest konieczne, ponieważ decydującym
momentem w tym względzie jest wiara w Clrrystusa.Dzięki wierze można stać się synem Abrahama (Ga3,7),ponieważ Chrystus jest jego uprzywilejowanym potomkiem
(3,16); dzięki więrze można być wcielonym do Clrrystusa
i tak stać się,,pokoleniem Abralrama, dziedzicem według
obietnicy" (3,Z9). Właśniew ten sposób, a nie przez obrzęzanie poganie mogąotrzymać błogosławieństwo dane Abrahamomi (3,8.14). W Ga 4,22-3l odwazna interpretacja
typologiczna prowadzi do tych samych wniosków.
W Liście do Rzymian (4,1-ż5) Paweł nawiązuje do tego
samego tematu, ale w sposób mniej polemiczny. Podkreśla
w nim wiarę Abralrama, która jest według niego źródłem
usprawiedliwienia i podstawą jego ojcostwa rozciąająccgo się na wszystkiclr wierzących, zarówno Zydów jak
i pogan. Bóg bowiem dał obietnicę Abrahamowi, ze ,,będzie ojcern wielu narodów" (Rdz 17,4). Paweł widzi realizację tej obietnicy w przylgnięciu wielu wierzącyclr
wywodzących się z pogaństwa do Chrystusa (Rz 4,11.
l 7, 1 8), przy cTym dostrzega różnicę. między,,dziećmi z ciała" a,,dziećtni obietnicy" (Rz 9,8). Zydziktórzy przyłączają się do Chrystusa, są zarówno jednymi, jak i drugimi.
Wierzący poclrodzenia pogańskiego są,,dziećmi obietnicy", a to jest przecieżnajważniejsze.
W taki właśniesposób Paweł potwierdza i akcentrrje
powszechną doniosłoścbłogosławieństwa danego Abrahamowi sytuując prawdziwe potomstwo patriarclry napłaszczyżnie duclrowej.
b) Ziemia obiecana
56. Każda grupa społecznapragnie zamięszkać na stałe na pewnym terytorium. W przeciwnym razie ludzie ci
zyskując status obcokrajowca, czy uciekiniera, są co najmniej tolerowani, lub co gorsza wykorzysĘwani albo nicustannie odrzucani. Izrael został wyzwolony z niewoli

ll

l

egipskiej i otrzymał od Boga obietnicę zięmi. Jej urzeczywistnienie będzie wymagać czasu i nastręczy w ciągu liistorii wiele problemów. Dla ludu Biblii, nawet po powrocie
z niewoli babilońskicj, ziemia pozostaje przedmiotern nadziei: ,,błogosławieni PANA" posiądą ziemię (Ps 37,22).
Ił Starym Tesląmencie

Biblia lrebrajska nie zna wyrażenia ,,Ziemia Obieca-

na", poniew aż nie ma czasownika n a wyrażenie treści,,obiecać". Ideę tę oddaje przez czasprzyszły czasownika ,,dać'',

lub przez uzycie czasownika ,,przysięgać": ,,ziemia, którą
poprzysiągł dać tobie" (Wj l3,5; 33,1; itd.).
W tradycjach odnoszących się do Abrahama obietnica
ziemi uzupełni obietnicę potomstwa239. Chodzi o ,,ziemię
Kanaan" (Rdz l7,8). Bóg powołuje przywódcę, Mojżesza,
aby wybawićlzraela ipoprowadzić go do Ziemi Obiecanej2a0. Jednak większośćnarodu nie wykazrrje wiary. Tylko
garstka wierzących z początkowych czasów przeżyje długą drogę przez pustynię. Jedynie młode pokolenie wejdzie
do kraju (Lb |4,26-38). Sam Mojzesz umiera bęz możliwościwkroczenia do niej (Pwt 34,1-5). Dopiero szczępy
Izraęla pod wodzą Jozuego będą mogły się tam osiedlić.

Według tradycji kapłańskiej, kaj powinien być wolny od
nieczystości, poniewaz zamieszkuje go saln Bóg (Lb 35,34).
Dar zatem uwarunkowany jest czystościąmomlnt'a| i shrzbą
jedynemtr PANU z wykluczeniem kultrr obcych bogów (Joz
24,14-24). Z drugiej strony tylko Bóg jest właścicielemkraju.
JeśliIzraelici w nim mieszkają to, podobnie jak kiedyś patriarchowie, Ęrtułem,,obcokraj owców i gości"?r2 (Ptdz 21,4;

Wj 6,4).

Po śmierciSalomona ziemia dziędzictwa zostaje podzielona na dwa rywalizujące ze sobą królestwa. Prorócy
piętnują bałwochwalstwo i niesprawiedliwość społeczną.

1]"

Rdz l2,7; 13,I5; 15,4-7.18-2l; l7,6-8; 28,3-4: 35,11-12
'aOWj 3,7-8; 6,2-8; Pwt lż,9-20.

2al

1a1

1lz

Kpł l8,24; Pwt

28,15-68.

Kpl 25,23; Ps 39,13; l Km 29,15.

Zapowiadają karę: utratę ziemi, którą zdobędą obcy, a ludnośćzostanie z niej wygnana. Jednak zawsze zostawiają
nadzieję na mozliwość powrotu do niej, na ponowne objęcie Obiecan ej, Zieml2a3, dob itnie akcentuj ąc centralną rolę
Jerozolimy i Swiątyni2aa. Póżniej zostaje otwarta perspekłwa na eschatologicmąprryszłość.Pozostając w pełni ograniczonąprzestrzenią geograftczn4 ZiemiaObiecana staje się

w ten sposób biegunem przyciągającym wszystkie narody2a5.

Tęmat ziemi powinien przywołać na pamięć sposób,
w jaki Księga Jozuego przedstawia wkroczenie do Ziemi
Obiecanej. Licznę teksty2aó przypominaj ą akt poświ ęcenia
Bogu owoców zwycięstwa. mianowicie klątwę (hcren).Ten
akt implikuje obowiązek unicestwienia miejsc i przedmiotow pogańskiego kultu (Pwt 7,5), jak również wszystkiclr
Tywch istot (20,16-18) po to by zapobiec wszelkiemu za-

nieczyszczeniu pochodzącclnu z obcych religii. Również
w stosunku do izraelskiego miasta, które popadło w bałwochwalstwo, Pwt l3,16-18 nakazuje skazanie na śmierc
wszystkiclł jego mieszkańców, a miasto na spalenie,
W czasach tworzenia Powtórzonego Prawa, jak również Księgi Jozuego, klątwa była teoretycznym postulatcm,
ponieważ w Judei nie było już ludności nieizraelskiej .Przepis klątwy mógł zatem wynikać z projekcji na czas przeszły późniejszych niepokojów. W rzeczy samej Powtórzone
Prawo troszczy się o wzmocnienie tozsamości religijnej
narodu wystawionego na niebezpieczeństwo obcych kultów i małzeństw mieszanych2a7.
Równiez, zeby lepiej zrozlmieć wzmiankę o klątwie,
należy wziąc pod uwagę trzy czynnlki interpretacji: teologiczny, moralny oraz ostatni natury raczej socjologicznej:
uznanię Ziemi jako niepodzielnej domeny PANA, koniecznośc oszczędzentaludowi wszelkiej pokusy, która naruszy-

}r Am 9, l l - l 5; Mi 5,6-'7; Jr 12,15: Ez 36,24-ż8.
)" Z,ob. wyże,; II.B.7.

)" lz
)"'

2,1-4;

loz 6,2l

Mi

Za 14; Tb 13,
l; 8,26, I1,11-12.

4,1-4;

; 7,1. l

]" Pwt 7,3-ó; 20, l8; por. Ezd9,1-4; Ne l3,23-29
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58. Jaka przyszłośćczęka naród Przymierza? Pytanie

i7: ]V9-y Testament słabo rozwija temat Ziemi Obiccanej. Ucieczka Jezusa ijego rodzicó"w
Oo Egiptu;.u;;;
wrót do ,,ziemi lzraela''-1Ńt Z,ZO-ZI) sranoivią
* ,poiOU

|.,

c) Trwałośći ostateczne zbawienie Izraela

1 0), ujmowanc w perspektywie eschatolo_gii zarówno oU""n";,.;ł.i p..vrrł.j. r ---J
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symbollkę, zarysowanąjuz "rrĆ."
plaJ3
w Staryln
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TestilneńL

mlędzytestamentalnym. Nie wolno jednak zat3óg, obiecał Izraelowi konkretną zińię
i istotli^1,1r!.'
19
nle oał muJą
w dztedzictwo. Ten dar ziemi uwarunko-uny
został wiernościąprzymierzu (Kpł Ze; Pit
ZS)

:lTi]lT,:

to nieustannie przewijało się w ciągu historii w bezpośred-

nim związku z tematami sądu i Bozego zbawienia.

Jęszcze przed wygnaniem prorocy zakwestionowali

naiwną wiarę w,,dzień PANA", który autom aty cznie przy niósłby zbawienie i zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi. Wręcz
przeciwnie, chcąc zapowiedziec smutny los ludu i poruszyć
świadomośćspołeczną i znacznie zachw ianą w iarę, ukazuj ą
obraz dnia PANSKIEGO, który jest,,ciemnościąa nie świafig11:'250, pozostawiając jednak migocą iskierkę nadziei25l,
Dramat wygnania spowodowany zerwaniem przymierzaprzywraca z maksymalną ostrościąto samo pytanie: Czy
Izrael wypędzony ze swojej ziemi może jeszcze mieć nadzieją na Bozę zbawienie? Czy ma on jakąśprzyszłość?
Ezeclriel, a potem Deutero-Izaj asz zapowiadają w imieniu
Boga nowe wyjście,to znaczy powrót lzraelra do swego
kraj u252, doświadczenie zbawienia, któremu tow arzy sząe|ementy: zebranie rozproszon go narodu (Ez36,24) i objęcie
go w posiadanie ptzez samego Pana25], powiew głębokiej,
wewnętrznej przemiany2sa, narodowa2s5 i kultowa256 odnowa, jak równięz przywrócenie wartościdawnyclr Bozych

wyborów, a w szczególności wybór przodków Abralrama
i Jakuba25? i króla Dawida (Ez34,23-24).
Po tej samej linii idąprzemyślenia prorockie zpóżniejszych czasów. Uroczyste wyrocznie deklarują żę ródlzraela będzie istniał zawsze258, nigdy nie przestanie być narodem

25('Arn 5,18-20; 8,9; So 1,15,
25l Oz l 1,8- l l; Am 5,15; So 2,3.

Ez 20,]3-38; lz 43,1-21, 51,9-! l; 52,4-12.
Ez 34, 1-3 l; Iz 40,1l 59,20.
13' Iz 44,3; Ez 36,24-28.
255
Ez 37. l _ l4,
]5o
Ez .13,l- l2; 47,1-12.
r52

25'

r'8
2a"

Il4

Hbr l1,9-16; zob. również 3,1 l 1_4,1 l
Wj 23,30; Ps 37,1l.

:5' lz. 41.8- l 0; 44, l -2.
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Iz 66,22,

lr

33,25-26.
l1-5

stojącym przed Panem i pomimo tego wszystkiego czego się
dopuściłBóg nigdy go nie odrzuci (Jr 31,35-37). Pan obiecuj e odnowi ć swój lud259. Starożybre obietnic ę na r zecz Izr a-

ela zostają tym samym_ potwierdzone. .Powygnaniowi
prorocy poszerzają ich doniosłośćw uniwersalistycznej
perspektywie260.

Gdy clrodzi o perspektywę przyszłości,to należy podkreślić,jakby w kontraście, wagę szczegółowego tematu,
jakim jest temat,,reszty". W rym teologicznymobrazie zagwarantowana niewąĘliwie jest wieczystośćlzraelra, alę
wewnątrz zamkniętej grupy, która staje sięw imieniu całego narodu nosicielką narodowej nadziei i Bozego zbawieW spóln ota powygnaniowa uwaz ała się za,,uratowaną
resztę" w oczekiwaniu na Boże zbawienie2óz.
l

n ia26 .

W Nowym Te.slamencie

59. Co, w świetlezmartwychwstania Jezusa Chrystusa, stanie się z lzraelem, narodem wybranyrn? Równieżjemu
Bóg ofiarowuj eprzebaczenie @z 2,38) orazzbawięnieprzez

wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa (l3,38-39); wielu
Zydów zaakceptowało Go26], wśród niclr było ,,wielu kapłanów" (6,7), jednak przywódcy sprzeciwili się rodzącemu się Kościołowii ostatecznie ogół narodu nie przyjął
Chrystusa. Sytuacja ta ciągle wzbudzała zasadnicze pytanie na temat spełnienia się zbawczego planu zbawienia.
Nowy Testament poszukuje odpowiedzi w staroĄtnyclr proroctwach i stwierdza, że przewidziano tam taką sytLrację,
szczególnie u Iz 6,10, bardzo często cytowanego w tym
wzg|ędzież6a. Paweł cierpi z tego powodtr (Rz 9,1-3) i głębiej wnika w sam problem (Rz 9-1l). Jego ,,bracia według
ciała" (Rz 9,3) potknęli się ,,o kamień obrazy" ustawiony

(9,32),
orzęzBotra.zamiast liczyć na wiarę, liczyli nauczyŃi

Źu-.ń*iuii się, ale nie po to, ż"by ,,upaść"( l 1 , l 1), Albowiem
ten, kto wierzy
,BOg nl. odizucił swego ludu" (l1,2);
* Ćfi.lrt ,rujest świadkióm istnienia,,Reszty"; rownięż sam
Pu*"Trtunowi cząstkę tej Reszty (l 1 ,1 ,4-6), Dla Pawła istizranienie tej ReszĘ gwaiaŃuje nadzieję.pełnej odnowy
narodu
wybranego
słabośc
r,iZ. r 5).'Piradoksainie
"i"-ii
*"noaŹi * ,ik.", Bozego planu: służyona ,,zbawieniu
pońn;l t 1,1l). ,,ZatwardŹiafośćdotknęła tylko częściIzra!ru] r."i tyitó Oo czasu, gdy do Kościoła.wgjdl ys.zyscy
zbawi_ony^', dzięki obieca;;Óffi l'takcaĘ lzraei6ęózie
n.ńr, .nl,, Bożemu miłosierdziu (l1,25-ż6), Tymczasem
go p chodzeni a
i;;ł, pi: ri"t r"gu chrześc ij an po gań skie
grozi,
o ite nie bęĄ
im
orzed ovchą i zaiozumiałośóią 1aki
o.

trłńiri"Ź, zisą tylko dzikim i gaĘiami wszczepionytni
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Ói"rrą się obietnicą świetlanejpo.y9?lo::i,
tto.ry

"
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ń * tę, izr aela ( l l, l

7--24), B

ó

i pówoianie Boże sąnieodwołalne" (11,29),
poto bardzo porytywnu nauka, do któĘ chrześcijanie

;;Ńżiary

iist

winni nieustannie powracać.
d) Królestwo Boże

60. Wiele tekstów Biblii wyraża oczękiwanie, dzięki
ustanówienirr idealnego królestwa, na w pełni odnowiony
kiarym Bóg lrzyjmie i zachowa całkowitą inicjaivwe.'Jedna( oba riŚtamenty znacznie różnią się w tym
ńi"li"u między sobą i to nie tylko ze względu na wag,ę,
i"i.il"a". i brugi prz}pisuje temu tematowi, lecz w sposob
ir"ŻÓgotny przóz inne rozłożenieakcentów,

ilil;;
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Koncepcja królowania Bożego ma :ŁoJ początekw kult

)5'lz27,|2-13; Jr 30,18-22; itd.
2('0
lz 66,18-21; Za 14,16.
rnl lz l1,11-1ó; Jr31,7; Mi2,|2-|3;5,6-7;
So 3,12-13;Za 8.ó-8

]

r"r Dz 9, l3- 15;

l

]"1

Neh 1,2-3.

Dz 2,4l; 4,4; 5 ,l4.

]il Mt l3,14_15 ipar.; J lż,40'Dz28,26-2'l; Rz l1,8.

lló

,t*o'"yu."go Wsclrodu. Królowanie Bogl nad swym ltr-

"u"ń rr.""t.i*, iojawia się w Pięciokslęgu2ó5, a w sposób
a.ń,
;;;;;g;ń' * rsiglze Sędziów (Sdz 8,ż2,ż3) i w Pierwszej

itd.

-

,., yyi l5,18; Lb 23,21; Pwt 33,5.

1l7

Tli-

TKsiędze Samuela (l Sm 8,7; |2,12). Bóg, w szczególności
w psalmach królewskich (Ps 93-99), ogłoszony jest również Królem całego wszeclrświata. PAN ukazuje się jako
KróI prorokowi Izajaszowi (około 740 przed Chr. - Iz 6,3-5).
Prorok objawia go jako Króla wszechświata otoczonego niebiańską radą (1 Krl22,19-22).

Podczas wygnania prorocy pojmują królestwo Boze
jako coś,co dokonrrje się w samym sercu burzliwej historii
narodu wybranego266. Ma to miejsce również w wielu póź-

]]

]]

]l]

niejszych tekstaclr prorockiclr267. Niemniej jednak temat ten
zaczyna już nabierać bardziej wyrahego eschatologicznego
zabarwienia268, które objawia się w suwerennym sądzie, jakiego Pan dokona nad narodami świata w swoim rniejscu
pobytu na g6rze Syjon (Iz 2,1-4 = Mi 4, l -4). Punkt szczytowy esclratologicznego napięcia osiągnie apokaliptyka wraz
z pojawieniem się tajemniczej postaci przedstawionej ,jako
syn człowiec zy",,,przy chodzący na obłokach ni ebieskich",
któremu,,powierzono panowanie, chwałę i władzę królewską" nad ,,wszystkimi ludami" (Dn 7,13-14). Znajdrrje się tu
tendencja do przedstawienia królestwa transcendentnego,
niebieskiego, wiecznego, do którego naród świętyclr Boga
Najwyższego powołany jest, by je objąć ('l ,l8.2ż.2'?).
Temat królestwa Bozego osiąga w sposób szczególny
swoje apogeum w psałterzu. Pod tym względem czołowe
miejsce zajmuje sześćpsalmów269. Pięć z nich zavliera takie samo wspólne kluczowe zdanie: ,,PAN króluje" poja-

wiające się, czy to na początku, czy w środku frazy210.

Dostrzec fu moma silny akcent połozony na wymiar kosmiczny, etyczny i kultowy królestwa. W Ps 47 i 96 uwypuklony
został uniwersalizm: ,,Bóg króluje nad narodami"27l.
99

P

uwydatnia ludzkie pośrednictwo: królewskie, kapłanskie

i

esclratologiczororockie (99,6-8). Ps 96 i 98 są otwarte na
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Ps 47; 93;96-99.
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Na początku w Ps 93; 97;99; a środkuw'Ps 47 i 98
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Ps 47 ,9; por. 96, l 0.
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61. Królestwo Boze
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;

ado -

ze ś
ór zy
:1.-Ęr
ryil, .Ę, l 0;, Wiele
przypo.piu*ióali*ość"
15,
na
,J"i,i r"'*rględu
Królestwo

;i;"ń";;nuje
r72

Mt

J

i s,

l l, i .go

obĆcne

i

l

dzińające w świecie

4. l 7 ż3; 9,33

l

l9

l,Boze
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na wieki wieków" (Ap l1,15).
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1e{en
bę_
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r" j].47-50;
22,1-13:por.
.'' Mt I6,28; 25,31,34. 24,1-13.
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Dz 1,3; 8,12; itd.; Rz 14,17; lKor 4,20;
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,,królestwo naszego Bogą--' "-'
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w odnowionym świecieostateczne Królestwo Boże, ale po
prosu bezpośredniego następcę, który będzie miał z kolei
swoich następców. Każdy z królów, potomków Dawidabył
,,pomazańcem" Pana, po hebrajsku maśiah, ponieważ konsekracji królów dokonywano poprzęz nafilaszczenie olejem, ale żadęn z nich nie był mesjaszem. Inne proroctwa,
które w kryzysach następnych wieków wyrocznia Natana
wzbudzała, obiecywały przede wszystkirn całkowite zachowanie dynastii, jako dowód wiemości Boga wobec swojego ludu (Iz7,14), ale jednocześniezarysowywały one coraz
wyramiej portret idealnego króla, który ustanowi Królestwo
Boż 17 . Rozczarowanie oczekiwaniami politycmymi sprawiło

dojrzcwanie Ęm głębszej nadziei. Odczyłwanie starozytnyclr

przepowiedni i psalmów królewskich (Ps2;45;72; l|0) zmlerzało właśniew tym kierunku.

Wyniki tej ewolucji pojawiają się w pisrnach epoki
Drugiej Swiątyni i w rękopisach z Qurnran. Wyrażają one
różne formy oczekiwań mesjańskich: mesjanizm królewski, kapłański, niebiański218. Zresztąniektóre pisma żydowskie łączą z oczekiwaniem ziemskiego zbawienia dla
Jerozolimy, równiez nadzieję na wieczne zbawienie w niebie, proponując ideę pośredniego ziemskiego, mesjańskiego królestwa, które stanie się preludium definitywncgo
Królestwa Bozego w nowym stworzeniu2?9, Potem niewątpliwie nadzieja rnesjańska utrzymuje się, stanowiąc część
tradycji judaizmu, ale nie jest ona tematem centralnym wc
wszystkich jego prądach, który scalałby wszystko i stanowił jedyny klucz interprctacji.
W Nowytłt

Te.s I ą

łnę nc i e

63. Dla wspólnot chrześcijańskich pierwszego wieku

obietnica przyjścia mesjasza syna Dawida, przeciwnie, staje
się kluczem pierwotnej i zasadniczej lektury. Jeśliw Sta-

rym Testamencie i w literaturze międzytestamentalnej

21'lz9,|-6; l1,1-9; Jr ż3,5-6;Ez34,23-24; Mi 5,1-5; Za3,8:9,9-I0.
278 lQS
9,9-1l; lQSa ż,l1-12;CD 12,23; l9,10;20,1,
27" l Hen 93,]- l 0; 2
Ba ż9 -30.39 -40.1 2-1 4; 4 Ezd'7,ż6-36; |ż,3 l -

34; ApAbr 31,1-2.
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w ramach szerokięgo ruclru oczekiwania eschatologicznego mozna jeszcze nrówić o eschatologii bez rnesjasza, to
Nowy Testament jasno stwierdza, ze Jezus z Nazaretu jest
obiecanym Mesjaszem, oczekiwanymprzez Izrael (i całą
ludzkość),a więc tym, który w swojej osobie realizuje obietnicę. Stąd troska o podkreślenie Jego pokrewieństwo z Dawidem280 a nawet o Jego wyższoścw stosunku do swego
królewskicgo przodka, poniewaz ten nazyw ał Go swym,,Panem" (Mk 12,35-37 ipar.).
W Nowym Testamencie tylko dwukrotnie występuje

lrebrajski termin maśiah transliterowany po grecku jako

messias i mający potem swój przekład grecki w formiecłristos,czyli ,,namaszczony"28l. U J 1,4l kontekst idzie w kięrunku mesjanizmu królewskiego (por. 1,49 ,,król lzraela"),
aw 4,25 zgodnie z wierzeniami samarytańskimi w kienrnku rnesjanizmu profetycznęgo ,,objawi nam wszystko".
Tutaj Jezus wyrażnie rozpoznaje się w tym tytule (4,26).
W innyclr miejscach Nowy Testament wyraża ideę rnesjasza za pomocąrzęczownikachristos, ale czasem takżeprzez
w r ażenie,,ten, który przy cho dzi"282 . Z wy jątkiem ni ektó rych tekstów, które odnoszą się do fałszywyclr mesjaszy,
ty tuł c h r i s t o s, zar

ezerw owano Jezus owi283. J est to naj c zęst-

szy tytuł pojawiający się razem z tytułem Kyrios - ,,Pan"
na oznaczenie tego, kim jest Jezus. Streszcza on Jego tajemnicę i stanowi przedmiot dużej liczby wyznań wiary
w Nowym Testamencie28a.
U synoptyków uznanie Jezusa za mesjasza odgrywa
pierwszoplanowąrolę, szczególnie w wyznaniu Piotra (Mk
8,2'I-29 i par.). Formalny zakaz wyjawiania tego tytufu,
daleki jednak odjego negacji, potwierdza raczej radykalną
nowośćjego rozumienia, kontrasĘącą z politycznymi,
a zatem zbyt ziemskimi oczekiwaniami uczniów i tłunów
(8,30). Umacnia się idea koniecznego przejściaprzez cier-

pienie i śmierć285.Wedhrg Mk l4,61-62, skonfrontowany
z.arcykaplanem w czasie swego procesu Jezus utozsamia
się jasno z mesjaszem. Dramat rnęki odclryla zasłonę nad
specyfi ką i wyj ątkowościąnresj anizmu Jezusa, tnesj anizmu
idącego po linii cierpiącego Sługi opisanego przezlzajasza. Paschalne wydarzenie otwiera drogę paruzji, czy|i
przyjściu ,,Syna Człowieczęgo na obłokach niebieskiclr"
(Mk 13,26 i par.). Nadzieję tę w sposób zawoalowany wyrazlła już apokalipsa Daniela (Dn 7,13-14).
W Czwartej Ewangelii mesjańska tozsamośćJezusa
stanowi przedmiot wspaniałyclr wyznań wiary286, ale tęż
wielokrotnych sporów z Zydami2&1. Liczne ,,znaki" mają
za zadanie to potwierdzić. Dokładnie, chodzi o panowanie
transcendentne (1 8,36-37) wbrew powszechnym poglądom
natury nacjonalistycznej i politycznej, jakie miaĘ miejsce
w owej epoce (6,15).
Zgodnie z przepowiednią Natana syn i następca Dawida zostanie uznany za syna Bożego288. NowyTestament głosi, ze Jezus jest faktycznie,,Chrystusem, synem Bożyrn"2t';
nadaje jego Bożernu synostwu transcendentną definicję:
Jezus stanowi jedno z Ojcem290,
Drugi tom dzieła Łukasza, uprzywilejowany świadek
popaschalnej wiary Kośc i oła, łączy królewską konsekracj ę
(mesjańską) Jcztlsa z momentem Jego zmartwychwstania
(Dz2,36). Wykazanie wiarygodności tego tytułu staje się istotnym elementem apostolskiego przepowiadania29|. W Corpus
Paulinum słowo ,,Chrysfus" wystą)uje wiele razy; często uzyte
jest jako imię własne, głęboko zakorzenione w teologii krzyża (1Kor 1,13;2,2) i uwielbienia (ZKor 4,4-5). List do Hebrajczykow opierając sięna Ps l09(l l0), wers l i 4 dowodzi,
że Chrystus jest Mesjaszem-Kapłanem (5,5-6.10) i równo285

Mk

8,3

1-33 Łk 24,26,

J 3,28; ll,ż7.20,3l.
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J 7,25-31.40-44:9,22; I0,24; 12,34-35.
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2 Sm 7,14 por. Ps 2,7.
'8o Mt l6. l6; Mk l4,61-62 i par.; J l0,36; l1,2'l;20,3l: Rz 1,3-4
J l0,30 (por, l0,24); por. 1,18.
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z')l Dz9,22; l8,5,28.
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cześnie Mesjaszem-klĘ,l (1,8; 8,1). List ten ukazuje
kapłański wymiar cierpień Clrrysfusa i Jego uwielbienia.'AooKallpsa sytuu.;e mesjańskośc Jezusa na linii Dawida:
Jezus
posiada ,,klucz Dawida" (Ap 3,l 7), realinle rnesjanizm
Dawidowy Ps 2292; samstwierłza, ze ,jesteni

ty teologii Izraęla w ich potrójnym odniesieniu do teraźniejszości, przeszłościi przyszłości.
Najpierw pojawia się uniwersalna i zawszę obecna perspektywa: Bóg jest jeden; to On poprzęz swoje słowo
i tchnienie stworzył i podtrzymuje wszechświatłącznie
z ludzką istotą wielką i szlachetną pomimo jej nędzy.
Inne tematy rozwinięto w łonie szczegołowej historii:
Bóg przemówił, wybrał sobie lud, wielokrotnie go uwalniał'i zbawiał, związał się z nim przymierzetn, sam mu się
ofiarowując (łaska) i za|ecając mu drogę wiemości (Prawo). Osoba i dzieło Chrystusa, jak również istnienie Kościołasą niejako przedłużeniern tej historii.
Tazaś otwiera wybranemu ludowi cudowne horyzonty
przyszłości:potomstwo (obietnica dla Abrahama), miejsce
pobytu (ziemia), trwałośćpomimo kryzysów i doświadczeń
(dzięki wierności Boga), nastanic idealnego porządku politycznego (Królestwo Boze, mesjanizrn). Błogosławieństwo dane Abrahamowi od samego początku ma charakter
uniwersalistyczny. Zbawienie dane przez Boga dotrze do
krańców ziemi. Istotnie, Chrystus Jezus zbawia cały świat.

stwem Dawida" (Ap 22,16).
"d."alrip;i;Gdy więc chodzi o
Testament, to Jezus, szczególnie
Toruy
p!e|
taje.mnicę paschalną realizuje

w swojej oiobi"

3uło3e

oDlemlc zbawlenla nłviązanych zprryjściemMesjasza.
Jest on
synem Dawida, lęczrównież._cierpiącym Sługą
Śynem Człowiecąrm, ale i odwiecmyn Synein bir"y-. Ża^łiĆii".Ę

T^l]:,,

Nim nowy wymiar. Akcent Źe zbavlieniu

zostaje przeniesiony na zbawienie transcendeńtne,
"riryŚio
1|"T:,k "qo
wylcaczaJące
poza warunki doczesnej egzystencji. Zostaje
ono
skierowane do wszystkiclr, do całej 1ll6rfto3.1:el.

C. Wnioski
64. Chrze ścij ań skim c zytelnikom tow ar zy szy przeko
nanie, ze ich henneneutyka Starego Testamentu, w
sposób
oczywisty zasadniczo
juałit.,ycz.różni się od lrermeneutyłi
nej, odpowiada jcdnak potencjalno ściznaczónii
rr""ry*.,-

2.

ścieobecnego w teksfach. rik w czasie obróbki kfi.;y
fotograficznej ,,wywoływ acz'', tak osoba Jezusa i związłne z Nim.wydarzenia,.pozwo.lrlł,y ukazaćw Pismach
p"ł'nń
sensu, który wcześniej
niedóstrzegalny.
Ta
pełnia
znai
PyJ
"a
czenla
pom iędzy Nowym
Sńrym'Testamen_ustanowiła
tem potrójny stosunek: ciągłości,braku ciął"ości
i post{pu.

Wszelako nie da sięzaprzeczyc,żeprzejściez jednego
do drugiego Testamentu zawięraprzerwy. Nie zrywają one
ciągłości.W rzeczach istotnyclr one raczej jąsuponują. Jednak dotykają one całych bloków Prawa: instytucji, jak na

przykład, lówickie kapłanstwo i Swiątynia jeroŻolimska;
formy kultu, jak składanie oftar zę zwierząt; praktyki religijne i rytualne, jak obrzezanl,e; przepisy na temat czystego
i nieczystego, przepisy pokarmowe; niedoskonałe prawa,
jak te dotyczące rozwodu; restrykcyjne interpretacje prawne, na przykład dotyczące szabatu. Jasne, ze z pewnego
punktu widzenia - z punktu widzenia judaizmu- sąto ele-

1. Cicpgłość

Nowy Testament poz? tym, że uznaje autorytet Pisrn
.
zytlrlwskich i stara się stale wykazywać,"że,,noń''
wydalzt,ttilt zgodne są z. tym, co byio wĆześniej
zapowiedzianc
l tłlll 1r,rrlr.I), podejmuje w pełni wszystkie wielkie
telna-

'

menty bardzo wazne, ale przemijające. Niemniej jednak
jestrzeczącałkiem oczywistą że urzeczywistnione w Nowym Testamencie radykalne przemi eszczentę akcentów,
było już zapoczątkowanc w Staryrn Testamencie i w tcn
sposób stanowiło potcncjalnie dopuszczalną lektrrrę,

Ąl, .|,)6-ż'7; l1,18; l2,5; l9,15.19.
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(l. l 5-

Brak ciągłości

l6: J 4,42.

|,|
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9,4)_ i swoj kluczowy status
do daru zbawienia (Dz |3,ż3) oraz

nietknięte prerogatywy (Rz

3. Postęp

;-h;;ilii;odnńsióniu jcdnak
Bog ofiarował lzraclowi
,i"#" ii"Z"go ir:,ąOl.
";;;"
Przńicrre" (jr 31.3l), ktorc zostało zanurzone
*'i.*il"7"ruń. koS.ioł składa się z lzraelitow, którzy

ó5. Brak ciągłościw pewnyclr punktach jest tylko ne-

gatywnym obliczern rzeczywistości, której pozytywne ob|icze nazywa się postępem. Nowy Testament świadczy, że
Jezus nic tylko nie sprzeciwia się Pismom izraelskim, nie
głosi ich końca i ich nie odwołuje, ale w swojej osobie,
w posłannictwie, a zwłaszcza w tajcmnicy paschalnej doprowadzado ich wypełnicnia. Prawdęmówiąc zaden zwielkich tematów teologii Starego Tcstamentu nie wymyka się
nowym promieniom chrystolo gic znego światła.
a) Bóg. Nowy Testament niezaclrwianie utrzymuje
monoteistyczną wiarę lzrael.a,. Bóg jest jedyny29a; jednak
Syn uczestniczy w tej tajemnicy, którą lnozna odtąd wyrazić jedynie w troistym syrnbolizmie, przygotowanym, choć
z oddali, w Staryrn Tcstamencie29s. Oczywiście Bóg stwarza przez swoje słowo (Rdz 1); ale to Słowo preegzystuje
,,u Boga" i ,jest Bogiem" (J 1,1-5); wypowiadając się juz
w ciągu historii poprzęz całą scrię autentycznychrzeczników (Mojżesz i prorocy) wcieliło się ono w Jezusa zNazaretu296. Jednocześnie Bóg stwarza ,,tchnieniem swoiclr ust"
(Ps 33,6). Tym tchnieniem jest ,,Duch Swięty" wysłany od
O j ca pr zez zmartwyclrwstałe go Jezusa (D z 2,3 3).
b) Człowiek. Człowiek został stworzony wielkim,,,na ob-
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Mk l2,29; l Kor

8,4; Ef 4,6; lTm 2,5,
Ps 33,6l Prz 8,ż2-3l; Syr 24,1-231. itd,.
J 1.14-l8; Hbr 1,1-4.
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c) Lud. Nowy Testament przyjmuje, ze wybór lzraela,
ludu przymierza jest nieodwołalny.Izrael zachowuje swe

ron

-
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ktory wszakóawida,
w i.rlt.*it
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nego Boga" jest Chrystus (Kol 1,15). A my sami jesteśmy
powołani, by stac się obrazem CĘstusa297, to macry,Iowym
stworzeniem"rgs. Bóg zbawianas i uwalnia znaszęgo ubóstwa
i nędzy, ale poprzez jedyne pośrednictwo Jezusa CĘstusa, który
umarł za nasze grzecĘ i zrrańwyclrwstał dla naszego foci*99.
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należałodo zadnych ztychtrzech ugrupowań. Zresztąróż-

III. ŻYDZI W NOWYM TESTAMENCIE

nice między nimi wychodzlły poza punkt widzenia czysto
religijny.
Pochodzenie sąduceuszów wywodzi się prawdopodobnie z kapłaństwa sadokickiego Swiątyni. Wydaje się, ze
jako oddzielna grupa pojawili się oni w czasach rnachabejskich, kiedy to inna grupa kapłanów okazała swą powściągliwośćwobec władzy hasmonejskiej. Trudności z ich
dokładną identyfikacją powstają w momencie , gdy zacznie
się badać okres od 167 r., czyli od wojen machabejskich
przeciwko Seleucydom, do interwencji rzymskiej w 63 r.
przed Chr. Saduceusze utozsamiali się coraz bardziej ze
sprawującą władzę zhellenizowaną arystokracj ą. Przypuszcza się, że mieli oni bardzo mało wspólnego z ludem.
Pochodzeni e esseńczykow umiejscawia się według niektórych autorów około 200 r. przed Chr. w związku z atmosferą żydowskich oczekiwań apokaliptycznych, chociaż
większość uważa,żebyłoto wynikiem sprzeciwu z iclr strony na zmianę w r. l52 sytuacji dotyczącej Swiątyni, kiedy
to arcykapłanem ogłoszono Jonatana, brata Judy Maclrabeusza. Chodziłoby o chasydów, czy|i,,poboznych", którzy przyłączyli się do powstania machabejskiego (1 Mclr
2,42) iktórzy później poczuli się zdradzeni przez Jonatana
i Szymona, braci Judy Machabeusza, przęz to, że zgodzlli
się oni na przyjęcie nominacji arcykapłńskiej z rąk królów
selęudzkich. Nasza wiedza o esseńczykach została znacznie
poszerzona dzięki odkryciu w 1947 r. zwojów i fragmentów
około 800 rękopisów w Qumran, w pobliżu Morza Martwego. istotnie. Większośc uczonych uważa, że dokumenĘ te
pochodzą od grupy esseńczyków,którzy zamieszkiwali to
miejsce, Historyk Józef Flawiusz w Wojnie żydowskiej3o3
podaje długi opis wyrażaja.cy podziw dla pobozności i zycia wspólnoty esseńskiej, która pod pewnymi ceihami podobna była do grupy monastycznej. Gardząc Swiątynią
kierowaną przez kapłanów, mieszkńcy Qumran stanowili
wspólnotę nowego przymierza. Poszukiwali doskonałości

66. Po zbadaniu relacji między pismami Nowego Testamentu, a Pismami narodu Ądowskiego, chcerny teraz prześledzić roznaite opinie na tematZydów wypowiedziane w Nowym
Testamencie i w tym celu rozpocmiemy od kilku uwag co do
różrorodności, jaka panowała w łonie samego judaiznu.

A. Różne punkty widzenia w judaizmie powygnaniowym
I. Ostatnie wieki przecl Jezusem Chrystusem
,,Judaizm" jest tcrminem stosowanym na oznaczenie

okresu historii izraelskiej, który rozpoczyna się w 53 8 roku
przed Chrystusem wraz z perską decyzją pozwolenia na

odbudowę Swiątyni jerozolimskiej. Religia judaizmu była
w wielu punktach dziedziczką religii królestwa judzkiego
okresu przedIygnaniowego. Odbudowano SwiąĘnię. Składano ofiary. Spiewano hymny i psalmy. Z powrotem obcho-

dzono uroczystości pielgrzymkowe. W epoce perskiej,
z chwilą ogłoszenia Prawa przezEzdrasza (Neh 8, l - l2), judaizm otrzy mał szcze gó lne zabarwienie reli gij ne. Synagogi
powoli stawaĘ się ważnym czynnikiem egzystencji żydowskiej. Ich różne postawy w odniesieniu do Swiątyni często,

jak to mozna zau:ważyć w schizmie samarytańskiej i rękopisach z Qumran, stawały się ż do 70 r. po Chr. źródłem podziałów wśródZydów. PodziĄ te, podobnie jak i wcześniej,
oparte o rózne interpretacje Prawa istrriały równiez po 70 r.

Wspólnota samarytańska stanowiła odrzuconą przez

irrne środowiskagrupę odstępców (Syr 50,25-26). Opierała się ona na specyficznej formie Pięcioksięgu. Odrzucała

sanktuarium i kapłaństwo jerozolimskic. Sanktuarium Samarytan było zbudowane na Górzę Garizim (J 4,9.20). Posiadali oni swoje własne kapłaństwo.
Podany przez Józefa Flawiusza opis trzech ,,pańii" lub
szkół myślenia: faryzeusze, saduceusze i esseńczycy (Ant.
l 3.5.9; l 7 l ) jest uproszczeniem, które należy interpreto-

r0r

wać oględnie. Mozna być pewnym, że wielu Zydów nie

Wojna żydowska 2.8.2-13; l l9-1ól.
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poprzez niezmiernie ści słe zachowywanie Prawa, interpretowanego dla nich przez Nauczyciela Sprawiedliwości. Ocze-

2. Pierwsze trzydziestolecie pierwszego wieku po Chrystusie w Palestynie

interwencji, która ma zniszczyć wszelkąniegodziwośći uka-

67. Czas ten odpowiada życiu Jezusa, |ecz rozpoczS
się on nieco wcześniej, poniewaz Jezusprzyszedł na świat
przed śmierciąHeroda Wielkiego, a ta nastąpiła w 4 roku
przed nasząerą. Potem cęsarz August podzielił królestwo
między trzech synów Heroda: Archelaosa (Mtz,żż),Hęro-

kiwali rychłego nastania czasów mesjańskich i Bozej
rać wrogów.

Faryzeusze nie byli ruchem kapłańskim. Na pozór nie
interesowało ich przej ęcie godnościarcykapłańskiej przez
Machabeuszów. Jednak sama ich nazwa, która wskazuje
na,,oddzielenie", wynika prawdopodobnie z faktu, żerówniez i oni ostatecznie zajęIi bardzo krytyczne stanowisko
wobec Hasmonejczyków, potomków Machabeuszy, i oddzielili się od niclr, poniewaz ich sposób panowania stawał

da Antypasa (l4,1; itd.) oraz Filipa (16,13 Łk 3,|). Ze
względu na to, żę rządy Archelaosa wzbudzały wrogość
jego poddanych, August bardzo wcześnie poddał jego terytorium, Judeę, pod administrację rzymską.
Jaką postawę mogł zająć Jezls w stosunku do wyżej
wzmiankowanyclr trzech ,,partii"? Nalezy rozważyć trzy

się coraz bardziej laicki. Faryzeusze nakładali na Prawo
pisane, drugie Prawo Mojżesza, tradycję ustną. Ich interpretacja była mniej surowa w porównaniu z interpretacją
esseńczyków, była bardzicj nowatorska, niz saduceuszów,
którzy ze swą zaclrowawczą postawą uznawali j edynie Prawo pisane. Faryzeusze, w odróznieniu od saduceuszów
wierzyli w zmańwychwstanie ciał i w aniołów (Dzż3,8).
Tego rodzaju poglądy religijne pojawiły się w okresie powygnanlowym.
Relacje porniędzy różnymi grupami czasem byłyniezwykle napięte, dochodziło nawet do wrogości. Warto pamiętać
o niej pamiętać, by na jej tle lepiej zrozumieć nieprzyjńń,
jaka w Nowym Testamencie pojawia się napłaszczyźmiereligłnej. Arcykapłani byli odpowiedzialni za wiele aktów prze-

główne sprawy.

Która z grup religijnych w czasie publicznej działalnościJezusa była najważniejsza? Józef Flawiusz mówi, ze
faryzeusze byli główną, niezwykle wpływową partią
w miastach3oa. Prawdopodobnie dlatego Jezus częścicjaniżeli z jakąkolwiek inną grupą jest ukazywany w konfronta-

cji właśniez nimi, co pośrednio podkreślaich ważnąpozycję.
Dochodzi do tego fakt, że to ugrupowanie judaizmu zniosło lepiej niż inne katastrofę 70 r., azatęm rodzące się clrrześcijaństwo musiało się skonfrontować z tą właśniegrupą.
Jaka była pozy cja fary zeuszy? Ewangelie przedstawiająich często jako obłudnych, bezdusznych legalistów. Starano się zmienić ten iclr wizerunek w oparciu o znajdujące
się w Misznie poglądy rabinów, które nie są ani obłudne,
ani ciasno legalistyczne. Nie jest to argument decydujący,

mocy. I tak arcykapłan, którego imienia nie mamy, usiłował,
prawdopodobnie po koniec iI w. przed Chr., skazać na śmierć
w czasie obchodu świętaKippur Nauczyciela Sprawiedliwościz Qumran. Pisma qumrańskie obrancają obelgami hierarchię saducejską z Jerozolimy i Ąch kapłanów oskarzonyclr
o

poniewaz tendencja legalistyczna pojawia się również
w Misznie, a oprócz tego nie wiadomo w jakiej mierze stanowisko Miszny, skodyfikowanej około 200 roku, odpowiada poglądom faryzevszy z czasów Jezusa. Mozna więc
przyjąć, ze według wszelkiego prawdopodobieństwa prezentacja faryzeuszy w ewangeliach j est.po części wypływa
zpożniejszych polemik cłrrześcijanzZydam| W czasach

pogwałcenie przykazń, oczerniając również faryzeuszy. Wy-

chwalając Nauczyciela Sprawiedliwości określają inną osobę
(esseńczyka?),jako szydercę i kłamcę, który zbrojnie prześladował,,tyclr wszystkich, którzy chodzą w doskonało ści"(Dokument Damasceński, ms. A,I,20). Miało to miejsce jeszcze
przed rządami Heroda Wielkiego i gubematorów rzyrnskicli
w Judei, a więc przed narodzeniem Jezusa.
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zggeyn_e b,yl1 faryzeusze,ktorzy uczyli godnej aprobaty etyki. Jednak bezpośredrrie śrł,iadectwoFawła, rar!zeusza,,,pałającego gorliwościąo tradycję ojców'' świadcŹy
o t1.1, do jakich to eksce,sów mogłi Óopiowadzić gorli'-

zyk grecki. W ewangeliach synoptycznych Jezus mało ma
kontaktów z poganami, nakazuje swoim rrczniom, by nie
szli do nich przepowiadać (Mt l0,5), zakazujc im naśladować iclr sposób bycia (6,7 .3ż), Niektorę Jego słowa odzwierciedlają uczucie żydowskicj wyzszościw stosunku do
pogan307, ale umie zdystansować się do tego uczucia i, wręcz
przeciwnie, stwierdza wyższoścwielu pogan (Mt 8,10- l2).
Jaki był związek pierwszych uczniów Jezusa z religijnyrn kontekstem zydowskim? Dwunasttr i inni będąpodzielać galilejską mentalnośćJezusa, chociaz okolice Jeziora

,rezusa

-

:,,prześ ladowałń X.oŚc iO ł Boży''?lsJezus
należał
do którejś zĘchtuechgrup./'Nie ma
,Czy
p_odstaw, by uwźac Jezusa,a siducóurra iVie
Wiara w aniołów i zmartwychwstanic ciał, jak równie) esclratologicme oczekiwania, którc sąMu przypisywane w Ewangeliach, zb|iżająGoo wiele bqdziej do tóótogii
ifaryzeuszow. Jędnak
"rr"n"rytO*
\or"y Testńent nigd:y nie
esseńczyków_i nie czyni żadnej wanliankii nvięńJezusa
z tątak specyfi czną wspo lnotą. Gdy chodzi o foryi"urzy, rrę
sto wymi enia ny ch przezEwangel iÓ, to stoj oni ń .iągłÓ;'
ońą
zycj i do Jezusa, gdyz Jego postawa kłóciła iię z ich zańńoiru.
w o ść^faryzeuszów
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Jest więc bardziej prawdopodobne,

żałdo

ie

Galilejskieg o, gdzie mieszkali, byĘ bardziej kosrnopolitycznę n i z Nazar et. Czw arta Ewan geli a przy tacza, że J ezus przy ciągnął uczniów Jana Chrzciciela (J 1,35 -4I),że miał uczniów
Judejczyków (19,38), że pozyskał wszystkie miasta Samarytan (4,39-42). Grupa uczniów rnogła więc odzwierciedlać pluralizm, jaki istniał wtedy w Palestynie.

Jenls nie nale-

1u9l:J z partii.istniejąrych wówczas w łonie juJaizmu. Solidaryzował się pb prostu ze zwykłym rude-.
Najnowsze badania starały siĘ usytuować Óo rv .Oin}.ii

3. Drugie trrydxiestolecie pierwszego wieku

kontekstach tamtych czasów: charyzmatycznych rabŃch
z Galilei, wędrownych kaznodziei Ź t .ęgÓ* cyników, czy
nawet rewolucyjnych zelotow. Jednak nie pozwala slę Oit

zatnknąć w zadnej

z. tyc\.1

68. Pierwszy okres bezpośredniego panowania rzymskicgo
w Judei skończył się w 39/40 r. Herod Agrypa I, przyjaciel cesarza Kaliguli (37-4l) i nowego cesarza Klaudiusza (41-54)
został królem całej Palestyny (| -M). Zyskał przyclrylnośćreligijnych przywódców zyclowskich. Starał się nawet uclrodzić

kategorii.

Było też wiele spekulacji na temat stosunku Jezusa do
pogan i ich światamyśli,ale informacja na ten temat jest
bardzo
lkąpu W owój epoce w Palest/nie nawet w regiow których większoŚcpopulacji byia
1a9.h,
idowstu,,"pĘ*
hellenizmu by_ł silny, ale nie wszęd'zie od.Źu*uno go w ten
sam sposób..Wp|rw
\ultury miast hellenistycznyih na Jej

zus a, taki clr

a

zapobożnego. W Dz |2Łtkaszprrypisuje rnu prześladowanie

i skazanie na śmiercJakuba, brata Jana i syna Zebedeusza, Po
śmierci Agrypy, dramatycmie ukazanej przezDz lż,20-23, rozpocTwa się drugi okres panowania rzymskiego.

Właśniew drugirn trzydziestoleciu I w. uczniowie

zmartwychwstałego Clrrystusa wzrośliw liczbę i zorganizowali się w,,kościoły"(,,zgrom adzenia"). Prawdopodob-

k Tyberi ada na w ybrzeżu J eziór a Cut i t"; rki" -

go i.Seforis (6 lub 7 km od Nazaretu) pozostaje Ćardzo
prŃlerlatyczny, poniewaz ewangeli. ni" ni" móńiąo kontaktach Jezusaz tymi rniastami. Ńic nie wskazuje t") nuio,
by Jezus, czy jego najblizsi uczniowie znali ,ia"ĄĆi jĘ.'

nie struktury niektóryclr ówczcsnyclr grup żydowskich
wpĘnęły na struktury pierwotnego Kościoła.Można zadać pytanie, czy ,,prezbiterzy" czyli,,stalsi" zostali ustanowieni na wzór,,starszych" synagogi, a z drugiej strony, czy
,,episcopes" (,,nadzorcy") clirześcijańscy nie zostali usta-

]l]9_" l,J3-14; Flp 3,5-6;por. Dz 8,3; 9,1-2;22,3-5;26, l0-1l.
'"1Yl 9_,l l .l4 i par ; l2,2.1-4 i par.; t2,24'; I5; j-2 i par.; l'5,12; 16,6

. par.; ż2,15 i par-
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faryzeuszów.Pewnymjest Ęlko to, że po 7 0 r. nauczyciele rabinicmi,,,mędrcy lzraela", stopniowo zyskiwali miano przywódców ludu. Ci, którzy zgromadzili się w Jamrui na wybrzeżu
palesĘńskim, uzrani zostali przez władze rzymskie za rzęczników spraw zydowskiech. Od około 90 do l l0 r. Gamaliel II,
syn i wnuk sławnych interpretatorów Prawa, przewodniczył
,,zgr omadzeniu" w Jamni. Pi sma chrześcij ańskie pochodzące ztego okresu, gdy mówiąo judaizmie, będąpod wzrastającyrrr wpĘwem kształĘącego się judaizrnu rabinicznego.
W niektórych sektorach konflikt między przywódcami Synagogi a uczniami Jezusa był ostry. Widać to we wzrniance
o wydaleniu z synagogi kazdego, ,,kto wyznałby, ze Jezus
jest Chrystusem" (J 9,22) i, jako odpowiedź, w silnej pole-

nowieni na wz6r,,nadzorców" opisanych w Qumran. Czy
określenie chrześcijańskiego ruchu jako ,,drogi" (hodos)
odzwierciedla duchowość ludzi z Qumran, którzy udali się
na pustynię, aby przygotować drogę Pana? Zteologicznego punktu widzenia uważano, żemożnaznależćśladywpĘwu Qumran w dualizmie Czwartej Ewangelii, wyrazonym
w terminach światłai ciemności, prawdy i kłamstwa, w wal-

a mocami ciemności
ce między Jezusem, światłościąświata,
(Łkżż,53) i w walce między Duchem Prawdy, a Księciem

tego świata (J l6,1l). Jednak obecnoścwspólnych tematów

niekoniecznie musi implikować relację zalezności.
Prokuratorzy rzymscy lat 44-66 by|i ludźmi bez wy,
obrażni, skorumpowanymi i nieuczciwymi. Ich złe rządy
doprowadziły do pojawienia się ,,sykaryjczyków" (terrorystów uzbrojonyclr w sztyleĘ) i ,,zelotów" (zagorzałych
obrońców Prawa), wywofując na ostatek wielkie powstanie zydowskie przeciwko Rzymowi. Znaczna częśćarmii
rzymskiej i najlepsi generałowie przystąpili do jego stłumienia. Dla chrześcijan znaczącym wydarzeniem w 62 r.
było, w następstwie decyzji Sanhedrynu zwołanego przez
arcykapłana Annasza II, skazanie Jakuba, ,,brata Pańskiego", na śmierc. Arcykapłan ten został złożonyzurzęduprzęz
prokuratora Albinusa, bo działń wbrew prawu. Juz w dwa
latapóżntej,po wielkim pożarze, który strawił Rzym w lipctl 64 r., cęsarz Neron (54-68) rozpoczfi prześladowanie
chrześcijan w stolicy. Wówczas to, według bardzo starożytnej tradycji, apostołowie Piotr i Paweł ponieśli śmierćmęczeńską. Wynika stąd, mówiąc w przybliżeniu, ze ostatnie
trzydziestolccie I w. mozna nazwać epoką po-apostolską.
4. Ostatnie trzydziestolecie

I

mice anty-faryzejskiej Mt 23, jak również w odniesieniu,

dokonanym z zewnątrz, do,,i c h synago g", określanyclrj ako
miejsca, w których biczowano uczniów Jczusa (Mt l0,17).
Często mówi się o Birkat ha-minim,,,błogosławieństwic"
synagogalnym (w rzeczywistości : przekleństwie) przeciwko odstępcom. Jego datacja na rok 85 jest niepewna, zaś
domniemanie,żebył to powszeclrny dekret zydowski przeciw chrześcijanom jest niemal na pewno błędem. Jednak
nie mozna poważnie poddawać w waJpliwość,żepoczynając od różnych dat, w zależnościod miejsca, lokalnc syna-

gogi nie tolerowały już obecnościchrześcijan,których

poddawano udrękom, mogącym nawet doprowadzić do wydania wyroku śmierć(J l6,2)308.
Stopniowo, prawdopodobnie od początku II w., formuła ,,błogosławieństwa" piętnująca heretyków lub różnego
rodzaju odstępców pojmowana była jako wyłączenie chrześcijan,a o wiele pózniej, jako mająca tylko ich na myśli.
Pod koniec II w. wszędzie były wytyczone linie ścisłego
podziału między Żydami, którzy nie wierzyli w Jezusa,
a chrześcijanami. Jednak teksty takic jak lTes ż,|4iRz9-11
wskazują, że po dział ten był j asno dostrzegalny nawet j eszcze przed tą epoką.

w.

zlat66-70 r. i zburzenie Świąjerozolimskiej
zmianyw dynamice grup
spowodowały
Ęni
religijnych. Powstańcy (sykaryjczycy, zeloci i inni) zostali
wytępieni. Osiedlc w Qumran zostało zburzone w 68 r.
Ustanie ofiar w Swiątyni osłabiłopodstawę przywódców
saducejskich nalczapych do rodzin kapłańskich. Nie wiemy w jakiej mierze jtrdaizm rabiniczny jest dziedzictwem
69. Powstanie zydowskie

]08
W II w. opowiadanie o męczetistwic Polikarpa świadczy o,,zwyczajowej" gorliwości Zydów w Srrryrnie w podejmowaniu współpracy
w skazywaniu na śmierćchrześcijan. ,,Martyriun S. Polycarpi". XIII,l.
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B. Żydzi w Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich

miejsce dlatego, ,,aby wypełniłosię to, co zostało powiedziane przęz proroków" (2,23). Sam Jezus precyzuje, że

70. Ewangelie i Dzieje A.postolskie zasadniczo bardzo
pozytywnie piszą na temat Zydów, uznają bowiem naród
zydowski zawybrany przezBoga lud, by realizował on Jego
plan zbawienia. Ten Bozy wybór znajduje swe najwyzsze
potwierdzenie w osobie Jezusa, syna matki Zydówki, zrodzonego, by być zbawcą swego ludu i ktory dobrze wypełnił
swe posłannictwo, zwiastując swemu ludowi dobrą nowinę

nie przyszedł, aby znieśćPrawo, ale żeby wypełnić j e (5, l 7),
Jasnym jest jednak, że wspólnoty chrześcijańskie zdy-

stansowały się od wspólnot żydowskich, które nie uwierzyły w Chrystusa Jezusa. Znamienny szczegół,. Mateusz
nie mówi, że Jęzus nauczał,,w synagogach", ale mówi:
,,w i c h synagogach" (4,ż3 ; 9, 3 5 ; l 3, 54), zaznaczając w ten
sposób owo oddzielenie. Mateusz ukazuje dwie z trzech
partii żydowskich opisanychprzez historyka J6zefa: faryzeuszy i saduceuszy, a|e zawszę w kontekścieopozycji do
Jezusa. To samo na|eĘ powiedzieć o pisarzach]o9 często
łączonych z faryzeuszami. Inny znamienny fakt. Właśnie
w pierwszej zapowiedzi męki (l6,2l) trzy ugrupowania
Sanhedrynu ,,s.tarsi, arcykapłani i pisarze" pojawiają się
razempo raz pierwszy w ewangelii. Azatem równiez i oni
ustawieni są w opozycji do Jezusa i to radykalnej.
Jezus przy rlżnych okazjaclr przeciwstawia się opozycji pisarzy i faryzeuszów i odpowiada, jako ostatni, pełną
mocy kontrofensywą (23 ,ż-7 .|3-36), w której sześciokrotnie pojawia się inwektywa ,,pisarze i faryzeusze obłudnicy". Oczywiście ta prezentacja odzwierciedla po części
sytuację wspólnoty Mateusza. Ewangelia redagowana była
w kontekście dwóch grup, zyjących w ścisĘmkontakcie jed-

i realizując dzieło uzdrawiania i uwałniania, osiąające swe

apogeum w Jego Męce i zmartwyclrwstaniu. Przyłączenle
się do Jezusa w czasie jego ptńlicznej działalnościi po Jego
zmartwychwstaniu wielkiej liczby Zydów potwierdza tępęr spektywę, podobnie jak wybór przez Jezusa dwunastu Zydów, aby uczestniczyli w Jego posłannictwie i kontynuowali
Jego dzieło.
Dobra Nowina przyjęta na początku pozytywnie przez
wielu Zydów spotkała się z opozycjąprzywódców,zalłórymi ostatecznie poszła olbrzymia większośćnarodu. Wynikła
stąd między wspólnotami zydowskimi i chrześcijańskimi sytuacja konfliktowa, która oczyr.viście musiała pozostawić ślad
na redakcji Ewangelii i Dziejów Apostolskich.
1.

Ewangelia według Mateusza

na z drugą grupa judeochrześcijan, przekonanych, ze nale-

Stosunki rniędzy pierwszą ewangelią a światemżydowskim są wyjątkowo bliskie. Wiele szczeg1łów wskazuje tu
na wielkąznajomość Pism, tradycji i mentalności środowi-

zą do autenĘcznego judaizrnu i grupa Zydów, którzy nie
uwierzyli w Chrystusa Jezusa i uwazani byliprzezchrześcijarl za niewiernych swemu żydowskiemu powołaniu z po-

ska zydowskiego. Mateusz bardziej od Marka i Łukasza

wodu posłuszeństwa ślepym lub obłudnym przywódcom.
Nalezy przede wszystkirn zauw aĄć,ze spór Mateusza nie
doĘczy Zydów branych jako ogół. Jedynie mówi się o nich
w wyrźeniu,,król żydowski", zastosowanym do lezusa(2,2;
27,11.29.37\ i w zupełnie drugorzędnym zdaniu ostatniego
rozdziału (28, 1 5). Spór jest zatem raczej wewnętrzną sprawą
między dwiema grupami nalezącymi do judaizmu. Z drugiej

akcentuje zydowskie pochodzenie Jezusa. Jego genealogia
przedstawia Jezusa jako ,,syna Dawida, syna Abrahama"
(Mt 1,1), i nie wychodzi poza tę genealogię. Podkreślone

zostało znaczenię imienia Jęzus: Dziecko Maryi będzie
miało to imię,,,poniewaz On zbawiswój lud od jego grzechów" (1,21). Posłannictwo Jezusa w czasie Jego publicznej działalnościogranicza się,,do owiec utraconych z domu
Izraela" (l5.24) i wyznacza te same granice pierwszej misji Dwunastu ( l0,5-6). Mateusz, bardziej od innych ewangelistów zauważa, że wydarzenia z życia Jezusa miały
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ll się z przywódcami nieposłusznymi Bogu. Matcusz wy-

strony dotycry on jedynie przywódców. Podczas gdy w prze-

rażatę solidamośćw swoim opisie męki przytaczaląc, że
za namową arcykapłanów i starszych ,,tłutny" dornagały
się od Piłata ukrzyzowania Jezusa (Mt 21,20-23). Kiedy
gubernator rzymski chciał uchylić się od odpowiedzialnościza skazanie Jezusa na śmierć,,,cały lud" obccny wziął
tę odpowiedzialność na siebie (27,24-25). Zajqcic zc strony ludu takiego stanowiska niewątpliwiewyrażało przeko-

powiedni lzajasza cała winnica otrzymuje napomnienie
(Iz 5,1-7), to w przypowieściMateusza oskarżeni są jedynie
przewrobri rolnicy (Mt 21,334l). lnwektywy i oskarżeniaskierowane przeciwko pisarzom i faryzeuszom są analogiczrre do
tych, które znajdują się u proroków i odpowiadająrodzajowi
literackiemu danej epoki uzywanemu zarówno w środowiskach
zydowskich (np. w Qurnran), jak również w środowisku hel-

lenisĘcznym. Zresztą mają onc, podobnie jak

r"r

nanie, że Jęzus zasługiwał na śmierć,lecz w oczach

proroków

aspekt nawoływania do nawróccnia. Odczyfiane we wspólnocie clrrześcij ańskiej przestrzegająsamych chrześcij an przed
postawami niezgodnymi z Ewan geli ą (23,B -l 2).

ewangelisty tego rodzaju przekonania nie mozna było usprawicdliwić: Krew Jezusa była,,krwią niewinnego" (27 ,4),
co uznał nawet Judasz. Jczus mógł zastosowac clo siebie
słowa Jeremiasza: ,,Wicdzcie jednak dobrze , ze jczcli mnie
zabijecie, krew niewinncgo spadnie na was, na to miasto
i na jego rnieszkańców" (Jr 26,15). Z perspcktywy Starego
Tęstamentu grzechy przywódców ni euclrronni e polvoduj ą
straszliwe konsekwencje dla całej wspolnoty. Jcśli redakcja
Ewangelii została ukończona po roku 70 n.e ., to ewangclista
wiedział, że tak jak przepowiednie Jeremiasza, równiez przepowiednia Jezusa została spełniona. Jcdnak w jej urzeczywistnieniu nie mógł widzicć punktr"r końcowego, poniewaz
całe Pismo poświadcza , żc Bóg po ukaraniu zawszc otwiera perspektywy pozytywner|0. Właśnicw niej zamyka się

Poza tym na antyfaryzejską kąśliwość
w Mt 23 trzeba
patrzeć w kontekście mowy apokaliptycznej Mt 24-25. Język apokaliptyczny używany był w czasaclr prześladowania celem wzmocnienia zdolr.ości oporu prześladowanej
mniejszościi pokrzepienia jej nadzici w wyzwoleńcząBożą

interwencję. Siła polemiki widziana z tej perspektywy
wzbudza

m ni cj

szc clnocj c.

Mimo to trzeba przyznac, ze Mateusz nie zawszc ogranicza swąpolernikę do klasy rządzącej. Po diatrybie Mt 23
przeciw pisarzom i faryzcuszom następuje apostrofa skierowana do Jerozolimy. Całe miasto oskarzone jest ,,o zabicie proroków" i o ,,ukamienowanie Ęch, którzy zostali do
niego posłanl" (23,37) i to właśniemiastu zapowiedziana
jest kara (23,38). Z jego wspaniałej Swiątyni ,,nie zostanie
kamień na kamieniu" {24,2). Mamy tutaj paralelną sytuację, która była w czasaclr Jeremiasza (Ir 7; ż6), Prorok
zapowiadał zburzęnie Swiątyni i ruinę miasta (26,6.1l).
Jerozolima miała stac się ,,przekleństwem dla wszystkiclr
narodów ziemi" (26,6), dokładnym przeciwieństwem błogosławieństwa obiecanego Abrahamowi i jego potomstwu
(Rdz 72,3; ż2,18).
71. Gdy redagowano tę Ewangelię, większa częśćnarodu zydowskiego poszła za swymi przywódcami nie przyjmując wiary w Clrrystusa Jczusa. Judeoclrrześcijanie
stanowili mniejszośc. Ewangelista więc przewidywał, że
grożby Jezusa juz wkrotce się spełnią. Nic dotyczyły one
Zydów jako Zydów, alc jcdynie tych, którzy solidaryzowa-

przemówienie Mt 23. Nastanie dzień, kiedy Jerozolima
powie:,,Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie"
(23,39). Sama męka Jezusa otwiera jak najbardziej pozytywną perspektywę, poniewaz Jczus ,,ze swej niewinnej
krwi", zbrodniczo przelanej, uczynił,,krew P rzymietza",
,,prze laną na przeb aczen i e grze c lró w" (ż 6,2B).
Wydaje się, ze w ępoce kornpozycji Ewangelii większa
częśćnarodu zydowskiego solidaryzowała się ze swymi przywódcami odmawiając wiary w Jezusa, jak na to wskazuje
krzyk ludu w opowiadaniu o Męce (2'I ,ż5) orazzakończenię
przypowieści o przewrotnych rolnikach. W istocie po prze-

powiedni skierowanej do nich: ,,Królestwo Boze zostanie
wam odebrane" Jezus nie dorzuca, ze królestwo zostanie
3|o

Iz 8,ż3-9,6; Jr

3

1-32; Ez

36,ló-]8
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między chrześcijanami i Zydami i aspekt ciągłościmoże
i musi przewńyć.To samo,naleĄ powiedzieć o przcpowiedni zburzenia Jerozolimy i Swiątyni. Zburzenie to jest wyda-

dane,,innym narodom", ale mówi, ze zostanie ono dane,,źa-

rodowi, który wyda owoce" (21,43). Określenie,,naród"
pośrednio jest przeciwstawne wyrazeniu,,naród lzraęla"
Oczywiście sugeruje, żę duża częśćjego obywateli nie będzie pochodzenia.żydowskiego. Jednak nie wyklucza się
w nim obecności Zydów,poniewaz cała ewangelia pozwala zrozumieć, że ten,,naród" będzie ustanowiony pod wła.

rzeniem zprzesńości, które odtąd powinno jedynie wzbudzać
głębokie współczucie. Chrześcijanie absolutnie nic powinni
obarczać odpowiedzialnością za to następnych pokoleń narodu zydowskiego, powinni zaśpamiętać o tym, żeBógpo zesłaniu kary zawsze otwiera nowe, pozytywne perspektywy.

dzą Dwunastu, a w sposób szczególny Piotra (l6,18),
a Dwunastu to przecież Żydzi. Razem z nimi i innymi Żydami ,,wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do
stofu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie niebieskim, a synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz" (8,1 l - l2). To uniwersalistyczne otwarcie znajduje
swe ostateczne potwierdzenie w zakończeniu Ewangelii,
poniewaz zrnartwychwstały Jezus nakazuje w nim ,jedenastu uczniom" iśćinauczać,,wszystkie narody" (28,l9).
Jędnak zakończęnie to potwierdza jednocześniepowołanie Izraela, ponieważ Jezus jest synem lzraęla i na Nim
spełnia się proroctwo Daniela dotyczące roli Izraela w historii. Słowa Zmartwychwstałe go :,,C ała wladza została mi
dana na niebie i na ziemi"3ll precyzują w jakim sensie należy odtąd rozumieć tę uniwersalistyczną wizję Daniela
i innych proroków.
Wnioski. Ewangelia Mateusza, bardziej niż inne ewangelie synoptyczne,jest ewangelią wypełnienia się - Jezus
nie przyszedł znieść,ale wypełnić - azatemkładzię nacisk
na aspekt ciągłościze Starym Testamentem, podstawowy
dla pojęcia wypełnienia się. Właśnieten aspekt pozwala
zadzierzgnąć braters ki e wi ęzi m ięd zy chrze ścijanami
aZydami. Z drugiej jednak strony Ewangelia Mateusza odzwierciedla sytuację napięcia, a nawet opozycji pomiędzy
dwiema wspólnotami. Jezus przewiduje, że jego uczniowie będą biczowani w synagogach i przepędzanl z miasta
do miasta (23,34). Mateuszowi zatęmleży na sercu troska
o obronę chrześcijan.Kiedy sytuacja radykalnie się zmieniła, polemika Mateusza nie musi już wkraczać w relacje
]||

2. Ewangelia według Marka

12.Ewangelia Marka jest orędziem zbawienia, które nie
precyzuje swoich adresatów. Epilog, który został do niej

dodany, odwaznie kieruje ją do ,,całego stworzenia", ,,całe-

go świata"(l6,15), co odpowiada otwarciu się.na wszystkich ludzi. Marek, sam będąc Zydem,nie ocenia Zydów jako
gófu . Ne gatywną opini ę prorok a lzaj asza (Iz 29,1 3) Marek
stosuje jedynie do faryzeuszy i.pisarzy (Mk 7,5-7). W jego

o

Ewangelii poza Ętułem ,,król Zydów" zastosowanym pięć
razy do Jezusa w czasie opisu Mękir |2 , nazwa .,Żydzl" pojawia się tylko jeden raz w wyjaśnieniuzydowskiclr zwczajów (7,3) skierowanemu w sposób oczyrvisty do czytelników
nieżydowskich. Wyjaśnienie to poclrodzi z cpizodtr, w którym Jezus krytykuje skrajne przywiązanie faryzeusz,y do ,,tradycji starszych" przy jednoczesnym zaniedbaniu,,przykazania
Bozego" (7,8). Marek wymienia ,,Izrae|a" tylko dwa razy3".
Podobnie jest znazwą,,lud"3|a. Natomiast bardzo często wymienia ,,tłum" składający się oczyr.viście głównie z Zydów.
Ow tłum jest bardzoprzychylny Jezusow13l5 zwyjątkiem epizodu o Męce, gdzie arcykapłani narnówili go, by upomniał
się o uwolnienie Barabasza (15, l l ).
Marek krytycznie ocenia przede wszystkirn postawę
władz religijnych i politycznyclr. Osąd ten, w swej istocie,

r,2

Mk

15,2.9. l2.18.26.

ll: Mk 1ż,29: 15,3Ż.

}|a

Mt 28,18; por. Dn 7,14.18.2'l

3'ś

Mk7,6;

|4,2.

Mk l l,|8; lż,l2; l4,2.
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lub ,,ludu", który sprzyja Jezusowi. Ewangelista trzykrotnię3|'zauważa,żęwładze pohamowały się w swyclr zbrodniczych zamiarach z obawy przed reakcją ludu. Jednak pod
koniec procesu przed Piłatem arcykapłani zdołali podburzyć obecny tam tłum i sprawić, ze opowiedział się on za
Barabaszem (l5, l l ), a zatęm przeciwko Jezusowi ( 15,l3).
Końcową decyzjąPiłata, który nie potrafił opanować tłumu, jest ,,zadowolenie go", a to dla Jezusaoznaczało ukrzyzowanie (l5,15). Oczlłviścietęgo przypadkowego tłumu
nie mozna utozsamiać z narodem zydowskim tamtych czasów, a tym bardziej z narodęm zydowskim wszystkich czasów. Trzeba raczej powiedzięć, że reprezentował on świat
grzechu, którego my sami jesteśmyczęścią(Mk l4,41).
Marck obwinia Sanhedryn za to, że ,,skazał" Jczusa
(l0,33; 14,64). O Piłaeie nic mówi, zc to on wydał wyrok
skazujący na Jezusa, a|ę żę nie mając przeciwko Niemu
zadnego motywu oskarzenia (l5,14) wydał Go na mękę
(l5,15), co tym bardziej obarcza Piłata winą. Motywem
skazania przezsanhedryn było to, że Jczus, w swojcj odpowiedzi, twierdzącej i szczegółowcj, danej arcykapłanowi na
pytanie, czy jest ,,Clrrystusenr, synem Błogosławioncgo"
wypowiedział,,bluźnięrstwo" (l4,61-64). Marek wskazujc
w ten sposób na najbardziej dramatyczny punkt zcrwania
pomiędzy władzami zydowskirrri, a osobą Clrrystusa, punkt,
który nadal będzie bardzo powaznym molncntcm niezgocly
między judaizmem a chrześcijaństwem. Dla chrześcijan
odpowiedź Jezusa nie jest bluźnierstwem, ale czystąprawdą którą ukazało Jego zmartwychwstanie. W oczach ogółllŻydów chrześcijanie mylą się twierdząc, że ChrystLrs jest
Synem Bożym w znaczeniu, którc zawięra w sobie poważną obrazę Boga. Ta podstawowa róznica, jakkolwiek by
była bolesna, nie powinn a rodzlć wzaj emnej wrogości,ani
pllszczać w niepamięć istnienie bogatego wspólnego dziedzictw a łącznie z w iarąw j edyne go B o ga.
Wnioski. Błędnie interpretu.le ewangelię Marka ten, kto
chciałby twierdzić, że przypisLrjc on narodowi zydowskiemu odpowiedzialność za śmierćJezusa. Ten rodzaj inter-

pragnie ukazaćichbrak otwarcia się na zbawcząmisję Jezusa : pisarze oskarżaj ą Jezusa o bluźnierstwo, ki edy sprawuj e
on swą władzę odpuszczania grzechów (2,7-10), Nie akceptują tego, że Jezus ,jada z celnikarni i grzesznikami"
(2,l5- l6); twierdzą że jest opętany przez demona (3,ż2).
Jezus stale musi stawiac czoło ich sprzeciwom oraz opozy-

cji faryzeuszów3|6.
Rzadsze nagany spotykają władze polityczne: Herod
zazabójstvto Jana Chrzciciela (6,17-28) i za swój ,,kwas"
zwięany z kwasem faryzeuszy (8,l5), sanhedryn zydowski, władze polityczno-religrjne ( 14,55; l 5,1) i Piłat (l5,1 5)
za ich rolę w Męce.
W opowiadaniu o Męce drugi ewangelista stara się odpowiedzieć na dwa pytania: przez kogo został skazany Jezus

i dlaczego został skazany na śmierć?Najpierw daje ogólnąodBożpn świetle.To wszystko się stało, ,,aby wypehriło się Pismo" (14,49). Następnie
ukazuje rolę władz zydowskich i rolę rzymskiego gubernatora.
Are sztowanie Jezusa dokonane zos tało na r ozkaz tr zęch
ugrupowań wclrodzącyclr w skład sanhedrynu: ,,arcykapłanów, pisarzy i starszych" (l4,43). Było ono zakończęniem
długiego procesu, przygotowanego u Mk 3,6. Tam jednak
występują inni bohaterowie: faryzeusze połączyli się ze

powied,ź, ukazującą wydarzenia w

zwolennikami Heroda, by spiskować przeciw Jezusowi.
Znamienny fakt: właśniew pierwszej zapowiedzi Męki
,,starsi, arcykapłani i pisarze" pojawiają się po raz pierwszy razem (8,31). W l 1,18 ,,arcykapłani i pisarze" naradzają się, jak zgładzic Jezusa. Te trzy kategorie występują
w l1,27, by przcsłuclrać Jezusa. Jezus opowiada im przypowieśćo przewrotnych rolnikach. Reagują na to ,,staraniem o pochwycenie go" (|2,|2). W l4,1 zamiarenr ich
jest pojmanie Jezusa, by ,,skazać go na śmierć".Odpowiednią okazję daje im zdrada Judasza (14,10-1l). Aresztowanie, następnie skazanie na śmierćsą zatem dziełem warstwy
kierowniczej narodu żydowskiego tej epoki. Postawie przywódców Marek regularnic przeciwstawia postawę,,tłumu"
1|o
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Zob. również Mk 8,1l-t2.15; l0.2-1ż; l1,2'7-33
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W Dziejach Apostolskich perspektywa odejścia je.st

pretacji. który miał straszliwe skutki w ciągu lristorii w zaden sposób nie odpowiada perspektywie cwangelisty, który, j ak powiedzieliśmy, przeciwstawia wielokrotnie postawę
ludu lub tłumów postawie władz wrogiclr Jczusowi. Z drugiej strony zapomina się, że uczniowic Jczusa nalezeli równiez do narodu zydowskiego. Chodzi więc o niedozwolone

pozytywna, ponieważ apostołowie zwiastują zmartwychwstinie Chrystusa i przebaczenie grzechów ,,całęmu domowi lzracla" (2,36\ i doprowadzają do wielu nawróccń
(ż,4|;4,4). Nazwa Izrael pojawia si_ę czternaście razy w
piÓ.*sre; częściDziejów (Dz 1,6- l 3,24.) i.piętnasty rlz. p9q
koniec kiięg1 (2B,20). O wielę częściej, bo czterdzieści
osiem razy łyŚtępuje słowo ,,lud". W pierwszym okresie
ten,,lud" był bardzo przyjażnie nastawiony do sp,ołeczno-

przeniesienie odpowiedzialności, jakie tak często !\rystępuje w historii ludzkiej3|8.
Raczej na|eży pamiętac, ze Męka Jczusa stanowi część

ścichrześcij ańskiej (ż,47 ; 5.26),ale potem poszeclł za przy,
kładęm swoiclr przywódców i przyj$ \,vrogą poltlyę

tajemniczego planu Bozego, planu zbawienia, poniewaz Jezus przyszedł, ,,żeby służyci dac swoje Ącie na okup za
wielu" (l0,45) i uczynił ze swojej przelanej krwi ,,krew
przymierza" (14,24).

(lż,4.1l) do tegó stopnia, że usiłowano Pawła zgładztć
(Z

l,:O-:i l. TęnŹaśstwierdza: ,,nie uczyniłem nic prze_ciwko

narodowi;' (28,17). Ta sama ewolucja odzwierciedla się
w niezwykle częstym uzyciu nazwy -Zydzl'.' (19 razy)rZ. dzi, do ńtórych Piotr się zwraca w dniu Zielonych 9ryitt
ich z szacunkięm tym imieniem (ż,l4),
Q.Ś\. nazywaiąc
-są
powołani
do wiary w Chrystusa zmartwyclrwstałego
i wielka ich ticzba przyjmuje ją. Początkowo są oni wyłącznymi adresatami Słowa (l1,19). Jednak bardzo wcześnie,Żwłaszcza od męczeństwa Szczepana zamieniają się
w prześladowców. Wyrok śmierci,który wydał Herod Antypas na Jakuba usatysfakcj onował iclrt,(| 2,2 -3),,,o,czeki ńih" t"ż,by taki samios spótkał Piotra (12,1 l). Paweł pr"!d
nawrócenióm był zagorzałym przcśladowcą (B,3; por, Ga
l,13). Później z prześladowcystał się prześlaclowanym: już
w D'amaszki,,Żydzi postanowili go zgladzić" (9,23), l9
samo potem będiie w Jerozolimie (9,29). Tym_ niemniej
Paweł'nadal głósi Chrystusa,rw synago gaclr zydowskich"
(l3,5; 14,1) i,,doprowadza do wiary liczną rzęszęZv!óy
i Ci"[O*'' (tł, t), ate sukces ten powodrrje wrogie reakcje

3. Ewangelia według Łukasza i Dzieje Apostolskie
73. Ewangelia Łukasza i Dzieje Apostolskie, zaadresowane do ,,dostojncgo Teofila" celem uzupehienia jego chrześcijańskiej nauki (Łk 1,34,Dz 1,1) sąpismami bardzo otwarrymi
na uniwenalizn a jednocześnic bardzo spzyjają lzraelowi.
Nazw1l; ,,Izrael". ,.Żydzi ". ,,lud "

Od razLr widac, że pogląd na ,,Izrael" w ewangelii dzieciństwa, gdzle nazut a ta poj awia się 7 r azy, jest bardzo pozyłwny. W pozostałej części ewangelii nazwa ta pojawia się
tylko pięć razy,wbardziej krytycznych kontekstach. Nazwa
,,Zydzl" pojawia się ĘIko pięc razy, przy c4tm trzy razy
w tytule ,,król zydowski" przypisanym Jezusowi w opisie
Męki. Bardziej znamienne jest uzycie słowa,,lud", które występuje trzydzieści sześćrazy w Ewangelii (u Marka tylko
dwa razy) i występuje tu ono systematycznie w dobrym
świetle, nawet pod konicc Mękirl9.

po stępowa,,Ży dów, któr n1 ni e uw ierzy |' (| 4,2) - To s anro
ńie często pawtarza się w różnyclr wariantaclr az do aresz1

towania Pawła w Jęrozolimie spowodowanego przez
]|8 Ta tendencja rradal się utrzymuje: odpowiedzialnoŚĆ nazistów
została rozciągnięta na wszystkIclr Niemców, odpowiedzialność niektó-

(ibid.), Po ukrzyżowaniu ,,lud slał i patrzył" (23,35); ta kontemplacja
przygotowywała go do nawrócenia. Pod koniec ,,wszystkie te thmy, które
zaiŹEĘ się na to widowisko, gcly zobaczyły, co się ciziało, powracały
bijąc się w piersi" (23,48),

rych lobby zachodnich na wszystkich Europejczyków, odpowiedzial-

nośćniektórych ,,bez papierów" na wszystkich Afrykanów.
r|9
Łukasz zauważa, ze ,,duża |icz,ba ludu" szła za Jezuseln (23,27);
była tam spora częśćkobict. ,.które biły się w piersi i płakaĘ nad nim"
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otworzyć się na uniwersalizm Deutero-Izaj asza poszli za
Baruchem, który im radził nie przekazywać Śwoicń przywilejów obcym (Ba 4,3). Jednak innl Żydziprzeciwstawią się
tej pokusie i wielkodusznie podejmą służbęnarzęcz ewan-

,,Żydów z prowincji Azjl" (2I,27).Tym nie mniej Paweł
z dumą głosi: ,,Jestem Zydem" (ż2,3). Doznaje wrogości
ze strony Zyd6w, nie będąc sam wobec nich wrogim.
Tekst ewangeliczny

gelizacji (D z 1 8,24 -26).
Łukasz przytacza tradycje ewangeliczne, które przedstawiają Jezusa zmagającego się z opozycjąpisarry i faryzęuszy (Łk 5, l 7-6, l l ). W 6, l l łagodzijednak wrogośćtych
adwersarzy nie przypisując im początkowo, jak to jest
u Mk 3,6, intencji zabójstwa. Polemiczne przemówienie
u Łukasza przeciw faryzeuszom (l1,42-44), rozszerzone
póżniej na ,,uczonych w Prawie" (l1,46-52)jest znacznie
krótsze, niz u Mateusza ż3,2-39. Przypowieśćo dobrym
Samarytaninie odpowiada na kwcstię Llczonego w Prawie
i uczy go uniwersalizmu miłości(Łk l0,29.36-37), Stawia
ona w zĘm świetlezydowskiego kapłana i lewitę, proponując jako wzór Samarytanina (por. również l7,12-Ir.
Przypowieścio miłosierdziu (l5,4-32), adrcsowanc do faryzeuszów i pisarzy również ich nakłaniają do otwarcia
serca. Przypowieśćo miłosiernym ojcu (tS,tt-32), która
zachęca starszego syna do otwarcia swego scrca marnotrawnemu synowi, bezpośrednionie srrgcrujc, stosowancj
niekiedy, aplikacji do relacji między Żydami a poganami
(starszy syn reprezentowałby Żydów zachowujących Prawo, którzy byliby mało skłonni do przyjęcia pogan uważanych za grzeszników). Jednak można sądzić, że szerszy
kontekst dzięła Łukasza umozliwia taką aplikacj ę, gdyż
akcentuje on mocno uniwersalizm.

74. Ewangelia dzieciństwa stwarza niebywale przyja-

zną atmosferę wobec żydowskiego narodu. Zapowiedzi
niezwykłyclr narodzin przedstawiaj ą ,,Izrae|a" ( 1,68), jak
równiez ,,Jerozolimę" (2,38), jako adresatów zbawienia
dzięki wypełnieniu się ekonomii zakorzenionej w historii
tego ludu. Wynika stąd ,,wielka radośćdla całego narodu"
(2,32). Te dobre nowinyzostały ochoczo przyjęte. Jednak
w przyszłościprzewidziana jest negatywna reakcja na dar
Boży, gdyż Symeon przepowiada Maryi, ze Jej Syn będzie
,,znakiem sprzeciwu" i przewiduj e, ze,,upadek" poprzedzi
,,powstanie" (lub zmartwychwstanie) ,,wielu w Izraelu"
(2,34). Otwiera w ten sposób głębokąperspektywę, w której Zbawicielzmaga się z wrogimi Mu siłami. Rys uniwersalistyczny, oparty na tekścieDeutero-Izaj asza (42,6; 49,6)

łączy ,,Swiatłośćna oświecenie pogan" z ,,chwałą ludu

Twego, Izraela" (ż,32), co jest dobitnym dowodem na to,
ze uniwersalizm nie oznacza anĘjudaizmu.
W dalszej częściEwangelii Łukasz podaje inną cechę
uniwersalizmu: najpierw w odniesieniu do przepowiadania Jana Chrzciciela (3,6; por. Iz40,5), a następnie poszerzając genealogię Jęzusaaż do Adama (3,38). Tym niemniej
pierwszy epizod publicznej działalnościJezusa, a mianowicie Jego przemówienie w Nazarecie (4,16-30) pokazuje,

ze uniwersalizm stanie się problemem. Jezus nawołuje
w nim swych współmieszkańców, by wyzbyli się zabor-

Bardzo znamienne cechy zawiera przypowieść o minach
(|9,1l -zl).Ukazuj e pretendenta do królestwa, który spotyka
się z wrogościąswoich współobywateli. Chcąc otrzymać królewską władzę, musi udać się do dalekiego kraju. Po jego
powrocie przeciwnicy zostają straceni. Ta przypowieść oraz
przypowieść o przewrotnych rolnikach (20,9- 1 9) j e st pełnym
nac isku ostrzezeniem, wypowiedz ianym przez J ezusa, pr ze ciwko przewidywanym konsekwencjom odrzucenia Jego
osoby. Inne tekstyEwangelii Łukasza uzupełniają tę perspekłwę i wyrażająogromny ból, jaki odczuwał Jezus na myśl
o tych tragicznych konsekwencjach: płacze nad losem Jero-

czej postawy wobec Jego darów cudotwórcy i uznali, że dary
te są również dla obcych (4,23-21). Reagują na to gwałtownym sprzeciwem : odrzuceniem i próbą zabój stw a (4,28 -29).
W ten sposób Łukasz z pewnym wyprzedzeniem wyjaśnia
to, co będzie reakcją Zydow na sukcesy Pawła wśród pogan.
Zydzi gwałtownie sprzeciwią się przepowiadaniu, które zni-

weluje ich przywileje jako narodu wybranego32o. Zamiast
3żo

Dz 13,44-45. 50 l 4,2-6;

l

7,4-7. l

3; l 8,5-6.
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zolimy (l9,41-44) i nie interesrrjąc się swoim własnym bole-

snym losem, przejmuje sięnieszczęściem kobiet i dzieci tego

miasta (23,28-3l).

Łukaszowy opis Męki nie traktuje zbyt surowo władz
zydowskich. Przy przesfuclriwaniu Jezusa przez,,senat ludu,
arcykapłanów i pisarzy" (22,66-7l) Łukasz oszczędza Jezusowi konfrontacj i z ar cyk:apłanem, oskarzeni a o b luźni er-

stwo i wyroku, co w konsekwencji pomniejsza niejako
równiez winę przeciwników Jezusa. Oni zaśpoteln wysu-

w ają przed Piłatem oskarzenia natury pol itycznej (23,2). P

i-

łat trzykrotnie stwierdza, ze Jezus jest niewirrrry (23,4.14.2ż);

tym niemniej chce Mu,,dać nauczkę" (23,16.ż2),to znaczy
każe Go ubiczować i ostatecznie ustępuje wzrastającej presji tłumu (ż3,23-25), który składałsię z ,,arcykapłanór1
przywódców i ludu" (23 ,|3). Skutkięm tego postaw a ,,przywódców" pozostaje wroga (23,35), podczas gdy - jak to
jlż zatlważyliśmy- postawa ludu jest ponownie przyjaźnie nastawiona do Jezusa (23,ż7 .35.48), jest taka, jaka była
w czasie jego publicznej działalności.Jezus modli się za
swoich oprawców, któryclr wielkodusznie usprawiedliwia,
,,bo nie wiedzą co czynią' (Z3,34).
W imię zmartwychwstałego Jezusa, ,,nawrócenie i odpuszczenie grzechów" powinno ,,być głoszone wszystkim
narodom" (ż4,4'l\. Ten uniwersalizm nie ma żadnej konotacji polemicznej, ponieważ zdanię to precyzuje, że ową
naukę powinno ,,się rozpocząć od Jerozolimy". Odpowiada to wizji Symeona o zbawieniu mesjańskim, przygotona oświecenie pogan
wanym przezBogajako ,,światłość
i chwałę Jego ludu lzraela" (2,30-32).
Dziedzictwo, które trzecia Ewangelia przekazuje księdze Dziejów Apostolskiclr, jest więc substancjalnie przy-

jazne narodowi zydowskiemu. Slły zła miały już swoją
,,godzinę". ,,Arcykapłani, przywódcy straży Swiątyni i starsi" byli ich narzędziami (2ż,52-53). Jednak nie odniosły
zwycięstwa. Boży plan urzeczywistnił się zgodnię z Pismami (24,25-2'7.44-47) i on to właśniejest miłosiernym planem zbawienia dla wszystkich.

l48

Dzieje Apostolskie
75. Początek Dziejów Apostolskich przenosi apostołów Chrystusa z wąskiej perspektywy ustanowienia królestwa dla Izraela (Dz 1,6) do uniwersalistycznej: dawania
świadectwa ,,ażpo krańca świata" (1,8). Epizod Zielonych
Swiąt dośćosobliwie, ale bardzo sympatycznie sytuuje
Ży dów w tej uniwersalistycznej perspektywie:,,Przebywali
wtedy w Jerozolimie pobożni Zydzi ze wszystkich narodów pod słońcem" (2,5). Zydzi są pierwszymi adresatami
przepowiadania apostolskiego; jednocześnie syrnbolizują
oni uniwersalistyczne przeznaczęnie Ewangelii. W ten sposób jeszcze raz Łukasz sugeruje, że 1udaizm i uniwersalizm nie tylko nie wykluczają się wzajemnie, ale są po to,
by wspólnie iśćw tym samym kierunku.
Przemówienia kerygmaty czne czy

m i syj

ne zapowiadaj ą

tajemnicę Jezusa, podkreślając silny kontrast pomiędzy
ludzkim okrucieństwem, które skazało Jezusa na śmierć,
a uwalniającą interwencją Boga, który wskrzesił go z martwych. Grzechem ,,Izraelitów" było ,,skazanie na śmierć
Księcia życia" (3,15). Grzech ten, który jest głownie grzeclrem ,,przywódców ludu" (4,8-10) lub ,,sanhedrynu"
(5,27.30) przypomniany jest jedynic po to, by uzasadnić
apel o nawrócenię i wiarę. Zresztą Piotr łagodzi winę nie
tylko ,,Izraelitów" lecz nawet ich ,,przywódców" mówiąc,
ze chodzi o grzech popełniony ,,z niewiedzy" (3,17). Tego
rodzaju wyrozumiałośćjest wzruszająca. Odpowiada ona
nauczaniu i postawie Jezusa (Łk 6,36-37;23,34),
Nie trzeba było jednak długo czekać, by przepowiadanie chrześcijańskie wzbudzlło opór wśród władz zydowskich. Saduceusze przeciwni są temtt, by apostołowie
,,głosili w osobie Jezusa zmartwychwstanie ciał" (Dz 4,2),
bo oni w to nie wierzyli (Łk 20,27). Jeden z najbardziej
wpływowych faryzeuszy, Gamaliel, przeciwnie, staje po
stronie apostołów, uważając zarzęcz mozliwą żęichdzia-

łalność,,pochodzi od Boga" (Dz 5,39). Wówczas opór na

jakiśczas osłabł. Jednak został on podjęty ze strony synagog hellenistycznych, kiedy to Szczcpan, sam będąc hellenistą działał ,,wielkie cuda i znaki wśród ludu" (6,8-15).
Pod koniec swego przemówienia przed członkami Sanhe-
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drynu Szczepan wypowiada przeciwko nim inwektywy proroków (7,51). Zostaje ukamienowany. Naśladując Jezusa
Szczepan modli się do Pana, by ,,nie poczytano im tego
grzechu" (7,60 ; por. Łk 23,3 4).,,Wybuchło wówczas wie lkie prześladowanie w Kościelejerozolimskim" (Dz 8,1).
Jego zagorzałym uczestnikiem jest ,,Szaweł" (8,3; 9,13).
Po swym nawróceniu i w czasie wszystkich swoiclr
misyjnych podróży, właśnieon - jak już powicdzieliśmy spotykał się z opozycją swoiclr współziomków, spowodowaną sukcesem swego uniwersalistycznego przepowiadania. Fakt ten jest równiez szczególnie widoczny po jego
aresztowaniu w Jerozolimie. Kiedy zabieragłos ,,w języku
hcbrajskim", ,,większośćludu" (21,36) słucha go najpierw
spokojnic (22,ż), ale w tnomcncie, kiedy powołuje się na
swc posłannictwo ,,do pogan" burzy się ona gwałtownie
przcciwko niemu i domaga się jego śmierci(ż2,21-22).
Epilog Dziejów Apostolskiclr jest zdruniewający, ale
tym bardziej znamienny. Zarazpo swym przybyciu do Rzymu Paweł ,,zwołałprzywódców zydowskich" (28,17).Była
to jedyna w swoim rodzaju inicjatywa, Pragnie,,przekonać
ich o Jezusie na podstawie Prawa Mojzeszowego i Proroków" (28,23). Jednak w zamiarach jego nie byĘ li tylko
indywidualne nawrócenia, ale kolektywna decyzja, która
miała objąć całą zydowską wspólnotę. Nie osiągnąwszy
tęgo, przytacza pod ich adresern bardzo surowe słowa lzajasza o zat:wardziałości,,tego ludr,l" (28,25-27;|z 6,9-10)
i jako przeciwstawienie, zapowiada posłuszne przyjęcie
przezpogan zbawienia danego przezBoga (28,28). W tym
epilogu, który wzbudza niekończące się dyskusje, Łukasz
pragnie w sposób widoczny odnotować niezaprzeczalny
fakt,że mimo wszystko nie było kolektywnego przylgnięcia narodu żydowskiego do Ewangelii Chrystusa, Łukasz
chce jednocześnie odpowiedziec na powazny zarzut, jaki
mozna było wysunąć przeciwko wierze chrześcijańskiej dow o dząc, że taka sytuacj a by ła p rze wi d ziana przez P isma.
Wnioski. Niewątpliwię w dziele Łukasza wyrażony

powazne napięcia. Wówczas Łukasz łagodzi tony polemiczne znajdujące się u innych synoptyków. Ale oczywiście nie
moze on - i nie chce - ukrywać faktu, ze Jezusa spotkała
radykalna opozycja ze strony władz swego ludu. Przepo-

wiadanie apostolskie potem znalazło się w analogicznej
sytuacji, Jeślifakt powściągliwego relacjonowania oznak
tej niezaprzeczalnej opozycji zydowskiej mozna nazwac
antyjudaizmem, wówczas Łukasz mógłby być oskarzony
o antyjudaizm. Jednak jest jasne, żętaki pogląd nalezy odrzuctć. Antyjudaizm polega raczej na przeklinaniu i nienawidzeniu prześladowców i całego ludu. Otóż przeciwnie.
Orędzie ewangeliczne zachęca chrześcijan, by za przykłade m Jezusa (23,34) i pierwszego męczennika chrzcścijańskiego (Dz 7,60) błogosławili tych, którzy im złorzeczą
czynili dobrzę tym, którzy ich nienawidzą i nrodlili się za
tych, którzy ich żlę traktują (Łk 6,2'7-28). Taka jest jedna
z podstawowych lekcji dzięłaŁukasza. Nalezy ubolcwać,
że. w c.iągu następnych wiekow nie naśladowano go w tym
wlernle.
4. Ewangelia według Jana

76. Czwarta Ewangelia zawięrajak najbardzicj pozyJczr"rs wypowiada
w roztnowie z Samarytanką: ,,Zbawienie przyclrodzi od
tywne zdanie na temat Zyd6w, które sarn

Żydów" (J 4,ż2)32l. Z drugiej strony na słowa arcykapłana
Kajfasza,który uznał za ,,rzęcz korzystną", ,,aby jeden człowiek umarł za narod", ewangelista uznaje wartośćsłów
natchnionych przez Boga i podkreśla, że ,,Iezus musiał
umrzeć za nar6d" precyzując następnie, ze ,,nie tylko za
naród, alę także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić
w jedno" (J 11,49-52). Ewangelista dowodzi, ze doskonale
zna judaizm, jego świętaiPisma. Bardzo wyrażnleuznaje
wartośćżydowskiego dziedzictwa: Abraham widział dzień
Jezusa i cieszył się z niego (8,56); Prawo jest darem, które
przyszło za pośrednictwem Mojzesza (1,17); ,,Pisma nie

zo stał głęboki szacunek dl,a

r zeczy w isto ściżydowskiej, j ako
tej, która odgrywa pierwszoplanową rolę w Bożym planie

zbawienia. Jednak w trakcic opowiadania pojawiają się
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Zob. wyżej II.B.3.b., n'32,

l5l

można odrzucić" (l0,35); Jezus jest

łm, ,,o którym

pisał

Mojzesz w Prawie i Prorocy" (1,45); jest,,Zydem" (4,9) i ,,kólem lzraela" (1 ,47),lub ,,królern zydowskim" ( l9,19-22). Nie
ma żadnego powaznego argumentu, który pozwoliłby poddać w wątpliwość,ze ewangelista był Zydem i że podstawowym kontekstem dla kompozycji Ewangelii były relacje
z

judaizmern.

Nazwa ,,Zydz7" pojawia się siedemdziesiąt jeden razy
w Czwartej Ewangelii, zazwyczaj w liczbie mnogiej, 3 razy
w liczbie pojedynczej (3,25; 4,9; l8,35). Aplikowana jest
ona w sposób szczególny do ,,Jezusa" (4,9). Nazwa ,,Izraelita" pojawia, się tylko raz; jest to tytuł honorowy (1 ,47).
Pewna częśćZydów jest pozyĘwnie nastawiona do Jezusa. Takim przykładem j est Nikodem,,,przywó<,lc a Ży dów"
(3,1), który uważa, że Jezusjest nauczyciclem przybyĘm
od Boga (3,2). Broni Goprzed swymi kolegami faryzeuszami (7,50-5l), a po Jego śrniercinakrzyżu stara się o Jego
pochówek (l9,39). Na konięc ,,wielu przywódców" uwierryło w Jezusa, ale nie mieli odwagi zadeklarować się jako
Jego uczniowie (12,42). Ewangelista przytacz^ dośćczęsto,
że ,,wiele" osób uwierzyło w Jezusa]22. Kontekst wskazuj e, z wyj ątk iem 4,39 .4 l, ze c hodziło o Ży d6w ; cwangelista
czasami to precyzuje, ale rzadko (8,31; l 1,45; l2,1l).
Najczęściejjednak ,,Żydzi" są wrogo nastawieni do
Jezusa. Ich opozycjarozpoczyna się od uzdrowienia paralityka dokonanego w dzień szabatu (5,l6). Podwaja się po
deklaracji, w której Jezus stwierdza, że jest,,równy Bogu";
od tej pory starają się Go zabić (5,18). Później, podobnie
jak arcykapłan zMt 26,65 i Mk 14,64 z procesu Jezusa,
oskarżą Go o ,,bluźnierstwo" i będą chcieli Go odpowiednio ukarać: przez ukamienowanie ( l 0,31-33). Słusznie zauważono, że &lża częśćCzwartej Ewangelii antycypuje
proces Jezusa, któremu umozliwia swą własną obronę
i oskarzenie swych oskarzycieli. Ci natomiast, bez większego uściślenia,często nazywani są,,Zydami", co spowodowało, żę nazwa ta otrzylnała nieżyczliwy wydzwięk.
l1,45; 12,1|.42

152

|,

Jednak wcale nie chodzj tutaj o jakiśfundamentalny antyjudaizm, ponieważ * jak już-wspomnieliśmy
- ewingeńa
yznaje, że ,,zbawienie bierze początek od Źydów''
6lii
Ten spo sób mówi enia.odzw i eici edia j edynió sytuacj w_yę'
rażnej separacji między wspólnotami chrzeŚcrjańrki,rli

zydowskimi.
wyrazonymprzez Jezusa wo.bec Najcięższymoskarżeniem
,,Zydów" jest to, że za ojci maią aiaUła (8,4); naleĄ
z.auważyć, ze nie jest ono zwrócone prŻeciwko'Żrydom jako
ZylorT,ale przeciwnie, jako tym , kiórzy tut nup.u*ai ni"
Ę Zydami, ponieważ rywiąinspirowanó p.r", diubłu ńo.a

dercze

jl':lsj: (8,37), który jesf ,,od samego początku mor(8,44). Dotyczyło to zatem bardzomiłei liczbv Zvdów

9.|.ą'
lyiłcych w czasach Jezusa; chodzi paradoksain i", ,,Ziiai,
którzy uwierzyli wNiego" (8,31). bskarzając lcrr tar. ostro,
C zw ar.t a E w an ge l i a pr ze str ze gała inny ch' Żya O * p.,
e
r"

pokuslc podobnie mordcrczym myślom.

"i

77. Starano się wy.eliminowac napięcic, jakic dzisiaj teksty Czwańej Ewangelii *ogą *yrvoiaĆ miĘazy chrzcŚci.la-

namj a Z! d?ryj,
_p.ropglując tłumaczęnic,,judcj czycl''
zamiast ,,Zydzi". Nie byłby to kontrast pomięózy
,,Żyannii'
a uczniami Jezusa, ale pomiędzy mieszkańco*i juÓ.ip.r"dstawionymi w postaci wrogów Jezusa, a mieszkańcarni Galilei, którzy byli przychylńi swemu prorokowi. Er"ungJiu
niewąĘliwie wzmiankuje o tym, że Judejczycy gardziliGalilejczykami (7,52), ale ewangelista nie usńnu,iiu linii d"markacyjnej według granic geógraficznych pomięd zy wiią
1;ej o{n9yą i stosuje nazwę ńoi Jouiąioi ra*ii"Ź ao ż,iJ
dów_z Galilei, którzy odrzucili naukę Jezusa (6,41.52).
. ITlin'9pretacja nazwy ,,Żydz|; polega na utozsamieniu,,Zydórv" ze ,,światem", w oparciń o sfrvierdzeniu, ktÓre wyrażająmiędzy nimi związók (8,23) lub paralelizn323.
Jednak grzeszny światma z pewnościąwiększy zakres niz
wspólnota zydowska wroga Jezusowi.Zauw ażono. też, że na w ielu mi ej sc a ch Ewangel i i, gdzle
filowa jest o ,lydach", chodzi racŹej o władze"Ęaóisti.

'r J

1,10. l

l;

l5,18.25.
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(arcykapłani, członkowie Sanhedrynu) lub czasem faryzcuszów. Porównanie tekstów l8,3 i l8,12 skłania do przyjęcia
takiego znaczenia. Jan w opowiadaniu o Męce wielokrotnie
wymienia ,,Zydów" tam, gdzie Ewangelie synopĘczne mówiąo władzach zydowskich. Jednak uwaga ta ma zastosowanie jedynie do ograniczonej liczby tekstow i nie mozna
korzystać z tego uściśleniaw przekładzie Ewangelii nie na-

I

i

dać prawdziwe zycie tym wszystkim, którzy uwierzyli
w Niego. Czwarta Ewangelia przypomina te wydarzenia,
odczytując je w świetledoświadczenia wspólnot Janowych,
napotykających sprzeciw ze strony wspólnot żydowskich.
Czyny i wypowiedzi Jezusa dowodzĘ,żebyłOnw bardzo
ścisłej,jedynej w swoim rodzaju, synowskiej relacji z Bogiem.

rażając się na zarzut braku wiemościtekstorn. Są one echem
sprzeciwu wobec wspólnot chrześcijańskiclr nie tylko ze
strony władzżydowskich,ale duzej większości Zydów solidaryzujących się ze swoimi władzami (por. Dz ż8,22).
Z historycznego punktu widzenia mozna sądzić, ze Ęlko
mniejszość Zydów czasów Jezusa była do Niego wrogo
nastawiona i że tylko rnała liczba ponosi odpowiedzialność
za wydanie Go władzom rzyrnskim; jeszcze mniejsza liczba pragnęła Jego śmierci,niewątpliwie z powodów religijnych, które wydawały się im imperatywem32a. Jednak tym
nielicznym udało się zorganizować powszechną manifestację na rzeczBarabasza, przeciw Jezusowi325, a to pozwoliło ewangeliście wykorzystac uogólniający termin, który
potem stał się zwiastunem późniejszej ewolucji.
Rozdztał między uczniami Jezusa a ,,Zydaml" ujawnia
się czasem w Ewangeliipoprzez wydalanie z synagogiZydów, którzy uwierzy|iw Jezusa32ó. Mozliwe, ze akcję tę podjęto wobec Zydów pochodzących ze wspólnot Janowych,
umawanych przez inny ch Zy dów za odszczepieńców zydowskiego narodu, gdyżsprzeniewierzyli się żydowskiemu mo-

Katecheza apostolska stopniowo pogłębiła zrozunienie tej relacji. We wspólnotach Janowych mocno akcentowano relację
pomiędzy Synem a Ojcem i stwierdzano Bóstwo Jezusa, klóry
jest,,CĘstusem, Synem BoĘm" (20,3 l) w sensie transcendentnym. NaŃa ta spowodowała sprzeciw przywódców syna-

gog, za którymi poszedł ogół wspólnot zydowskich.

Chrześcijaniezostali wyranceni z synagog (16,2) iĘrn samym
narażeń na prześladowaniazę strony władz rzymskiclr, poniewń jlnnie cieszyli sięprzywilejami danyrni Zydom.
Polemika narastała tak z jednej, jak i z drugiej strony.
Żydzi oskarżali Jezusa, że jest grz-esznikiem 1i,Z41, aruŻniercą(l0,33) i opętanym przez demona321 . Ci, którzy uwie-

rzyli w Niego uwazani byli za ignorantów i wyklętych

(7,49). Chrześcijanie oskarżali Żydów o brak posłuszeństwa Bozemu słowu (5,38), o opór na Bozą miłość(5,42),
o szukanie próznej chwały (5,44).
Chrześcijanie, nie mogąc już uczestnicryć w kultowym
ĄciuZydów,lepiej uświadomili sobie pehię jaką otrzynali

od Słowa, które stało się ciałem (1,16). ZrnartwychwstĄ Jezus jest zródłem wody zywej (7,37-38), światłością
świata
(8, l 2 ), chl ebem Ą cia (6,3 5), nową Swiąty nią (2, l 9 -ż2). Um i-'
łowawszy swoich aż do końca (l3,1) dał im swe nowe przy-

noteizmowi (co w rzeczywistości nie wchodziło w grQ,
ponieważ Jezus powiedział: ,,Ja i ojciec jednojesteśmy"
(l0,30). W konsekwencji stawało się rzeczą normalną mówienię o ,,Zydach",którzy zarezerwowali tę nazwę tylko dla

kazanię miłości(l3,34). Trzeba zrobić wszystko, zeby
rozpowszechniała się wiara w Niego, a przez wiarę Ącie
(20,3l). W Ewangelii aspekt polemiczny jest sprawą drugo-

siebie, przeciwstawiaj ąc się wierze chrześcij ańskiej.

78. Wnioski. Publiczna działalnośćJezusa wzbudzlła
rosnącą opozycję ze strony władz żydowskich, które

32a

r25
3z6

w końcu zadecyclowaĘ o wydaniu Jezusa władzom rzymskim na śmierćkrzyżową. Jednak powstał z mańwyclr, aby

rzędną. Rzecząniezwykłej wagi jest objawienie ,,Bozego daru"

(4,10; 3,16) danego wszystkim w Jezusie CĘsfusie, szczególnie tym, którzy Go,przebodli" ( l 9,37).

J 5,1 8; l0,33; l 9,7.
J 18,38-40; l9,14-15
J 9,2ż; 12,42; 16,2.
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J 7,20;8,48.5l; I0,20
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dziec: ,,To wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Clrrystusa uznałem za stratę" (Flp 3,7).
Tym niemniej nadal myślii rozumujc jak Zyd. Jego
poglądy w sposób widoczny przepojone są zydowskimi
ideami. W jego pismaclrnie tylko znajdująsię, jakjuż wyzej
powiedzieliśmy, stałe nawiązania do Starego Testamentu,
lecz równiez wiele śladów zydowskiej tradycji. Poza tym
Paweł często wykorzystuje rabiniczne techniki egzcgezy
i argumentacji (por. I.D.3, nr l4).
Pawłowe więzy zjudaizmem widoczne są tez w jego
nauczaniu moralnym. Mimo, ze sprzeciwia sięroszczeniom
" obrońców Prawa, to sam posługuje sięprzykazaniem PrawaKpł l9,18 (,,Będzieszmiłowałbliźniegoswego jak siebie samego"), chcąc zawrzeć w nim całąmoralność328.Ten
sposób streszczania Prawa w jedno tylko przykazanie jcst
zręsztątypowo zydowski, jak na to wskazuje znana anegdota o rabbich Hillelu i Szammaju,którzy zyli w czasach

5. Wnioski
Ewangelie pokazują że realizacja Bozego planu z koniecznościniosła konfrontację ze złem, które nalczało n.ykorzenić z ludzkiego serca, Ta konfrontacja postawiła Jezusa

w sytuacji zmagań z przywódcami swego ludu, jak

to

juz

dawniej miało miejsce u proroków. Juz w Starym Testamencie naród żydowski jawił się w dwóch antytetycznyclr aspektach. Z jednej strony-jako naród powołany do doskonałego
zjednoczenia z Bogiem, a z drugiej - jako naród grzeszny.
W momencie Męki aspekt negatywny wydawał się przeważaćnaw et w postawie Dwunastu. Jednak zmartwyclrwstanie
pokazało, żę tak naprawdę miłośćBoza odniosła zwycię-

stwo i uzyskała dla wszystkich przebaczenie grzeclrów
i nowe zycie.

C.Żydziw Listach Pawła i innych pismach Nowego

JezuSa]29.

Testamentu

Jakie stanowisko zajął apostoł wobec Żydów? Zasadniczo pozytywne. Nazywa ich: ,,Moi bracia, moi rodacy
wedfug ciała" (Rz 9,3). Przekonany,że ewangelia Chrystusa jest,,mocąBożąku zbawieniu dla każdego wierząccgo,
najpierw Żyda" (Rz 1,16), pragnął przekazać im tę wiarę
i niczego w tym względzie nie zaniedbał. Mógł powiedzieć:
,,Dla Zydów stałem się jak Zyd, aby pozyskać Zydów"
(lKor 9,Z0) i tak sarno: ,,Dla tych co sąpod Prawem, byłem jak tęn, który jest pod Prawem - choć w rzeczywistości
nie byłem pod Prawem - by pozyskać tych, co pozostawali
pod Prawem". (lKor 9,20). Nawet w swej apostolskiej pracy
wśród pogan starał się być pośrednio użyteczny braciom
ze swegi narodu ,,w nadziei zbawienia nicktórych z nich"
(Rz 11,14). Dlatego liczył na odruch współzawodnictwa
( 1 1, l 1 . l 4); widok wspaniałej duchowej płodności,jaką wiara w Chrystusa. Jezusa dawała nawróconym poganom,
wzbudzałaby uZydów pragnienie, by nie dać się zdystan-

79. Świadectwo Listów Pawłowych zostanie zbadane
zgodnie z powszeclrnie przyjętymi grupami: najpierw siedem listów, których autentycznośc jest powszechnie przyy
mowana (Rz, 1-2Kor, Ga, Flp, lTes, Flm), później List do
Efezjan i Kolosan a na końcu Listy Pasterskie (1-ZTym,

Tt). Następnie zostaną zbadane: List do Hebrajczyków,
Listy Piotra, Jakuba i Judy oraz Apokalipsa.

1. Żydzi w Listach Pawła, których aufunq)cznośćpowszechnie się przyjmuj e

Paweł ze swej strony nadal jest dumny ze swego żydowskiego pochodzenia (Rz l 1,1 ) O czasach, które poprzedzaĘ jego nawrócenie mówi: ,,W żarliwościo judaizm
przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu,
byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu
tradycji moich przodków" (Ga 1,14). Gdy został apostołern Chrystusa, a propos swych rylvali dodaje jeszcze: ,,He-

brajczykami są? Ja także|. Izraelitami są? Ja równiez!
Potomstwem Abrahama? 1 ja!" (2Kor I1,22). Zdolny jest
wszelako zrelatywizować wszystkie te korzyścii powie-

r2E
3ż9

Ga 5,14; Rz l3,9.
Por. Talmud Babiloński, Traktat Szabat 3la.

I57

l56

!

śmy- Paweł zalęca skromność: ,,To nie ty podtrzymujesz
korzeń, ale korzeń ciebie" (l1,18). Odciętym gałęziom
otwiera pozytywną perspektywę: ,,Bóg ma moc wszczepić
ich ponownie" (l l ,23); to będzie nawet łatwiejsze, niz
w przypadku pogan, poniewaz clrodzi o ,,ich własną oliwkę" (l1,24). OstatecznieBoży plan w stosunku do Izraela
jest całkowicie pozytywny: Skoro ,,ich upadek przyniósł
bogactwo światu",to ,,o ilez więcej przyniesie ich zebranie się w całości"(11,12). Bóg zapewnił im przymierze
miłosierdzia (ll,ż7 .3 1).
80. W lataclr poprzedzających napisanie Listu do Rzymian, Paweł , zanim spotkał się z zaciekłąopozycjąze strony większości swych ,,rodaków według ciała", okazyjnie
mocno reagował w swojej obronie. Na temat sprzeciwtt
Zydów Paweł pisze: ,,Od Zyd6w otrzymałem pięć razy
czterdzieści uderzeń mniej jedno" (por. Pwt 25,3); zaraz
potem zauważa, ze musiał stawić czoło niebezpieczeństwom, które spotykaĘ go tak ze strony jego rodaków
jak i pogan (2Kor l1,24.ż6). Przypominając ten bolesny
fakt Paweł nie podaje żadnego komentarza. Był gotow
,,tnieć udział w cierpieniach Chrystusa" (Flp 3,10). Jednak
to, co powodowało z jego strony bardzo zywą reakcję, to
przeszkody stawiane przez Zydówjego apostolatowi wśród
pogan. Widać to w tekściePierwszego Listtr do Tesaloniczan (ż,14-16). Te wersy są tak przeciwne zwykłej postawie Pawła wobec Zyd6w, ze starano się wykazać, iż nie
pochodzą one od niego, lub złagodzić ich wymowę. Jednak jednomyślnośćrękopisów uniemożliwia ich wyłączenie, a ogólna treśćzdania nie pozwala, jak to sugerowano,
zawęzić oskarżenia do samych rnieszkańców Judei. Ostatni wers budzi grozę: ,,Dosięgnie ich gniew ostateczny"
(l Tes 2,16). Ten wers karze myślećo przepowiedniach
Jeremiasza33l i o zdaniu zżKm36,16l.,,Wzmógł się gniew
Pana na swój naród do tego stopnia, iż nic było juz ocalenia". Te przepowiednie i to zdanię zapowiadały katastroĘ
narodową 587 r. przed Chr.: oblęzenie i zdobycie Jerozoli-

sować, a to doprowadziłoby równiez ich do otwarcia się na
tę wiarę.
Opór stawiany przęz większośćZydów przepowiadaniu
chrześcijańskiemu wzbudzń w sercu Pawła,,wielki smutęk
i nieprzerwany ból" (Rzg,2), a to dobrze ukazuje głębięjego
uczucia wobec nich. Mówi, ze jest gotów przyjąć za nich
największą i najbardziej niemozliwą z ofl,ar. Samemu być
,,anatemą", oddzielonym od Chrystusa (9,3). To uczucie
i cierpienie skłania go do poszukiwaniarozsxtiązania.

W trzech

długich rozdziałach (Rz 9-1l) pogłębia w świetle Chrysttrsa
i Pisma ten problem, lub raczej tajemnicę pozycji lzraela
w planie Bożym izatrrymuje swojąrefleksje dopiero wtedy,

gdy rnoze postawić wniosek: ,,I w ten sposób cały Izrael będzie zbawiony" (Rz l1,26). Te trzy rozdziaĘ Listu do Rzymian w całym Nowym Testamencie stanowią najbardziej
pogłębioną refleksję na temat Żydów, którzy nie wierzą
w Jezusa. Paweł w sposób najbardziej dojrzńy wyraza tu
swój pogląd.
Rozwiązanie, które proponuje, oparte jest na Piśmie,
które w pewnych momentach obiecuje zbawienie jedynie
dla,,reszty" Izraela33o.Na tym etapie historii zbawienia jest
więc tylko ,,reszta" Izraelitów, którzy wierząw Chrystusa
Jezusa, ale stan ten nie jest ostateczny. Paweł zauważa, że
odtąd sama obecność,,reszty" dowodzi, żeBóg nie ,,odrzucił swego ludu" ( l 1,l ). Jest on nadal ,,święty", to znacry znajdule się w ścisłejrelacji z Bogiem. Jest on święty,
poniewaz pochodzi ze świętegokorzenia swoich przodków
i ponieważ jego,,pierwociny" zostały uświęcone(l1,16).
Paweł nie pre cyzlje, czy przez,,pierwociny" rozumie przodków Izraela, czy ,,resńę", uświęconąprzez wiarę i chrzest.
Następnie wykorzysĘe rolniczą metaforę rośliny mówiąc
o niektórych gałęziach odc iętych i o szc zep ien iu (l 1,17 -24).
Rozumie się, ze niektóre odcięte gałęzie to Izraelici, którzy
odrzucili Chrystusa Jezusa i,że szczepionkami sąpoganie,

którzy stali się chrześcijanami. Tym - jak już zauważyli13o

lKrl

Rz 9,ż7-29 cyfuje Iz 10,22-ż3; Oz.2,1LXX - Rz l 1,4-5 cyfuje

13'

l9,18.

lr7,16.20:' l1,11.14; l5,1.
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my, spalenie Swiątyni, deportacja. Prawdopodobnie Paweł
przewidywał narodową katastrofę o podobnych rozmiarach.

Inny polemiczny tekst znajduje się w Flp 3,2-3: ,,Strzeżcie się psów, strzezcie się złych pracowników, strzezcie się
okaleczeńców (kalatomć); My bowiem jesteśmyprawdzi-

Wypada tuzauważyć,żewydarzeniaz587 r. nie byĘ punktem końcowym. Pan potem okazń litośćnad swym ludem.
Stąd wniosek, ze straszne przewidywanie Pawła, które niestety się spełniło - nie wykluczało póżniejszego pojednania.
W 1 Tes 2,I4-I6 mówiąc o cierpieniach, jakich doznająchrześcijanie ze strony rodaków z Tesalonik i Paweł przypomina, że kościołyJudei spotkał ten sam los ze strony
Zydów i oskarża ich o serię zbrodni: ,,Zablli Pana Jezusa
i proroków i nas takze prześladowal1". Zdanię to przechodzi następnie z czasu przeszłego na teraźniejszy: ,,Nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkirn ludziom.

wie ludem obrzezanym Qleritomć)". Kogo tutaj zwalcza
apostoł? Tym niezbyt jasnym nakazom nie mozna nadać
pewnej interpretacji, ale co najrnniej mozna powiedzieć,
że nie dotyczyły oneZydów. Według obiegowej opinii Paweł miałby na myśli zydujących chrześcijan, pragnących
nałożyć ob owiązek obrzezania chrze ścijanorn przybyĘm
z ,,pogaństwa". Pawęł zastosowałby do nich agresywnie

pogardliwy termin,,psy", metaforę oznaczającąnieczystość
rytualną którąZydzi posługiwali się niekiedy w stosunku
do pogan (Mt 15,26) i deprecjonowałby obrzezanie ciała
nazywając je ironicznic ,,okaleczeniem" (por. Ga 5,12),
któremu przeciwstawiałby duchowe obrzezanic, jak to uczyniło juz Powtórzone Prawo, które mówiło o obrzęzaniu serca333. W tym przypadku chodziłoby o kontekst kontrowersji
dotyczących żydowskich przepisów prawnych wewnątrz
clrrześcijańskich Kościołów,jak to ma miejsce w Liściedo
Galatow, Jednak prawdopodobnic lepiej jest odnieśćsię,
jak to jest w przypadku Ap22,15, do kontekstu pogańskiego, w jakim żyli rnieszkańcy Filippi i wnioskować,żePaweł krytykuj etlzwyczaje pogańskie: perwersje seksualne,
niemoralne czyny, kultyczne okaleczenia orgiastycznych

Zabraniają nam przemawiać do pogan cclem zbawienia
ich". Widać wyrażnie,żeten ostatni wyrzut jest w oczach
Pawła najważniejszy i że stanowi podstawę dwóch negatywnych poprzedzających go ocen. Przeciwstawiając się
clrrześcijańskiemu głoszeniu skierowanemu do pogan, Zydzi ,,sprzeciwiają się wszystkim ludziom"332 i ,,nie podobają się Bogu". Równiez dlatego, że Zydzi czasów Pawła
wszystkirni środkami protestują przeciwko clrrześcijańskiemu przepowiadaniu, solidaryzują się z tyrni ze swoich ojców, którzy zabljali proroków, i z tyrni ze swoich braci,
którzy domagali się śmierciJezusa. Formuły Pawłowe pozornie mają charakter uogólniający i przypisują winę za
śmierćJezusa wszystkim Zydom bez wyjątku; antyjudaizm rozumie je w tym sensie. Ale gdy uwzględni się ich
kontekst, dotyczą tylko tych Zy dów, którzy prze c i ws taw iają się przepowiadaniu Ewangelii poganom, a zatęm ich zbawieniu. Kiedy ustaje ten sprzeciw, ustaje również powód

kultów3]a_

8l. Gdy chodzi o pokolenie Abrahama, Paweł rozróżnia - jak już powiedzieliśmy - między ,,dziećmi obietnicy
na sposób tzaaka",którzy są równiez dziećmi ,,według ducha" i dziećmi,,wedfug ciała"335. Nie wystarczabyć ,,dziećmi według ciała", żeby być,,dziećmi Bożymi" (Rz 9,8),
ponieważ istotnym warunkiem jest przylgnięcie do Tego,
którego ,,Bóg posłał[...], abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo" (Ga 4,4-5).

oskarzenia.

r]2
Porzucenie bałwochwalstwa i pogarda wobec pogan wzbudzĘ
silną niechęć przeciwko Żydom oskarżonynl o to, ze są ludem oddzielonym (Est 3,8), ,,w konflikcie we wszystkiclr punktach zkńdym człowiekiem" (Est 3,l 3eLXX) i żywiącyclr ,,głęboką niechęć wobec wszystkich innych ludzi" (Tacyt, Fllstoria,5.5\. Punkt widzenia Pawłajest bardzo różny.

']'Pwt l0,1ó;
rI Por. l Kor

por. Jr
6,9-1 l;

4,4;Rzż,29.

Ef4,17-19. W Pwt 23,19.,pies" oznacza nę-

ską prostyhrtkę; w Grecji sukabyła symbo'lem rozwiązłości, Cdy chodzi
o kultyczne okaleczania por. Kpł 21,5; l Krl l8,28, Iz |5,2,0z1,|4.
\\.

ló0

Ga 4,28-29: RZ 9,8.
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W innyrn kontekścieapostoł nie czyni tego rozróznienia,lecz mówi o Zydachw ogólności. Stwierdza wówczas,
ze cieszą się oni przywilejem depozytariuszy Bożcgo objawienia (Rz 3,1-2). Przywilej ten nie uwolnił iclr jednak spod
panowania grzechu (3,9-19), a więc z konieczności otrzymania usprawiedliwienia przez wiarę w Chrystusa, a nic
przez zachowanie Prawa (3,20-2ż).
Kicdy rozważa sytuację Zyd6w,którzy nie przylgnęli
do Chrystusa, Paweł stara się wyrazić głęboki szacunek,
jaki ma dla nich, wyliczając cudowne dary jakie otrzymali
od Boga: ,,Są to lzrae|ici, do których na|eżąprzybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie
służbyBozej i obietnice. Do nich należąpraojcowie, z niclr

są oni - ze względu na przodków - przedmiotem miłości.Bo
dary łaski i wezwanie Boze są nieodwołalne" ( l 1,28-29).
Paweł pa|rzy na sytuację realistycmie. Między uczniami
CĘstusa a Zydami, którzy w Niego nie uwierzyli, istnieje
stosunek opozycj i. Zy dzi ci kontestują wiarę ckześcijańską
nie godząsię, ze Jezus jest ich mesjaszem(Chrystusem)iSynem Bozyrn. Chrześcijanie nie mogą nie kontestować takiej
postawy tychZydów. Jednak właśniena głębszej płaszczyźnie ten stosunek opozycji istnieje od teraz jako relacja miłości,i to właśnieona jest ostateczna, ta druga zaśjest tylko
cZaSową.

kim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen." (Rz 9,4-5)3]6.
Pomimo braku czasowników nie mozna wcale wątpić, ze
Paweł chce mówić o aktualnym posiadaniu (por. l 1,29),
nawct jeśliw jego rozumieniu to posiadanie nie jest wystarczające, poniewaz odrzucili najważniejszy dar Boga,
jego Syna, mimo, ze pochodził On od nicli według ciała.
ku BogLt", ale doPaweł stwierdza, ,,że pałajążarliwością
rzL|ca,. ,,nie opartą jednak na pełnym zrozumieniu. Albowiem nie chcąc uznać, ze usprawiedliwienie pochodzi od
Boga, i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga" (l0,2-3). Tym niemniej Bóg ich nie opuszcza.
W swoim planie mazamiar okazac rniłosierdzie. ,,Zatwardziałość",która dotyka ,,część"Izraela jest tylko prowizorycznym etapem, który czasowo jest użyteczny (l1,25);
potem nastanie zbawienie (l1,26). Paweł streszcza tę sytuację w antytetycznym zdaniu, po któryrn następuje pozytywne stwierdzenie:
,,Gdy clrodzi o Ewangelię- sąoni nieprzyjacióŁni Boga

82. Lisl do Kolosan tylko raz zautiera słowo ,,Żyd"
w zdaniu, które rnówi, że w nowym człowieku ,,nie ma

równiez jest Clrrystus według ciała, który jest ponad wszyst-

ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie,

2. Żydzi w innych Listach

Gręka ani Żyda" i w którym natychmiast znajduje się paralelne wyrażenie :,,obrze zanię i napletek"; tylko,,Chrystus
jest wszystkim i we wszystkich" (Kol 3, 1 l ). Zdanie to, które
podejmuje naukę Ga3,28 i Rz l0,12 odrzuca wszelki żydowski partykularyzm na podstawowej płaszczyżnie relacji z Chrystusem. Nie zawiera żadnej oceny Zydów jak
i Greków.
Wartośćobrzęzania przed przyjściemChrystusa potwierdzona jest pośrednio, gdy autor przypomina Kolosanotn, że kiedyśbyli ,,umarli na skutek [ich] występków
i nieobrzezania [ich] ciała" (2,13). Jednak wartość obrzezania Ądowskiego została przyćmiona przez ,,obtzezanie
Chrystusa", ,,obrzezanie nie z ręki ludzkiej, |ecz obrzezanie [polegające] na wyzbyciu się ciała zmysłowego" (2,1 1);
można roąoznać tutaj aluzję do trczestnictwa clrrześcijan
w śmierci Chrystusa poprzez chrzęst (por. Rz 6,3-6). Wynika stąd, żeZydzi,którzy nie wierząw Clrrystusa, znajdują się w niekorzystnej sytuacji religijnej, ale taki wniosek
nie został tutaj wyrażony.

Po grecku dla ,,którzy [mająj" jest dwa razy prosty dopehriacz,
który wyraża posiadanie (dosłownie: ,,których [są]"; na ,,których fiest
pokolenie]" jest genetivus wprowadzony przez przedimek ex, który
wyraża pochodzenie.
3]6
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List do EJbzjan nie wspomina ani razu słowa ,,Żyd".
Wzmiankuje jedynie jeden raz ,,napletek" i ,,obrzczanie"
w zdaniu, które czyni aluzję do pogardy, jaką Zydzi rnieli
względem pogan. Ci ostatni byli ,,nazwani 'napletkiem'
l63

przęz tak zw ane' obrzezanię"' (2,1 l), Z drugiej strony

z

ma na myśliżydowskie spekulacje dotyczące osób Starego
Testamentu, ,,mitów żydowskich" (Tt 1,14).

god -

nie z nauką Listu do Galatów i Rzymian, autor mówiąc

List do Hebrajczykow równięż nie wymienia nigdy
,,Żydów" ani zresztąHebrajczyków! Jeden raz wzmiankuje ,,synów lzrae|a" ale to w odniesieniu do Wyjścia (Hbr
ll,ż2) i łJwa razy ,,lud Bozy"337. Mówi o kapłanach zydow skich nazy w aląc i ch,,tymi, któr zy służąprzybytkow i "
(13,10) i wskaztrje na dystans, który dzieli ich od kultu
chrześcijańskiego. W sposób pozyĘwny przypomina związek Jezusa z ,,pokoleniem Abrahama" (2,16) i pokoleniem
judy (7,14). Autor dowodzi niewystarczalności instytucji
Starego Testamentu, szczególnie jego ofiarniczego kultu,
ale robi to zawsze w oparciu o sam Stary Testament, którego wartość,jako objawienie Boże, w pełni uznaje. W odniesicniu do lzraelitów poprzednich wieków, oceny autora
nie są jednostronne, ale odpowiadają wiernie ocenom samego Starego Testamentu. Oznacza to, że zjednej strony
cytując i komenĘąc Ps 95,7-1l przypornina brak wiary
pokolenia Wyjścia338, ale z drugiej barwnie malujc wspaniaĘ fresk przykładów wiary dawanych na przestrzcni wicków przez Abrahama i jego pokolenie (11,8-38). Mówiąc
o Męce Chrystusa List do HebĄczyków ani rerz nic rnówi

w imieniu judeochrześcijan opisuje sytuację Zydów przed ich
nawróceniem w terminologii negaĘwnej: zaltczeni byli do
,,synów nieposłuszeństwa", w towarzystwie pogan (ż,2-3),
postępowanie ich podlegało,,pragnieniom ciała", byli więc
,,potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni" (2,3). Jednak inny tekst Listu pośrednio daje odmienny obraz sytuacj i Zydów, obraz pozytywny, opisując
tym razem smutny los nie-Zydów, którzy byli ,,poza Clrrystusem, obcy względem społecznościlzraela i bez udziału
w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na
tym świecie" (2,1ż). W ten sposób przypomniano i dobitnie doceniono przywilej e Zydów.
Głównym tematem Listu jest entuzjastyczne stwicrdzenie, że te przywileje doprowadzone do pełni przez przyjścieChrystusa są odtąd dostępne poganom, którzy,,mają
takze udział razem zZydami w dobrach, które Bóg przeznaczyłna dziedzictwo dla swojego ludu; sąjuz członkami
tego samego ciała i wreszcie do nich równiez odnoszą się
obietnice, które Bóg zostawił nam w Jezusie Clrrystusie"
(3,6). Ukrzyzowanie Chrystusa pojęte jest jako wydarzenie, które zburzyło mur podziału ustanowiony przezPrawo
między Zydami a poganami i które w ten sposób usunęło
nienawiść(2,14>. Perspektywa ta jest perspektywą doskonale harmonijnych stosunków. Chrystus jest pokojern między jednymi a drugimi w ten sposób ,że ztych dwóch został
stworzony jeden człowiek, i ze zostali pojednani obaj

o odpowiedzialności władz zydowskich, ale po prostu stwicrr 9.
dza,- żę Jezus napotkał silny opór,,ze strony grzc szn i k ów "r

Ta sama uwaga dotyczy Pierwszego Listu Piotra, który
przywołujc na pamięć Mękę Chrystusa mówiąc, ze ,,Pan"
został ,,odrzucony przez ludzi" (|P 2,4), bez dalszego precyzowania. List ten przypisuje chrześcijanom chwalebnę
fytuły narodu izraelskiego3ao, jednak be z żadnego polemicznego akcentu. Nigdy nie wymienia Zydów. Tak sarno jest
w LiścieJakuba, Drugim LiściePiotra i LiścieJudy. Listy

z Bogiem w jednym ciele (2,15-16). List nie wspomina

o tym, że większośćZydów sprzeciwiła się wierze chrześcijańskiej. Pozostajemy tu zatem w atmosferze pełnej pokoju.

zydowskimi tradycjami, ale nie porrrszają
kwestii stosunków między Kościołemchrześcrjańskirn
a ówczesnymiZydami.

te przepojone są

Listy pasterskie poświęcone wewnętrznej organizacji
wspólnoĘ chrześcijańskiej nie wymieniają Żydów. Mamy
tam tylko jedną wzmiankę o ,,tych z obrzezania" (Tt l ,l0),
ale chodzi o judeochrześcijan należących do wspólnoty.
Krytykowani sąza to, że są bardziej, niż inni członkowie

r" Hbr 4,9; l 1,25; por. 10,30jego lud".
"8 Lb l4,1-35; Hbr 3,7-4-1l.

wspólnofy,,krnąbrnymi, gadatliwymi i zwodzicielami".

Z drugiej strony suponuje się, ze ostrzezenię przed

]'" Hbr l2,3; por.Łkż4,1 .
]a') l P 2,9; Wjl9,6; 1z 43,ż1.

,,genealogiami bez końca", które znajduje się w lTrn 1,4 i Tt 3,9,

l65

I64

l

3. Żydzi w Apokalipsie
83..

Cała Księga Apokalipsy daje bardzo przychylną

ocenę Zydów, leczszczególnie jest to widoczne we wzmian-

o 144.000 ,,sługaclr naszego Boga", oznaczonyclr ,,na
c zo le",,p i ec zęciąB o ga żrywe go" (Ap 7,2 - 4), którzy poclrodzą
ze wszystkich pokoleń lz:raela, wyliczonych jedno po drugim
(edyny przypadek w Nowym Testamencie: Ap 7,5-8). Kulminacyjnym punktem Apokalipsy jest opis ,,nowej Jęrozolirny" (Ap 2|,ż),która ma,,dwanaście bram", na których
widnicją imiona będące ,,imionami dwunastu pokoleń Izraela" (2l,|2), w paraleli z ,,imionami dwunastu apostołów
Baranka", wypisanych na dwunastu fundamentaclr miasta
ce

(2|,|4).
W dwóch paralelnych zdaniach wzmiankowani są ci,
,,którzy samych siebie nazywająŻydaml" (2,9 i 3,9); autor
odrzuca ich roszczenta i nazywa iclr ,,synagogą Szatana".
W ż,9 ci,,,kt6rzy samych siebie nazywająŻydaml" oskar-

zeni są o oczernianie społecznościchrześcijańskiej w Smyrnie. W 3,9 Chrystus zapowiada, że będą zmuszeni oddać
lrołd clrrześcijanom z Filadelfii. Zdania te sugerują że chrześcijanie odmawiają tytufu ,,Zydzi" Izraelitom, którzy iclr
oczerniają iktórzy w ten sposób stają po stronie Szatana,
,,oskarzycielanaszych braci" (Ap 12,10). Tytuł ,,Żydz|" sam
w sobie jest więc oceniany pozytywnie, jako tytuł szlachecki. Odmawia się go Synagodze, która aktywnie jest wroga
chrześcijanom.

Iv.

wNIosKI

A. Wniosek ogólny
84. Na zakończenie tego wykładu, z konieczności skrótowego, pierwszym nasuwljącym się wnioskiem jest ten,
że naród żydowski i jego Swięte Pisma zajmują w Biblii
chrześcijańskiej miejsce szczególne. W rzeczy samej Pi-

sma Swięte narodu żydowskiego stanowią istotną część
Biblii chrześcijańskiej i są obecne, na wiele sposobów
w drugiej jej części.Bez Starego Testamentu Nowy Testament byłby księgą nie do rozszyfrowania, rośliną pozbawioną korzeni i skazaną na uschnięcie.
Nowy Te stament u znaje B oży autorytet Świętych P i sm
narodu żydowskiego i na nim się opiera. Kiedy mówi
o ,,Pismach" i odnosi się do,,tego, co jest napisane", to powołuje się na Swięte Pisma narodu zydowskiego. Stwierdza, zc
Pisma te musiaĘ się koniecznie spełnić, ponieważ określają
one plan BoĄ który musi się urzeczylvistnić, pomimo wszcl-

kich przeszkód, jakie by napotkał i ludzkich sprzcciwów. Nowy
Testament dodaje, że Pisma te faktycznie wypcłniĘ się w zy-

ciu Jezusa, Jego Męce i zmartwyclrwstaniu, jak równicz
w ustanowieniu Kościołaotwartego na wszystkic narody.
To wszystko łączy ściślechrześcijan z narodern żydowskim,
poniewaz pierwszy aspekt wlrpełnienia się Pism jest aspektem zgodności i ciągłości.Jest to aspekt podstawowy. Wypełnienie się Pism zawieraw sposób nieunikniony również
aspekt braku ciągłościw pewnych punktach, poniewaz bez
tego nie moze być mowy o postępie. Ten brak ciągłości
jest źródłem sporu między chrześcijanami a Zydami i daremne byłoby ukrywanie tego. W przeszłościjednak błędem było jednostronne położenie na to nacisku, do tego
stopnia, że nie liczono się z podstawową ciągłością.
Ta ciągłośćma głębokie korzenie i objawia się na różnych płaszczyntach. Podobny stosunek łączy Pismo iTradycję w chrześcijaństwie jak i w judaizmie. Zydowskie
metody egzegezy często wykorzystywanę są w Nowym
Testamencie. Chrześcijański kanon Starego Testatnentu
zawdzięcza swą formację sytuacji Pism narodu zydowskic|67

go w I w. Zeby dokładnie interpretować teksty Nowego
Testamentu, często konieczna jest znajomośćjudaizmir tej

Stary Testament zbawienie ma z drugiej strony charakter
uniwersalny 3a2. Ofiarowane jest ono równiez poganom.
Istotnie zostało ono przyjęte przez wielu z nich, do tego
stopnia, ze stali się w ogromnej większości uczniami Clrrystusa" Jednak chrześcijanie poclrodzący z pogaństwa korzystająze zbawienia jedynie dlatego, ze zostali prowadzcni
poprzęz swą wiarę w Mesjasza lzraela do potomstwa Abralrama (Ga 3,'7.29). Wiclu chrześcijan przybyłych z ,,narodów" nie uświadamiałosobie dośćjasno, że z natury byli
,,dziczkąoliwną", i ze dopiero iclr wiara w Chrystusa wszczeplła ich do wybranej przezBoga oliwki (Rz l1,17-18).

epoki.
85. Jednak dopiero wtedy, gdy zaczynamy szczcgółowo badać wielkie tematy Starego Testamentu i ich kontynuację w Nowytn, zdajemy sobie sprawę z pełnej podziwu

symbiozy, jaka łączy obie częściBiblii clrrześcijańskiej
i jednocześniezzadziwiającej siły duchowych więzów, które jednoczą KościółChrystusowy z narodem żydowskim,
W jednym i drugim Testamencie ten sam Bóg wclrodzi
w relację z ludżmi i zachęca ich, by żyli w zje dnoczcniu
z Nim;jest to Bóg jedyny i źródłojedności; Bóg Stwórca,

Wybór lzraela skonkretyzował się w przymierzu na

Synaju i w instytucjaclr, które były z nim związanc, szczególnic w Prawie i sanktuarium. Nowy Testament synlLljc
się w ciągłościz tym przymierzctn i tymi instytucjarni.
Nowe P rzy mierze, zap ow ie dziane przęz Jerem ia s za i ustanowione we krwi Jezusa, jest doskonałym dopełnienicm
planu przymierzamiędzy Bogiern a Izraclcm, przewyższając przyrnierze synajskie poprzęznowy dar Pana, który intcgruje i udoskonala swój pierwszy dar. Podobnic ,,prawo
Ducha dające życie w Clrrystusie Jezusie" (Rz 8,2), ktorc
jest wewnętrznym dynamizmęm,nicsic lckarstwo na słabośc
(8,3) Prawa synajskiego, uzdalniając wierzącyclr do zycia
w szlaclretnej miłości,która jest,,pełniąPrawa" (Rz l3,10).
Co do ziemskiego sanktuarium Nowy Testament wypowiada
się w tenninach przygotowanyclr przez Stary Testament,
relatywizując wartośćmaterialnego budynku jako Bozego
mięszkania (Dz 7,48) i nawołując do koncepcji stosunku
z Bogiem, w której akcent przemieszczony zostaje w kierunku uwewnętrznienia. W tym punkcie, jak i wielu innych
widać więc, ze ciągłośćopiera się na dynamice prorockiej

który nadal troszczy się o potrzeby swoich stworzeń, szczególnie tyclr, które sąrozumne i wolne, powołanc do poznania prawdy i miłowania; jest to Bóg, który jest nade

wszystko Oswobodzicielern i Zbawicielem, gdyz istoty
ludzkie, stworzone na jego obraz popadły z powodu swyclr
błędów w godną pozałowania niewolę.
Bozy plan, będąc projektem relacji interpersonalnyclr,
urzeczywistnia się w historii. Nie mozna go odkryć za pomocą filozoficznych dedukcji na temat ludzkiego bytu
w ogólności. Objawia się on w nieprzewidywalnych inicjatywach Bożych, a w sposób szczegóIny poprzęz powołanie Abrahama, osoby wybranej spośród całego mnóstwa
innyclr ludzi (Rz l2,3) i poprzęz zajęcie się losem tej osoby i jej potomstwa, które stanie się narodem, narodem Izraela (Wj 3,10). Wybótlzraela,który jest centralnym tematem
Starego Testamentu (Pwt 7,6-8), pozostaje fundamęntalnym w Nowym Testamencie. Narodzenie Jczusa, nie podważając go wcale, potwierdza go w sposób bardzo widoczny.
Jezus jest,,slmem Dawida, synemAbrahama" (Mt 1,1). Przychodzi ,,zbawić swój lud od jego grzechow" (|,2l). On jest

Starego Testamentu.

Mesjaszem obiecanym Izraelowi; On jest ,,Słowem" (Zogos)przybyłym,,do swoich" (J 1,1-14). Zbawienie, które
przyniósł poprzęz swoją tajemnicę paschalną ofiarowane
jest przede wszystkirn Izraelitom3a|. Jak to przewidywał

3a|

Dz3,26; Rz

W przeszłości,w pewnych epokach i w pewnych micjscach, rozłam między narodem żydowskim a Kościołem
Jezusa Chrystusa mógł czasem wydawać się całkowity,
W świctlePism widać, ze do tego nigdy nie powinno dojśc,
'rr Ps 98,2-3; Iz 49,6.

1,16,
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ponieważ pełny rozłam między Kościołema Synagogą
sprzeczny jest z Pismem Swiętym.

I
l'

B. Wskazówki duszpasterskie

. 8ó. Sobór Watykański I|, za|ecając chrześcijanom
i Zydom,,wzajemne poznanie i szacunek" stwierdził, że to
poznanie i ten szacunek ,,zrodząszczególnie studia biblrjne i teologiczle, jak równiez braterski dialog"lłl. Dokument obecny zostałzredagowanyw tym duchu. Ma nadzieję
wnieśćw to pozytywny wkład i tym.samym sprzyjać miłościw KościeleChrystusa wobec Zydów, jak tego sobie
życzyłPapież Paweł VI w dniu ogłoszenia soborowego
dokumentu Nos tra ae tate3aa.
Właśnieprzez ten tekst Sobór Watykański Il położył
fundamenty pod nowe zrozumienie naszych relacji zZydami, mówiąc, że ,,według Apostoła (Pawła) Zydzi nadal ze
względu na swych przodków są bardzo drodzy Bogu, który
nigdy nie żałuje darów i powołania"(Rz l 1,29)rlj.
Jan Paweł lI w swoimnauczaniu wielokrotnie podejmował inicjatywę rozwinięcia tej deklaracji. W czasie swej wizyty

stusowy odkrywa swą,,więź" zjudaizmem,,wnikając w swą
własną tajemnicę" (por. Nostra aetate). Religia żydowska
nie jest dla naszej religli rzeczywistością,,zewnętrzną", lecz
czymś ,,wewnętrznym". Stosunek do niej jest inny aniżeli
do jakiejkolwiek innej religii. Jesteścienaszymi umiłowanymi braćmi i - rnożna powiędzieć - naszymi starszymi braćm7"341

. Wreszcie podczas kolokwium na temat korzeni

antyj udaizmu w środowi slcu clrrześc ij ańskim (l 997) stwier-

dza: ,,Naród ten powołany jest i prowadzony przez Boga,
Stwórcę nieba i ziemi. Jego istnienie nie jest więc czystym
faktem natury czy kultury... Jest faktem nadprzyrodzonym.
Ten naród trwa i wbrew temu, co by powiedzieć, jest to naród
Przymierza, i pornimo ludzkiej niewierności,Pan jest wiemy
swęmu Przymierzu"]18. To nauczanie zostało niejako przypieczętowane wizytąJana Pawła II w lzraelu, podczas której

zwrócił się do głównych rabinów Izraela tymi słowy: ,,My
(Ądzi i chrześcijanie) musimy pracować razem nad budowąprzyszłości,w której nie będzie jużanĘjudaizmu wśród
chrześcijan ani uczuć anĘclrrześcijańskich u Zydów. Malny
wiele wspólnego. Możerny zrobić wicle na rzccz pokojrr,
sprawiedliwości, na rzęcz świata bardzicj ludzkicgo i bardziej bratcrskiego"los.
Ze strony chrześcijangłównym warunkiem postQpu
w tym kierunku jest unikanie wszelkiej jednostronnej lcktury tekstów biblijnych zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, ale przeciwnie, troska o dobrą odpowiedź na
dynamizm całości,który je oĄwia i który właśniejest dynamizmem miłości.W Starym Testamencie Boży plan jest
planem jednoczącej miłoścido swego ludu, miłościojcowskiej, miłościmałżeńskiej. Jakiekolwiek były by niewiernościlzraela, Bóg nigdy niczego nie odwołuje, ale
potwierdza trwałośćtego planu (Iz 54,8; Jr 31,3). W Nowym Testamencie miłośćBoża pokonuje największe przę-

w synagodze w Moguncji (l980) powiedział: ,,Spotkanie między Ludem Bożym nie odwołanego przezBogaStarego Przymierza (por. Rz 11,29), a Ludem Nowego Przynierza jest
zarazem dialogiem wewnątrz naszego Kościoła,jakby między pierwszą i drugą częściąj ego B iblii"346. Póżniej z\tr aca-

jąc się do włoskich wspólnot żydowskich w czasie wizyty
w synagodze rzymskiej (l986) stwierdził: ,,KościółChry-

]o1
Deklaracja Nostra aetate na temat re|acji Kościołaz religiami
niechrześcijańskimi, n' 4.
]aa
Paweł VI, homilia z 28 października l 965: ,,ut erga eos reverentia et amor adhibeatur spesque in iis collocetur" (aby wobec rriclr miano
szacunek i miłośći by w nich złożono nadzieję").
345
AAs 58 ( l 966) 740.
|aiDocumentation Catholique 77(l980) l l48; Zob. Ż,.t,d:i ijudaizn
n,dokumenlach Kościola i nauczaniu Jana Pawlą II (l965-1989).Red.
W. Chrostowski, R. Rubinkiewicz SDB. Warszawa l990, s. l l2.

'o1

Doc,ltnlenlution Catholique 83 (l986) 437. Zob. Ż-ydzi i .jrulu-

izm, dz. cyt. s, l65.
]aX
}a9

Doc,tlntenlation Catholique 94 (1997) lO03.
Documentation Catholique 97 (2000) 372.
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szkody; Izraelici, nawet jcślinie wierząw Jego Syna, który
został im posłany, by był ich Mesjaszem i Zbawcą,pozostają,,umiłowanymi" (Rz l1,29). Kto więc chce być złączony z Bogiem, musi również ich kochać.
87. Fragmentaryczna lektura tekstów często wzbudza
trudnościw stosunkach z Żydami. Stary Testament, jak to
widzieliśmy, nie oszczędza Izraelitom nagan. ani nawet
potępień. Jest w stosunku do nich bardzo wymagający.
Zamiast rzucac w nich kamieniem, wypada raczej pomyślećo tym, co ilustrują słowa Pana Jezusa: ,,Komu więcej
dano, od tego więcej się wymaga" (Łk l2,48) i ze te słowa
skierowane są równiez do nas chrześcijan. Niektóre teksty
biblijne przedstawiają aspekty nielojalności lub okrucieństwa, które wydają się odtąd moralnie niedopuszczalne, ale
trzeba je rozumieć w iclr kontekście historycznym i literackirn. Jest tu miejsce na przyjęcic aspektu powolncj, lristorycznej ewolucji objawienia: Boża pedagogia wzięła pcwną
grupę ludzi z miejsca jej pobytu i cierpliwie poprowadziła
ją w kierunku idealnego zjednoczenia z Bogiem i rnoralnej

pogodzenia z nauką Nowego Testamentu. To, co w nim się
znajduje, to zarzuĘ natuly religijnej wobec pewnych kategońi Zydów, a z drugiej strony są to teksty polemiczne mające na celu obronę clrrześcijańskiego apostolatu przeciw
Zydom,którzy mu się sprzeciwiali.
Jednak trzeba przyznac) ze wiele tyclr tekstów moze
posłuzyć za pretekst do antyjudaizmu i faktycznie były one
wykorzystane w tym sensie. Zeby uniknąć tego rodzaju
potknięcia należy zauważyć, że polemiczne teksty Nowego Testamentu, nawet tc które wypowiadają się w tcrmino-

logii uogólniającej, są zawsze związane z konkretnym

kontekstem historycznym i nigdy nie mająna celu polemiki zZydami wszystkich czasów i wszystkich rniejsc tylko
dlatcgo, że sąZydami. Tendencja do mówicnia w tenninologii uogólniającej: podkreślaniestron negatywnyclr przeciwników, przemllczanie iclr stron pozytywnyclr, nie branie
pod uwagę ich motywacji i ich ewentualnej dobrej wiary
j est cechą clrarakterystyc znąjerryka polemicznego całej starozytności, który zauważalny jest zarówno wewnątrz judaizmu, jak i w pierwotnym chrześcijaństwie wśród wszelkiego
rodzaju dysydentów.
Poniewaz Nowy Testament jest ze swej istoty ogłoszeniem wypełnienia się Bozego planu w Jezusic Chrystusic,
jest on dla olbrzymiej większościnarodu zydowskiego, który nie wierzy w to wypełnienie, przedmiotem kontrowcrsji. Nowy Testament wyraża zatem swe przywiązanie do
objawienia Starego Testamentu i brak zgody z Synagogą.

integralności, do osiągnięcia której naszej współczesnej
społecznościjest jeszcze daleko. To wyclrowanic pozwoli
uniknąc dwóch przeciwstawnych niebezpieczeństw, a mianowicie, by z jednej strony, gdy chodzi o clrrześcijan, nie
przypisywać starozytnym przepisom wartościnadal aktu-

alnej (np. odmawiania ze względu na wiernośćBiblii transfuzji krwi), a z drugiej strony odrzucania całej Biblii pod
pretekstem, ze sątam opisy okrucieństw. Gdy chodzi o przepisy rytualne, takie jak normy dotyczące czystego i nieczy-

Tego braku zgody nie można nazywać,,antyjudaizmem",
poniewaz chodzi o niezgodę napłaszczyżnie wiary, żródła
religijnych kontrowersji między dwiema grupami ludzkimi, które podzielając tę samą podstawę wiary w Starym
Testatnencie, dzielą się następnie, co do sposobu pojmowania póżniejszego rozwoju tej wiary. Tego rodzaju rozdzwięk, jakkolwiek byłby on głęboki, w zaden sposób nie
implikuje wzajemnej wrogości. Przykład Pawła w Rz 9,1l
ukazuje, na odwrót, postawę powńania, szacunku i miłości

stego, na|eży sobie uświadomić, że mają one wartość
symboliczną i antropologicznąi należy rozróżnić porniędzy ich funkcją socjologiczną i religijną.
W Nowym Testamencie zarzuĘ skierowanie do Zydów
nie są ani częstsze ani mocniejsze,niż oskarzenia skicrowane do Zydów w Prawie i u Proroków. Nie powinny zatem
słtrzyć odtąd za podstawę antyjudaizrnu. Wykorzystywanie
ich w Ęm celu sprzeciwia się ogólnej orientacji Nowego
Testamentu. Prawdziwy antyjudaizm, to znaczy postawa
pogardy, wrogości i prześladowaniaZydów,jako Zydow nie
istnieje w zadnym tekścieNowego Testamentu ijest nie do

do narodu zydowskiego, która w tej sytuacjijestjedynąpostawą naprawdę chrześcijańskąi która stanowi w sposób tajernniczy częścBożego, całkiern pozytywnego planu. Dialog jest
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możliwy, poniewź Żydzl i clrrześcijanie posiadają bogate
wspólne dziedzictwo i 1est rzecząze wszech miar poządaną
aby stopniowo eliminować z obydwu stron uprzedzenia i brak
zrozumienia, by promować lepsze poznanie wspólnego dziedzictwa i wzmacniać wzajemne więzy.
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