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Wstęp

Wydarzenia jakie miały miejsce w polskim szkolnictwie w 2006 roku 
ujawniły głęboki kryzys tej instytucji w naszym kraju. Szkoła należy 
do najważniejszych państwowych (społecznych) instytucji, wiado-

mo, że właściwe wychowanie i wszechstronne wykształcenie dzieci i młodzie-
ży decydują o przyszłości narodu i państwa. 

Kwestia wychowywania i nauczania to fenomeny towarzyszące ludzkości od 
początków jej istnienia. Stanowią bowiem naturalną konsekwencję potrzeb spo-
łecznej natury człowieka, który rodząc się w danym środowisku, przejmuje od 
swych rodziców oraz otoczenia cały bagaż pouczeń, które są dla niego niezbęd-
nym wyposażeniem w celu właściwego funkcjonowania w danej społeczności.

W tej dziedzinie pouczenia biblijne oraz tradycje na niej się opierające, za-
wierają szczególnie wiele materiału, który może być przydatny nie tylko w pro-
cesie przekazywania prawd wiary, ale i kształtowania takich postaw społecznych 
nowych pokoleń, by odpowiadały one zapotrzebowaniem aktualnych czasów, 
a niosły ze sobą najgłębiej rozumiany humanizm, którego doskonałym wzor-
cem stał się Jezus Chrystus Syn Boży – Człowiek, który przeszedł przez życie 
dobrze czyniąc (por. Dz 10,38). W tym fakcie również, ujawnia się mistrzow-
ska szkoła życia chrześcijańskiego. Jezus gromadził swoich uczniów, po to by 
byli z Nim i stawali się takimi jakim On jest. W Jego szkole, uczniowie uczyli 
się jak przede wszystkim być dla Ojca (proegzystencja), a z tego pouczenia ro-
dziła się również umiejętność bycia dla innych. 

Zawarte w niniejszym opracowaniu artykuły stanowią zbiór wykładów ja-
kie zostały wygłoszone podczas sesji naukowej zatytułowanej: „Mistrz i uczeń 
w tradycji biblijnej. Autorytet mistrza” (Katowice Panewniki, 26.04.2006), zor-
ganizowanej przez Wyższe Seminarium Duchowne Prowincji Wniebowzięcia 
NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Już sam tytuł sesji wskazuje na to, że 
akcent wykładów położony został na rozważaniu osobowych relacji jakie kon-
stytuuje wzajemny związek mistrza i ucznia. Na skutek pozytywnego zaanga-
żowania się obu stron dokonuje się przedziwny proces przekazu bogactwa du-
chowego, które z mistrza przechodzi na ucznia. Uczeń czerpiąc owo dobro nie 
traci przy tym swej tożsamości i jest uzdolniony do dalszego pogłębiania zdo-
bytych wartości, często samemu stając się mistrzem dla innych. W doświadcze-
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niu chrześcijańskim pozostaje jednak zawsze jednoznacznie określona relacja 
Mistrz Jezus Chrystus – uczeń chrześcijanin.

Odnosząc się do najstarszych tradycji biblijnych, ks. Antoni Dreja, w arty-
kule „Mojżesz mistrzem Izraela”, zajmuje się zagadnieniami terminologii he-
brajskiej (mistrz, nauczyciel, uczeń) oraz roli Mojżesza jako nauczyciela Izra-
ela. Naród był w tym czasie dopiero kształtowany, dlatego skutki tego procesu 
można zaobserwować w całej historii tego narodu.

Ks. Stefan Szymik, sięgnął do epoki królewskiej Izraela i w artykule „Eliasz 
mistrzem Elizeusza i naszym mistrzem” analizuje wzajemne relacje tych dwóch 
wielkich proroków, którzy działali w szczególnie trudnych czasach (wpływy 
pogańskie w Izraelu). Przykład Eiasza i Elizeusza w szczególny sposób ukazu-
je proces przekazu doświadczenia duchowego oraz autorytetu z pokolenia na 
pokolenie.

Do tradycji mądrościowej sięga ks. Bogdan Poniży w artykule „Mądrość uoso-
biona w Syr 24 i w Księdze Mądrości”. Mądrość zawsze była ceniona w Izraelu, 
podobnie jak i mędrcy. Ich pisma, które weszły do kanonu biblijnego świadczą 
o tym dobitnie. Autor po omówieniu głównych nurtów tematycznych w dzie-
łach sapiencjalnych, sięga do najważniejszego tematu a mianowicie do orędzia 
o odwiecznej Mądrości Bożej (Księga Syracha). Podjęta tematyka ma szcze-
gólne znaczenie dla Nowego Testamentu i wszystkich chrześcijan bowiem jak 
stwierdza Autor: 

Dla pierwszych chrześcijan „mądrość” stała się – w odziedziczonym przez 
nich, gotowym już tworzywie językowym – określeniem konkretnej i rozpo-
znanej, „zamieszkałej między nami”, osoby Boga samego.

Tematy nowotestamentalne zawarte są w trzech artykułach. W pierwszym 
tekście Nowego testamentu, ks. Stanisław Pisarek, ukazuje Jezusa jako Rabbie-
go w Ewangeliach Synoptycznych. Autor sięga do tradycji judaistycznych (ro-
zumienie posłannictwa rabbiego), a następnie analizuje stosowne teksty Ewan-
gelii synoptycznych. Podjęte rozważania mają również charakter ekumeniczny 
zgodnie z tym co Autor stwierdza: 

Za pontyfikatu Jana Pawła II, sługi Bożego, miały miejsce dwa spotkania wy-
znawców różnych religii z Jego udziałem w Asyżu: 1.–5.XI.1986; 2.–24.I.2002, 
stąd postulat, żeby oprócz uwzględniania jednego nauczyciela Jezusa Chry-
stusa, Syna Bożego, w dialogu między chrześcijanami uwydatniać w epo-
ce dialogu między religiami ideę jednego Boga Ojca wszystkich wierzących 
(Mt 23,9.10).

Do tradycji Janowej sięga ks. Józef Kozyra: „Jezus i Jego uczniowie w Ewan-
gelii Jana”. Czwarta Ewangelia zawiera szczególnie dużo informacji na temat ucz-
niów Jezusa i ich różnych kręgów. Tę prawdę przybliża Autor omawiając sto-
sowne zagadnienia, wśród których znalazła się również kwestia ucznia, którego 
Jezus miłował. Na zakończenie swych wywodów Autor stwierdza: 



Wstęp 7

Ucznia powinna cechować wytrwałość. Ma on trwać w słowach Jezusa, w Je-
go miłości i w Nim samym jak w winnym krzewie. Dzięki trwaniu uczniów 
w Chrystusie, On sam może trwać w nich. Uczeń wierząc, widzi Jezusa, słu-
cha Go i zna (poznaje), czyli właściwie Go rozumie. Tym zaś, który pomaga 
uczniom wierzyć i dawać świadectwo o Jezusie jest Duch Paraklet.

O. Sebastian Jasiński podejmuje zagadnienie związane z powołaniem św. 
Pawła na Apostoła. Narodów. Po prezentacji środowiska z którego się Apostoł 
wywodził, jest ukazany proces stawania się z Szawła Pawłem (powołanie na ucz-
nia Jezusa Chrystusa), którego konsekwencją jest misja wśród narodów: Paweł 
orędownik Krzyża Chrystusa. Z wypowiedzi Apostoła wynika, że był on trosk-
liwym nauczycielem, któremu na sercu leżało dobro gminy.

Dopełnieniem powyższych artykułów stanowi tekst ks. Antoniego Troni-
ny, który prezentuje „Autorytet Nauczyciela Sprawiedliwości we wspólnocie 
qumrańskiej”. Dzięki bogatej literaturze odkrytej w Qumran możemy zapoznać 
się z wieloma tematami, jakie nurtowały w ówczesnym czasie (I w. przed i po 
Chr.) pluralistyczne społeczeństwo żydowskie. Do głównych zagadnień należa-
ła tematyka związana z rolą Mistrza Sprawiedliwości tej oddzielonej od świąty-
ni wspólnocie judaistycznej, która istniała w czasach powstawania chrześcijań-
stwa. Autor słusznie stwierdza: 

Duchowy klimat tych tekstów zbliża je do atmosfery, w jakiej powstawały 
księgi Nowego Testamentu. Wierność nauce Nauczyciela Sprawiedliwości 
była dla członków gminy koniecznym warunkiem zbawienia.

W publikacji znajdują się cztery dodatkowe artykuły, nie związane bezpo-
średnio z wyżej wspomnianą sesją naukową.

Pierwszy z nich, autorstwa o. Witosława Sztyka nosi tytuł: „Jezus Chrystus 
jako nauczyciel i wychowawca grona Dwunastu Apostołów”. Autor, opierając 
się na Ewangeliach Synoptycznych, ukazuje relacje pomiędzy Jezusem a Dwu-
nastoma Apostołami.

Drugi artykuł, autorstwa ks. Marcelego Cogla jest zatytułowany: „Reakty-
wacja mistrzostwa pedagogicznego”. Autor wychodzi z podstawowego założenia 
iż współcześnie „wciąż poszukuje się wiarygodnego obrazu nauczyciela przy-
szłości, rejestru jego cech psychodydaktycznych, osobowości profesjonalnej wy-
chowawcy, gwarantującej wysoką jakość kształcenia i wychowania”. W tym celu 
w artykule pojawiają się odwołania do dziedzictwa historycznego zarówno bi-
blijnego jak i grecko-rzymskiego oraz europejskiego (rewolucja francuska i jej 
następstwa). Po wnikliwych analizach Autor stwierdza: 

Przed osobą istnieje zawsze wielka szansa bycia „więcej” i „pełniej”. Osobie 
nigdy nie powinna wystarczać sytuacja, w której się znajduje, zawsze może 
i winna sięgać wyżej.
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Trzeci tekst, pt. „Wersety biblijne źródłem w historii metrologii na przy-
kładzie jednostki masy”, jest autorstwa o. Marcina Olejnika. Oto jak sam autor 
określa cel swojego opracowania: 

Celem jest propaganda Pisma Świętego, w środowisku nauki, jakim jest me-
trologia i do którego należy sam autor. Jednostki wielkości fizycznych spo-
tykane w Biblii, używane już od czasów starożytnych, potwierdzają histo-
ryczność i długowieczność metrologii, wzbudzając jednocześnie sentyment 
do Biblii, u wielu przedstawicieli grona metrologów. Wspólny język metro-
logów pomaga wielu do zbliżenia się do wiary poprzez zetknięcie się z Biblią 
i uwierzenie w jej nadprzyrodzone walory.

Czwarty artykuł, autorstwa o. Tacjana Wójciaka, dotyka kwestii moralnych 
dotyczących pytania „być wierny sumieniu, czy też okazać posłuszeństwo pra-
wu?” i nosi tytuł: „Sumienie czy prawo – pytanie o prymat”. 

Zbiór artykułów niniejszego opracowania zawiera paletę zagadnień, które 
na różny sposób odnoszą się do podstawowego zagadnienia jakim jest relacja 
mistrza i ucznia w tradycji biblijnej. Lektura wszystkich teksów upewnia czy-
telnika, że omawiane zagadnienia nie należą jedynie do historii pedagogii, lecz 
naświetlają wiele kwestii jakie nurtuje współczesny proces wychowawczy. Ro-
la mistrza tak bardzo podkreślona w Biblii jest również dzisiaj najważniejszym 
postulatem wychowawczo-dydaktycznym wysuwanym zarówno przez teorety-
ków jak i praktyków pedagogicznych.

Andrzej S. Jasiński OFM
Witosław J. Sztyk OFM



Ks. dr  A n t o n i  D r e j a

Mojżesz mistrzem Izraela

Mistrz i uczeń – dwa terminy i pojęcia powszechnie znane i często uży-
wane, wydawałoby się, że o ustalonym, określonym znaczeniu i dla 
wszystkich zrozumiałe. Czy tak jest w rzeczywistości?

Najpierw wstępne spostrzeżenie. Przyglądając się relacji mistrz–uczeń, 
można zauważyć, że zwykle więcej uwagi poświęca się uczniowi niż mistrzowi. 
Niektóre opracowania encyklopedyczne mają tylko hasło uczeń, a hasła mistrz 
w naszym rozumieniu w ogóle nie posiadają. Czasami odsyłają do haseł spo-
krewnionych, jak na przykład nauczyciel. Być może łatwiej jest mówić o ucz-
niu lub uczniach, aniżeli o mistrzu czy nauczycielu. Być może łatwiej jest być 
uczniem, uważać się za czyjegoś ucznia, aniżeli uważać się za mistrza, nauczy-
ciela. Przypomina się Jezusowa przestroga: 

Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz 
Mistrz, Chrystus (Mt 23,10).

To spostrzeżenie zdaje się być potwierdzane także przez samą Biblię. Ter-
min mistrz występuje w całej Biblii tylko 14 razy (w ST zaledwie 4 razy, FLIS 
598), termin uczeń natomiast występuje aż 287 razy (w ST tylko 17 razy, FLIS 
1532–1534).

Przyjrzyjmy się pod tym względem niektórym publikacjom.
W najnowszej trzydziestotomowej encyklopedii polskiej (Wielka Encklope-

dia PWN) o mistrzu mówi się wyłącznie w kontekście wybitnego rzemieślnika 
(17/2003/505–507), a mówiąc o uczniu ma się na myśli wyłącznie terminato-
ra, kandydata na rzemieślnika; ponadto jest hasło konkretne: uczeń umiłowa-
ny (28/2005/224–225). W starszej Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN, 
trzynastotomowej, o mistrzu mówi się w kontekście sztuki, przede wszystkim 
o nieznanych twórcach malowideł lub rzeźb (7/1966/363–364), a hasła uczeń 
w ogóle nie ma. Dziewięciotomowa Encyklopedia PWN Religia o mistrzu trak-
tuje jak poprzednia (7/2003/78–82), hasła uczeń nie ma.

Sięgnijmy do słowników teologicznych.
Encyklopedia Katolicka wydawana przez KUL nie doszła jeszcze do lite-

ry „m”.
A jak przedstawia się sytuacja w słownikach biblijnych?
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Podręczna Encyklopedia Biblijna w dwóch tomach ma tylko hasło Ucznio-
wie Pańscy, a więc chodzi o Nowy Testament (2/1959/650–651), nie ma hasła 
mistrz.

Tłumaczony z francuskiego Słownik Teologii Biblijnej przy haśle mistrz 
odsyła do takich artykułów: małżeństwo ST, nauczać, niewolnik, ojcowie, Oj-
ciec, Pan, posłuszeństwo, służyć, uczeń, władza, wychowanie, zapłata (492). Na-
tomiast większa część hasła uczeń poświęcona jest uczniom w Nowym Testa-
mencie (1002–1004). Tłumaczona z angielskiego Encyklopedia Biblijna hasła 
mistrz nie posiada, a ucznia definiuje jako tego, kto się uczy lub kto jest lojal-
ny wobec nauki i działalności mistrza, względnie ruchu religijnego (1302). Nie-
miecki słownik BAUERA również nie ma hasła mistrz, a hasło uczeń na sie-
dem kolumn, zaledwie jedną poświęca tradycji starotestamentalnej i żydowskiej 
(345–348). Praktyczny Słownik Biblijny, tłumaczony z niemieckiego, przy haśle 
mistrz odsyła do hasła Rabbi (746), gdy chodzi o uczniów, ma tylko konkretne 
hasła: uczniowie w NT, uczniowie Jana → Jan Chrzciciel, uczniowie proroków 
(1350–1352). Podobnie te dwa terminy traktowane są w innych słownikach te-
ologicznych. Pomija się zwykle termin Mistrz (np. LThK), zdawkowo lub pra-
wie wyłącznie o uczniach w NT LThK ma dwa hasła: Jünger Jesu, Jüngerinnen 
Jesu (5/1966/1089–1090). Wielotomowa niemiecka Theologische Realenzyklo-
pädie (TRE) nie ma hasła mistrz ani odnośnika do innego artykułu, a przy haśle 
Jünger Jesu (uczniowie Jezusa) odsyła do artykułów: Apostel, Apostolat, Apo-
stolizität (Apostoł, apostolat, apostolskość [17/1988/408]).

Podejmując temat Mistrz i uczeń w tradycji biblijnej, spróbujmy najpierw 
odpowiedzieć na pytanie: kim jest mistrz?, kogo nazywamy uczniem w języ-
ku polskim?

Przyjrzyjmy się najpierw terminowi mistrz.
Wielki Słownik Języka Polskiego (red. W. DOROSZEWSKI) podaje kilka 

przydatnych w naszym temacie definicji terminu mistrz.
1. „Człowiek przewyższający innych biegłością i umiejętnością, niedościg-

niony w jakiejś dziedzinie”. Jako przykład takiego użycia podaje Słownik stwier-
dzenie: Platon stał się jednym z największych mistrzów prozy. Mieści się w ta-
kiej definicji także wybitny rzemieślnik i w takim znaczeniu został użyty termin 
mistrz w Pieśni nad pieśniami przy opisie urody oblubienicy:

„Linia twoich bioder jest kolia, dzieło rąk mistrza” (’āmmān 7,2 BT). BP 
ma w tym miejscu artysta: „Linia twoich bioder jest jak naszyjnik wykonany 
rękami artysty”.

2. „Człowiek, którego obiera się za wzór, za przewodnika, którego się naśla-
duje”. W takim znaczeniu mówi się o Kochanowskim, że właściwym mistrzem 
naszego poety w zakresie liryki był Horacy (4/1963/738–739).

Trzytomowy Słownik SZYMCZAKA uzupełnia podane wyżej znaczenia o de-
finicję: „człowiek godny naśladowania, uznany przez innych za wzór, za prze-
wodnika w jakiejś dziedzinie, nauczyciel” i jako przykład takiego użycia podaje 
wyrażenie: „prześcignąć swego mistrza” (2/1979/186). Takie znaczenie wyda-



Mojżesz mistrzem Izraela 11

je się bardziej odpowiadające naszemu tematowi: mistrzem jest ktoś godny na-
śladowania, wzór do naśladowania, przewodnik, nauczyciel.

Jeden z poważniejszych słowników języka niemieckiego (DUDEN), obok 
wspomnianych i powszechnie akceptowanych określeń mistrza, podaje po-
nadto jeszcze takie, jak religiöser Führer (przywódca religijny), Religionsstif-
ter (założyciel, twórca religii) w odniesieniu do swoich uczniów i zwolenników 
(6/1999/2557–2558). E.ZENGER w TRE (23/1994/330–341) terminem Reli-
gionsstifter określa Mojżesza.

Drugi termin – uczeń, wg Słownika DOROSZEWSKIEGO w znaczeniu prze-
nośnym, które nas tu wyłącznie interesuje, oznacza zwolennika, kontynuatora 
nauki mistrza, nauczyciela. W tym znaczeniu występuje ten termin w zdaniu: Ja-
ko uczeń Horacego miał Kochanowski upodobanie przede wszystkim w zwrotce 
czterowierszowej (9/1967/459). SZYMCZAK objaśnia bliżej: „zwolennik i kon-
tynuator czyjejś nauki, twórczości, jakiejś szkoły artystycznej”. W tym znaczeniu 
mówi się o „uczniu wielkiego filozofa, wielkiego aktora” (3/1981/577). P. HELM 
w encyklopedii BAKERA definiuje ucznia jako tego, który idzie za kimś, naśla-
duje go albo naśladuje jego sposób, drogę życia, który poddaje się dyscyplinie 
swego przywódcy lub owej drogi (1/1988/629).

Terminy mistrz, uczeń w powyższym znaczeniu (mistrz – nauczyciel, uczeń 
– zwolennik mistrza) są – jak to z samej definicji tych pojęć wynika – ze sobą 
wewnętrznie związane, pozostają ze sobą w nierozłącznej relacji, podobnie jak 
para słów: ojciec–syn.

Jak o ojcu mówimy zawsze w relacji do syna i odwrotnie, tak mistrzem jest 
się zawsze dla kogoś, a uczeń jest zawsze czyimś naśladowcą, zwolennikiem, 
kontynuatorem.

Jak terminologia: mistrz–uczeń przedstawia się w najbardziej rozpowszech-
nionym polskim przekładzie Pisma Świętego, do którego mamy Konkordancję, 
czyli w tzw. Biblii Tysiąclecia.

Termin mistrz, jak już wcześniej wspomniano, występuje w tym przekładzie 
14 razy (w ST 4 razy) ani razu w Pięcioksięgu (FLIS 598).

Spokrewniony termin nauczyciel występuje w całym Piśmie Świętym 67 ra-
zy, ale w ST zaledwie 5 razy (FLIS 688). Termin uczeń występuje w całej Biblii 
287 razy, natomiast w ST tylko 17 razy, i to głównie w kontekście uczniów pro-
rockich, w opowiadaniach o Eliaszu i Elizeuszu (10 razy; FLIS 1532).

Sięgając do tekstu oryginalnego Starego Testamentu, tłumaczonemu przez 
BT, terminowi mistrz odpowiadają następujące słówka hebrajskie: môreh (Hiob 
36,22; Iz 30,20 bis, BT pierwszy raz tłumaczy to słówko przez nauczyciel, za 
drugim razem przez mistrz, BP odwrotnie, najpierw ma mistrz, potem nauczy-
ciel), ’āmôn (Prz 8,30 – mistrz, mistrzyni), ’āmmān (Pnp 7,20 – rzemieślnik, 
mistrz, artysta).

Nauczyciel w BT jest tłumaczeniem hebrajskiego: mēbîn (1 Krn 25,8 – ma-
my tu przeciwstawienie: nauczyciel – uczeń/talmîd/), môreh (2 Krn 15,3; Iz 9,14; 
30,20) i greckiego διδάσκαλος (2 Mch 1,10). 
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Uczeń w BT to tłumaczenie hebrajskiego b(e)nê – n(e)bî’îm – synowie pro-
roków (1 Krl 20,35; 2 Krl 2,3.5.7.15; 4,1.38; 5,22; 6,1; 9,1), talmîd (1 Krn 25,8), 
limmud (Iz 8,16), bēn – hăkamîm (Iz 19,11), limmûdîm (Iz 50,4 – prorok, pro-
rocy; 54,13 – uczeń), bēn – nābî’ (Am 7,14).

Naszemu terminowi mistrz odpowiada więc najczęściej w Biblii hebrajskiej 
môreh (Hiob 36,22; Iz 9,14; 30,20 bis; 2 Krn 15,3). Pozostałe terminy to – poza 
mēbîn, który w Biblii występuje 7 razy, to hapax legomena, czyli terminy uży-
te tylko jeden raz w całej Biblii. Są to ’āmôn (Prz 8,30 – o mądrości, która zaj-
muje miejsce obok Boga, tradycyjnie tłumaczone jako mistrzyni; przez now-
szych tłumaczone jako ulubieniec, ulubienica – KOEHLER 59), ’āmmān (Pnp 
7,2 – mistrz, artysta).

Rzeczownik môreh tłumaczony zwykle jako nauczyciel, pochodzi od cza-
sownika jārāh III. Podstawowe znaczenie: oznajmić, potem: uczyć, pouczać, 
najczęściej z dwoma przedmiotami: uczyć kogo, czegoś. Zakłada więź osobo-
wą między tym, który mocą swego autorytetu jest stroną aktywną, a tym, który 
przyjmuje pouczenie. O związku tego czasownika z nauczaniem i wychowywa-
niem świadczy jego występowanie przede wszystkim w literaturze mądrościo-
wej, w tekstach prawnych i w związku z pouczeniami kapłanów.

„Tymi słowami mnie pouczał (wajjorēnî): 
Niech przyjmie twe serce me słowa, strzeż mych nakazów, a będziesz żył. Na-
bywaj mądrości, nabywaj rozsądku, nie zapominaj, nie zbaczaj od słów ust 
moich (Prz 4,4–5).

Rzeczownik môreh u Iz 30,20 występuje dwukrotnie i wskazuje na Boga ja-
ko eschatologicznego nauczyciela Izraela. Również u Hioba 36,22 Bóg został 
przedstawiony jako niezrównany nauczyciel (mî kamohû môreh, dosł. któż jak 
On nauczycielem). BT i BP mają tu mistrz.

W Prz 5,13 lekkomyślny młodzieniec skarży się w swoim nieszczęściu ty-
mi słowami:

Nie zważałem na głos wychowawców (môrāj), nie dawałem posłuchu uczą-
cym mnie (lim(e)lamm(e)daj).

Mamy tu przykład paralelizmu synonimicznego pomiędzy wychowawcą 
(môreh) a nauczycielem (m(e)lammed). Termin môreh odgrywa znaczącą rolę 
w literaturze qumrańskiej, gdzie spotykamy postać Nauczyciela Sprawiedliwo-
ści (môreh haşşedeq) – S. WAGNER, w: TWAT 4/1982/920–930).

Także we współczesnym języku hebrajskim môreh znaczy nauczyciel (BEN-
-YEHUDA, WEINSTEIN 150).

Od czasownika jārāh pochodzi także, związany z nauczaniem, pouczaniem, 
rzeczownik tôrāh – pouczenie, przepis prawny, prawo (220 razy w ST, G. LO-
PEZ w: TWAT 8/1995/600).

Na 17 przypadków, w których BT mówi o uczniu lub uczniach, 11 razy jest 
to tłumaczenie hebrajskiego bēn (syn) lub b(e)nê – (synowie) n(e)bî’îm (pro-
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roków), raz tłumaczeniem hebrajskiego bēn – hăkamîm (syn mędrców). Słów-
ko bēn (syn) poprzedzające inny rzeczownik wskazuje na przynależność kogoś 
do jakiejś grupy ludzi (H. HAAG w: TWAT 1/1973/675). W interesującym nas 
wyrażeniu: syn, synowie proroków, chodzi po prostu o grupę proroków, których 
przywódcą (’āb – ojciec – 2 Krl 2,12) był Eliasz lub Elizeusz. W Księdze Amo-
sa, gdzie występuje wyrażenie bēn n(e)bî’îm, Amos wypiera się przynależności 
do takiej grupy ekstatycznych, wędrownych proroków: 

Nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem paste-
rzem i tym, który nacina sykomory (7,14). 

W wyrażeniu bēn hăkamîm (syn mędrców – Iz 19,11) chodzi o przynależ-
ność do grupy mędrców. W Prologu do Syracha (w. 5 BT: uczniowie) mamy οί 
φιλομαοῦντες – rozmiłowani w nauce, chciwi, żądni wiedzy (Z. ABRAMOWI-
CZÓWNA 4/1965/524).

W pozostałych przypadkach, gdzie w tłumaczeniu BT występuje uczeń, ma-
my dwa hebrajskie rzeczowniki pochodzące od czasownika lāmad, mianowi-
cie limmud (Iz 8,16; 50,4; 54,33) i talmîd (1 Krn 25,8). Czasownik ten (lāmad) 
w podstawowym znaczeniu Qal znaczy uczyć się, a w trybie intensywnym Piel: 
uczyć kogo. Najczęściej czasownik ten występuje, zgodnie ze swoim znacze-
niem, w księgach prorockich, w Księdze Psalmów i w Księdze Powtórzonego 
Prawa. Rzadkie jego występowanie w księgach narracyjnych ma swoją przyczy-
nę prawdopodobnie w tym, że w dawnym Izraelu, inaczej niż u Sumerów i w Ba-
bilonii, nie było zorganizowanego systemu szkolnego (tak A. S. KAPELRUD, 
w: TWAT 4/1982/577). Jeśli więc w ST jest mowa o uczniach, to w znaczeniu 
szerszym. Nie chodzi zatem o uczniów w znaczeniu szkolnym, ale o uczniów, 
zwolenników określonego sposobu życia (por. wyrażenie synowie, uczniowie 
proroków). Uczenie się i nauczanie ma w ST przede wszystkim wymiar reli-
gijny. Chodzi nie tyle o zdobywanie wiedzy w różnych dziedzinach, ile raczej 
o zdobywanie znajomości właściwego, tzn. zgodnego z wymaganiami Bożymi,  
postępowania: 

Uczcie się (lmd) pełnić dobre uczynki, szukajcie tego co sprawiedliwe (Iz 1,17 
BP).

Uczyć się, znaczy przede wszystkim: zdobywać znajomość Prawa i Bożych 
nakazów:

Słuchaj Izraelu praw i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się 
(lmd) ich i dbaj o to, aby je wypełniać (Pwt 5,1). 

W psalmie 119, opiewającym Torę, wielokrotnie znajdujemy zwrot: „naucz 
mnie Twoich ustaw!” (wiersze 26.64 i częściej). Takie wezwanie jest zrozumiałe, 
bo w ST Bóg jest pierwszorzędnym nauczycielem („Gott der wirkliche Lehrer 
ist” – A. S. KAPELRUD jw. k. 582). W najstarszym okresie Bóg przedstawiony 
jest jako nauczyciel wszelkich umiejętności, w późniejszym okresie jest przede 
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wszystkim nauczycielem prawa i reguł moralnego postępowania oraz przepisów 
dotyczących kultu, wreszcie jest także nauczycielem wszelkiej mądrości:

Czy nie ma karać Ten, co strofuje ludzi, Ten, który ludzi naucza mądrości? 
(Ps 94,10).

Boże nauczanie ma wyrobić w narodzie właściwą religijną postawę. Bóg 
mówi do Mojżesza:

Zgromadź Mi naród, niech usłyszą me słowa, aby się nauczyli Mnie bać przez 
wszystkie dni życia na ziemi i nauczyli tego swoich synów (Pwt 4,10; podob-
nie 4,1; 14,23). 

Bóg wypełnia tę funkcję nauczycielską przez Mojżesza. Mówi do niego:
A ty zostań tutaj ze Mną. Oznajmię ci wszystkie moje polecenia, prawa i na-
kazy, jakich masz ich nauczyć, aby je wypełniali na ziemi, którą Ja im daję 
na własność (Pwt 5,31).

Rzeczownik limmud (uczeń) urobiony od czasownika lāmad oznacza u Iz 
8,16 (Pl) uczniów prorockich. U Deuteroizajasza, w jednej z tzw. Pieśni o słu-
dze Jahwe, jest mowa o kimś, kto jest (został) przez Boga pouczony, ale także 
sam poucza:

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzo-
nemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak 
uczniowie (kallimmûdîm) (Iz 50,40).

Nieco dalej jest mowa o uczniach Jahwe, którzy cieszyć się będą pomyśl-
nością:

Wszyscy twoi synowie będą uczniami (limmudê) Jahwe, wielka będzie szczęś-
liwość (šālôm) twych dzieci (54,13 – A. S. KAPELRUD w: TWAT 4/1982/578–
582). 

Drugi rzeczownik tłumaczony przez uczeń (talmîd), również pochodzący od 
czasownika lāmad, został użyty tylko jeden raz w 1Krn 25,8 w kontekście orga-
nizacji kultu świątynnego przez Dawida i oznacza wyuczonego śpiewaka świą-
tynnego. Występuje on tu w przeciwstawieniu do mistrza, nauczyciela (môreh). 
Raz termin uczeń jest tłumaczeniem wyrażenia bēn hăkamîm – syn mędrców 
(Iz 19,11) i oznacza mędrca (H. HAAG w: TWAT 1/1973/675).

Podejmując się opracowania zagadnienia: Mistrz i uczeń w Pięcioksięgu, za-
cząłem od ponownej lektury tekstu, szukając postaci, które by odpowiadały re-
lacji mistrz–uczeń. Pytałem się siebie, czy znajdę wśród mnóstwa osób wystę-
pujących w tej grupie ksiąg jakieś postacie, które można by było ująć w relacji 
mistrz–uczeń i które odpowiadałyby przyjętym określeniom mistrza i ucznia. 
Po pewnym wahaniu nasunęła mi się myśl ujęcia w tej relacji najważniejszej po-
staci Pięcioksięgu: Mojżesza jako mistrza. Mojżesz mistrzem, ale kto w takim 
razie uczniem Mojżesza? Bo choć w Pięcioksięgu występuje mnóstwo postaci, 
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trudno było mi odnaleźć osobę odpowiadającą przyjętej definicji ucznia. Może 
jeszcze najbardziej taką relację można by zauważyć między Mojżeszem a Jozuem. 
Ze względu jednak na to, że w Pięcioksięgu Jozue, choć desygnowany na następcę 
Mojżesza, odgrywa epizodyczną rolę, natomiast jest główną postacią w księdze 
nazwanej jego imieniem, znajdującej się jednak już poza Pięcioksięgiem, dlate-
go relacja Mojżesz–Jozue nie mieściłaby się w temacie opracowania. Pozostając 
więc przy Mojżeszu jako niewątpliwym przywódcy i nauczycielu, którego moż-
na słusznie uznać za mistrza, pytamy o to, kogo w takim razie można by nazwać 
jego uczniem. Ponieważ trudno znaleźć wśród jednostek występujących w Pię-
cioksięgu postać, która spełniałaby taką rolę, skierowałem uwagę swoją na naród 
izraelski, Izrael, i stąd temat niniejszego opracowania Mojżesz mistrzem Izraela.

Że Mojżesz w Pięcioksięgu został przedstawiony jako jednostka wyjątko-
wa, wybitna, jako nauczyciel, to chyba nie ulega wątpliwości. Czy jednak spo-
łeczność izraelską można ujmować w kategorii ucznia w stosunku do Mojżesza? 
Choć w relacji mistrz–uczeń oba terminy występują w liczbie pojedynczej, to 
jednak w przypadku ucznia najczęściej używa się liczby mnogiej. Mistrz zwyk-
le jest jeden, ale uczniów mistrza może być więcej, może być wielu. Dotyczy to 
także dziedziny religii. Wystarczy przywołać obiegowe wyrażenia: uczniowie Je-
zusa, uczniowie Jana. To mnie ośmieliło i utwierdziło w słuszności zwrócenia 
uwagi na Izrael. Uporawszy się w ten sposób z liczbą mnogą (uczniowie) pyta-
my dalej, czy tę zbiorowość, jaką stanowi Izrael, mimo całej swej różnorodności 
jako całość, można ujmować jako przedmiot oddziaływania Mojżesza, a z dru-
giej strony, czy społeczność Izraela jako całość znajduje się pod urokiem, pod 
wpływem oddziaływania Mojżesza?

Odpowiedź na te pytania stanowi przedmiot niniejszego opracowania i wy-
znacza dwie jego zasadnicze części: Mojżesz jako mistrz, społeczność izraelska 
jako uczeń. Przyjrzyjmy się kolejno najpierw Mojżeszowi i Izraelowi, a potem 
ich wzajemnym relacjom.

Mojżesz

Jest niewątpliwie najważniejszą postacią Pięcioksięgu.
Kim był Mojżesz?
Mojżesz należy do najczęściej występujących postaci w Starym Testamen-

cie. Według FLISA (2015) i KOEHLERA (572), jego imię pojawia się w ST 764 
razy, najczęściej w grupie ksiąg Wj – Sdz (706 razy, w Wj – 290 razy, w Lb – 233 
razy). Dziwi bardzo rzadkie występowanie postaci Mojżesza w księgach dy-
daktycznych, w księgach mających bezpośredni związek z dziedziną wycho-
wania, a więc z problematyką relacji między mistrzem a uczniem. W Księdze 
Psalmów jego imię pojawia się zaledwie 8 razy (77,21; 90,1; 99,6; 103,7; 105,26; 
106,16.23.32), w Księdze Syracha 5 razy (24,23; 45,1.15; 46,1.7), w Księdze Mą-
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drości możemy się domyślać, że chodzi o niego (10,16), w pozostałych księgach 
dydaktycznych ani razu.

W historii egzegezy na różny sposób ujmowano postać Mojżesza. Dla WELL-
HAUSENA Mojżesz był przede wszystkim wybawicielem Izraela z Egiptu, dla 
MEYERA był on kapłanem, dla BUBERA prorokiem. W tradycji żydowskiej 
Mojżesz jest przede wszystkim prawodawcą, w tradycji islamu teologiem, a dla 
Grzegorza z Nyssy mistykiem (H. CAZELLES w: TWAT 5/1984/33). Wszystkie 
te ujęcia oparte są na Biblii, ponieważ nie mamy o Mojżeszu żadnych pozabiblij-
nych informacji, i opierają się one na świadectwach różnych autorów biblijnych, 
żyjących w różnych okresach historii Izraela. W najstarszej, przedprorockiej tra-
dycji, reprezentowanej przez Jahwistę, Mojżesz jest przywódcą wyprowadzają-
cym Izraelitów z Egiptu i pośrednikiem zawartego pod Synajem przymierza. 
W tekstach pochodzących ze środowiska prorockiego, przede wszystkim w tra-
dycji elohistycznej, Mojżesz jest nie tylko pośrednikiem przymierzy, ale także 
sędzią, prorokiem, pisarzem i prawodawcą. W tradycji deuteronomistycznej jest 
również uważany za proroka, za największego z proroków (Pwt 18,15), ale jest 
on tu przede wszystkim mówcą, obdarzonym niezwykłą mądrością, któremu 
najbardziej zależy na przekonaniu narodu do wiary w jednego Boga. Mojżesz 
jest tu nazwany sługą Boga i mężem Boga, podobnie jak inni prorocy. Najczęś-
ciej postać Mojżesza występuje w tradycji kapłańskiej. Mojżesz odnawia pod Sy-
najem przymierze z Bogiem. Będzie to przymierze wieczne, którego stróżami 
będą Lewici, synowie Aarona. Mojżesz nie tylko podaje szczegółowe wskaza-
nia dotyczące kultu, ale także dokonuje poświęcenia przybytku oraz wprowadza 
Aarona i jego synów w funkcje kapłańskie. Jak w literaturze deuteronomistycz-
nej był Mojżesz największym prorokiem, tak w tradycji kapłańskiej jest najwyż-
szym kapłanem. Księgi powstałe po niewoli kontynuują ten kapłański wizeru-
nek Mojżesza, choć zadziwiająco rzadko go wspominają. Rzadko pojawia się 
w Księdze Psalmów, więcej razy w dziele kronikarskim, choć częściej jest cyto-
wany i wyżej stawiany Dawid. W pozostałych księgach, za wyjątkiem Syracha 
i Księgi Mądrości, nie ma o nim wzmianki. Częściej z kolei spotykamy Mojże-
sza w literaturze apokryficznej (Wniebowzięcie Mojżesza, Testament Mojżesza) 
i qumrańskiej, gdzie podkreśla się jego rolę jako prawodawcy, pośrednika ob-
jawienia i proroka czasów ostatecznych. Dla rabinów Mojżesz jest wielkim pra-
wodawcą, nie tylko przez spisane prawo, ale również dzięki tradycji ustnej, się-
gającej wydarzeń pod Synajem.

Czy w tak naszkicowanej przez CAZELLESA (w: TWAT 5/1984/28–46) syl-
wetce Mojżesza możemy odnaleźć rysy mistrza, o jakiego chodzi w niniejszym 
opracowaniu?

Jak z powyższego przeglądu wynika, wyobrażano sobie Mojżesza jako po-
średnika przymierza, proroka, kapłana, wybawiciela, cudotwórcę, jako rzeczni-
ka narodu, orędownika za naród, jako wodza i sędziego. F. B. HUEY u BAKERA 
(2/1995/1489–1498) podaje następujące określenia Mojżesza; prophet, priest, 
lawgiver, judge, intercessor, shepard, miracle worker, founder of nation.
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Mimo wielu określeń, którymi obdarzano Mojżesza, nie znalazłem określe-
nia mistrz. Jedynie w słowniku HAAGA (Bibellexikon) znalazłem w artykule 
napisanym przez CAZELLESA, że w jednym z pism judaizmu hellenistyczne-
go Mojżesz został przedstawiony jako nauczyciel ludzkości, genialny człowiek, 
a w judaizmie palestyńskim jako nauczyciel Izraela par excellence (BL k. 1177). 
To stwierdzenie CAZELLESA utwierdziło mnie w słuszności uznania Mojżesza 
za nauczyciela, mistrza, i to mistrza Izraela. Wolno więc zadać sobie pytanie: 
czy ten tytuł nauczyciel, który pojawił się stosunkowo późno, jest uzasadniony 
i czy Pięcioksiąg daje podstawy do nazwania Mojżesza nauczycielem, a w dal-
szej konsekwencji także mistrzem? Z drugiej strony nazwanie Mojżesza nauczy-
cielem Izraela podpowiada nazwanie Izraela uczniem i uzasadnia ujęcie relacji 
pomiędzy Mojżeszem a Izraelem w relacji mistrz–uczeń, jak to sugeruje temat 
niniejszego opracowania.

Treścią wypowiedzi Mojżesza do Izraela są różnego rodzaju polecenia, prze-
pisy prawne i w ogóle Prawo jako całość normująca życie Izraela w sferze go-
spodarczej, społecznej, religijnej i moralnej. Mojżesz naucza, poucza, jak po-
stępować w różnych sytuacjach życia jednostkowego i zbiorowego. A to jest 
zadaniem nauczyciela. Zresztą z przedstawionej wcześniej przez CAZELLE-
SA sylwetki Mojżesza można wysnuć uprawniony wniosek do nazwania go na-
uczycielem; zwłaszcza w tradycji kapłańskiej Mojżesz działa przez to, że mó-
wi, naucza. Według CAZELLESA, Pięcioksiąg mówi nie tyle o tym, co Mojżesz 
napisał, ile raczej świadczy o tym, co powiedział. Mojżesz stale w Pięcioksię-
gu mówi, przekazując narodowi to, co mu Bóg nakazał (CAZELLES w TWAT 
5/1984/41.43). Wyrażają to charakterystyczne dla Pięcioksięgu często powta-
rzające się zwroty:

kōh to’mar’el b(e)nê jiśrā’el (tak będziesz mówił do synów Izraela, np. Wj 
20,22)

lub
dabbēr ’el b(e)nê jiśrā’ēl (powiedz synom Izraela, np. Wj 31,31).

Ujęcie Mojżesza jako mówcy, a więc i nauczyciela, znajduje także swój wyraz 
w określeniu znacznej części Księgi Powtórzonego Prawa jako mowy Mojżesza 
(1–11.27–33). Ta funkcja nauczycielska czyni z niego także przewodnika, któ-
ry chce pozyskać innych dla sprawy, do której został powołany, bo jednocześ-
nie został ukazany jako ten, który z pełnym zaangażowaniem i zapałem stara 
się o skrupulatne wypełnienie całego Prawa przekazywanego z polecenia Boga. 
Za ujęciem Mojżesza jako nauczyciela, a w konsekwencji także jako mistrza na-
rodu izraelskiego, przemawia także treść jego nauczania, które ma służyć forma-
cji narodu, aby ten w sposób godny oddawał cześć swemu Bogu, a dzięki temu 
będzie on mógł liczyć także na łaskawość Boga. Formacja narodu to też jest za-
danie nauczyciela, mistrza. Wskazania Mojżesza stanowią jednak także przestro-
gę i zapowiedź kary w przypadku niewierności i sprzeniewierzenia się narodu. 
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W ten sposób Mojżesz występuje jako nauczyciel i wychowawca, który nie tyl-
ko poucza, ale także kiedy zachodzi taka potrzeba, nie waha się karcić. Ale na-
wet wtedy, kiedy naród zasłużył na gniew Boży, Mojżesz nie opuszcza narodu, 
wstawia się za nim, oręduje za nim u Boga, a nawet wolałby sam być ukarany 
zamiast narodu (por. podobną postawę św. Pawła w Rz 9,3).

Przyjrzyjmy się drugiemu członowi naszego opracowania.

Izrael

Kim jest Izrael?
Imię Izrael należy do najczęściej występujących imion w ST. Występuje aż 

2514 razy (H. J. ZOBEL w: TWAT 3/1982/988), kilka razy poza Biblią (R. AL-
BERTZ w: TRE 16/1987/369). Imię Izrael to najpierw imię własne patriarchy 
Jakuba (niezwykle rzadko, tylko 49 razy – R. ALBERTZ, jw. k.370), nadane mu 
po tajemniczej walce nad potokiem Jabbok (Rdz 32,25–32).

W wielu tekstach, zwłaszcza pochodzących z okresu przedkrólewskiego 
i z okresu podzielonych monarchii, Izrael oznacza wyłącznie plemiona zamiesz-
kujące północną i środkową część Kanaanu i samo tylko państwo północne po 
śmierci Salomona ze stolicą w Samarii, najczęściej jednak (1006 razy, H. J. ZO-
BEL, w: jw. 994) termin Izrael oznacza religijny związek plemion izraelskich, 
wywodzący się genealogicznie od Jakuba – Izraela, lud Boży, z którym Bóg za-
warł przymierze i który stał się w ten sposób szczególną własnością Boga, Jego 
królestwem kapłanów:

Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, 
będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do 
Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i lu-
dem świętym (Wj 19,5–6).

Tę społeczność łączą: wspólne obyczaje, poglądy na prawo, wzajemna soli-
darność, a czynnikiem łączącym jest religia jahwistyczna (R. ALBERTZ, jw. 371). 
„Izrael jest społecznością, dla której związek z Jahwe jest rzeczą najważniejszą 
(A. R. HULST za: ZOBEL jw. 1008). Kiedy Deuteroizajasz używa imienia Izra-
el na oznaczenie wygnańców w Babilonii, to chce w ten sposób wyraźnie na-
wiązać do przeszłości swego narodu. W okresie po niewoli, kiedy spadkobier-
cami dawnego związku plemion byli wygnańcy przybyli z Babilonii, Izraelem 
jest gmina żydowska w Jerozolimie, skupiona wokół odbudowanej świątyni. 
Świadczą o tym m.in. psalmiści wzywający Izrael, społeczność skupioną wo-
kół kultu świątynnego, do uwielbiania Jahwe (np. 22,24; 68,27 i częściej). W ży-
dowskiej literaturze pobiblijnej imię Izrael jest zaszczytnym imieniem narodu 
żydowskiego, natomiast literatura pogańska nazywa ich Żydami (H. J. ZOBEL, 
jw. 986–1012). Zdaniem ZOBELA (jw. 1001), sama nazwa Izrael, starsza od ob-
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jawienia Mojżeszowi imienia Jahwe, pierwotnie oznaczała grupę tzw. Protoizra-
elitów, zamieszkujących okolice Sychem, przodków późniejszych plemion wy-
wodzących się od żon Jakuba Lei i Racheli.

Mówiąc o Izraelu w niniejszym opracowaniu, mamy na myśli Izrael jako 
społeczność religijną obejmującą wszystkie plemiona izraelskie (G. von RAD w: 
TWNT 3/1938/356–359). Równorzędnym terminem do nazwy Izrael jest wy-
rażenie b(e)nê jiśrā’ēl – synowie Izraela. Występuje ono 499 razy w księgach od 
Wj do Sdz (R. ALBERTZ, jw. 370). Używane często zamiennie z imieniem Izra-
el, podobnie jak inne wyrażenia z bēn (syn), względnie b(e)nê (synowie), wska-
zuje na przynależność do jakiejś grupy, w tym przypadku do narodowościowej 
i religijnej, przynależność do społeczności noszącej nazwę Izrael. Wyrażenie to 
podkreśla jedność Izraela składającego się z mnóstwa jednostek. Zwraca także 
uwagę na to, że sprawa, o którą w kontekście chodzi, dotyczy w równym stop-
niu wszystkich jednostek stanowiących Izrael.

Czy tak zdefiniowany Izrael może być nazwany uczniem i to uczniem Moj-
żesza?

Przypomnijmy, że uczniem jest ten, kto jest zwolennikiem, kontynuatorem 
nauki mistrza, nauczyciela. Czytając Pięcioksiąg, Księgi od Wyjścia do Powtó-
rzonego Prawa, możemy zaryzykować stwierdzenie, że choć nie było to ucz-
niostwo idealne, bez wahań, niewierności, odstępstw, to jednak Izrael jako ca-
łość, rozumiany jako społeczność ludu Bożego, przyswoił sobie naukę mistrza, 
Mojżesza, o czym mimo wszystkich zastrzeżeń i wątpliwości świadczy przeka-
zanie tej nauki następnym pokoleniom i przetrwanie tej nauki do czasów no-
wego Mojżesza, o czym świadczy cała dalsza historia Izraela, ukazana w pozo-
stałych księgach Starego Testamentu.

Zajmijmy się teraz relacją mistrz–uczeń, Mojżesz–Izrael na podstawie świa-
dectwa Pięcioksięgu. Najpierw z pozycji mistrza, Mojżesza.

Pamiętając o wcześniejszej definicji mistrza: nauczyciel, przywódca religijny, 
twórca religii – możemy w szczególnych okolicznościach jego narodzin i w po-
wołaniu widzieć zapowiedź jego przyszłej misji jako przywódcy i organizato-
ra religii jahwistycznej. Po przedstawieniu się Boga jako Boga Abrahama, Boga 
Izaaka, Boga Jakuba otrzymuje Mojżesz nakaz:

Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona i wyprowadź mój lud, Izraeli-
tów z Egiptu (Wj 3,10).

Jest tu mowa nie tylko o Mojżeszu, ale także o Izraelitach, których jego mi-
sja dotyczy. Mojżesz cieszył się szacunkiem w Egipcie: 

Mojżesz także zażywał w kraju egipskim wielkiej czci tak u sług faraona jak 
i u ludu (Wj 11,3).

Z polecenia Bożego pertraktuje Mojżesz z faraonem w sprawie umożliwie-
nia Izraelitom złożenia ofiary na pustyni, a potem prowadzi lud do góry Synaj, 
gdzie po otrzymaniu Dekalogu i Księgi Przymierza (Wj 24,7) następuje uroczy-
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sty akt zawarcia przymierza, gdzie Mojżesz występuje w roli kapłana (Wj 24,4–
8). Kiedy Mojżesz przedstawia narodowi warunki przymierza, Izrael je chęt-
nie przyjmuje:

Uczynimy wszystko co Pan nakazał (Wj 19,8),

a po zawarciu przymierza deklaruje:
I oświadczyli wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłusz-
ni (Wj 24,7).

Mojżesz stale poucza naród odnośnie wymagań moralnych wobec Boga: 
W tym czasie rozkazał mi Pan uczyć was praw i nakazów, abyście je wypeł-
niali w kraju, do którego wchodzicie, by objąć go w posiadanie (Pwt 4,14, 
podobnie 5,28; 6,1).

Bardzo szczegółowo instruuje w sprawach dotyczących kultu: budowa przy-
bytku i jego wyposażenie (Wj 25–27.35–38.40), służba kapłanów (Wj 28–29.39; 
Kpł 8–9), święta (Kpł 16.23–25), ofiary (Kpł 1–7). Mojżesz jest niedoścignio-
nym wzorem człowieka kontaktującego się z Bogiem. Widać to wyraźnie w Je-
go szczególnych spotkaniach, np. przy powołaniu (Wj 3; 6), w spotkaniach z fa-
raonem (Wj 5–14), przy zawarciu przymierza (Wj 19) czy w znanej wypowiedzi 
samego Boga:

Jeśli jest u was prorok 
objawię mu się przez widzenia,
w snach będę mówił do niego.
Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem.
Uznany Jest za wiernego w całym moim domu.
Twarzą w twarz mówię do niego 
– w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte.
On też postać Pana ogląda (Lb 12,6–8).

Bóg obdarzył go blaskiem budzącym lęk u Izraelitów: 
Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami świadectwa w ręku, 
nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Pa-
nem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na je-
go twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego (Wj 34,29–30).

Kiedy naród buntuje się i narzeka, Mojżesz wstawia się za nim, staje się je-
go orędownikiem:

Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana Boga swego… Odwróć zapalczy-
wość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud… Wspo-
mnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi… Wówczas Pan zaniechał 
zła (Wj 32,11–14, por. Ps 106,23),

a nawet jest gotów oddać życie za naród:
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Przebacz jednak im ten grzech! A jeśliby nie, to wymaż mnie natychmiast 
z Twej księgi, którą napisałeś (Wj 32,32).

Dzięki Mojżeszowi Bóg ratuje naród i opiekuje się nim:
Lecz Pan wyprowadził Izraela z Egiptu przez proroka i również przez proro-
ka otoczył go opieką (Oz 12,14 por. Iz 63,11–14 Mi 6,4).

Przechodząc do drugiego członu relacji mistrz–uczeń, do ucznia, którym 
był Izrael, to trzeba najpierw powiedzieć, że nie były to łatwe relacje.

Izrael był krnąbrnym uczniem, por. często spotykane wyrażenie: naród 
o twardym karku (q(e)šeh – ‘oref):

I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, lud ten jest ludem o twardym 
karku (Wj 32,9; 33,3.5 i częściej). 

Izrael często występuje przeciwko Mojżeszowi:
I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciwko Mojże-
szowi i przeciwko Aaronowi. Izraelici mówili im: Obyśmy pomarli z ręki Pa-
na w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb 
do syta! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem zamorzyć całą tę 
rzeszę (Wj 16,2–3, podobnie 17,2–3; Lb 11,4–6; Ps 106,32).

Naród chce wybrać sobie innego wodza:
Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi… Mówili więc jeden 
do drugiego. Wybierzmy sobie wodza i wracajmy z powrotem do Egiptu (Lb 
14,2.4).

Izrael odstępuje od drogi, którą wyznaczył mu Bóg:
Wstań, zejdź stąd prędko, bo niegodziwie postąpił twój lud… szybko zeszli 
z drogi, którą im zaleciłeś. Uczynili sobie posąg ulany z metalu (Pwt 9,12, 
podobnie w. 16).

Chociaż relacje między Mojżeszem a Izraelem różnie się układały, to jed-
nak wtedy, kiedy należało dokonać zasadniczego wyboru, Izrael wybrał jedy-
nego Boga Jahwe jako swego Boga. A to przecież było celem całego życia Moj-
żesza. Przed przekroczeniem Jordanu i wejściem do Ziemi Obiecanej, Mojżesz 
jeszcze raz streszcza niejako swoją edukacyjną działalność, zwracając się do na-
rodu w słowach:

Widziałeś to wszystko, abyś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma 
innego (Pwt 4,35).

Ten zdecydowany wybór dokonał się wprawdzie już po śmierci Mojżesza, 
i zostało to zapisane z okazji tzw. odnowienia przymierza w Sychem, z inicjaty-
wy i w obecności Jozuego, następcy Mojżesza, to przecież Jozue nie uczył, nie 
wymagał niczego innego, niczego nowego, aniżeli Mojżesz. I to, że Izrael opo-
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wiedział się za Jahwe w obecności Jozuego, można słusznie uznać za rezultat 
działalności nauczycielskiej, pedagogicznej, formacyjnej Mojżesza.

Naród wtedy odrzekł tymi słowami: Dalecy jesteśmy od tego, abyśmy mie-
li opuścić Pana, a służyć cudzym bogom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz wypro-
wadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie 
On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez ca-
łą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi prze-
chodziliśmy… My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem 
(Joz 24,16–18).

Jozue przestrzega przed pochopnością wyboru:
Nie możecie służyć Panu, bo On jest Bogiem świętym i jest Bogiem zazdros-
nym i nie przebaczy wam występków i grzechów. Jeśli opuścicie Pana, aby 
służyć cudzym bogom, ześle na was znów nieszczęścia, a choć przedtem do-
brze wam czynił, wtedy sprowadzi zagładę (Joz 24,19–20).

Izrael podjął jednak nieodwołalną decyzją i chce ją wiernie wypełnić:
Lecz lud odrzekł… My chcemy służyć Panu. Jozue odpowiedział ludowi: Wy 
jesteście świadkami przeciwko samym sobie, że wybraliście Pana, aby Mu słu-
żyć. I odpowiedzieli: Jesteśmy świadkami… I odrzekł lud… Panu Bogu na-
szemu chcemy służyć i głosu Jego chcemy słuchać (24,21–24).
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Eliasz mistrzem Elizeusza  
i naszym mistrzem

Czasy współczesne cechuje obecność wielu zjawisk, które pozostają we 
wzajemnej sprzeczności. Z pewnością do nich należy również pytanie 
o miejsce i rolę autorytetu w życiu społeczności ludzkich. Z jednej strony 

wydają się one negować jakiekolwiek autorytety, z drugiej strony jednak mówi 
się o potrzebie autorytetów. W tym kontekście niedawny pontyfikat Jana Pawła 
II był i pozostaje wymownym znakiem czasu. Z wielką radością należy więc po-
witać sesję naukową, która stawia sobie za cel odpowiedź na pytanie o mistrza 
i ucznia w tradycji biblijnej, a zwłaszcza pyta o źródła autorytetu mistrza. 

Relacja mistrz i uczeń w starotestamentowej tradycji prorockiej, którą się 
tutaj zajmiemy, musi wpierw rodzić pytania dotyczące terminologii. W przy-
padku wczesnych warstw Starego Testamentu trudno bowiem mówić o istnie-
niu szkół lub innych instytucjonalnych form przygotowujących młodych Izraeli-
tów do przyszłych zadań w rodzinie, społeczności i królestwie, a zatem również 
o nauczycielach i uczniach czy mistrzach i podopiecznych, jak było to później 
na przykład w tradycji rabinackiej (por. terminy תלמיד – רבי). Niemniej począt-
ki fenomenu formacji można obserwować już na przykładzie Mojżesza i jego 
następcy Jozuego1, następnie kapłana Helego i jego wychowanka Samuela (por. 
1 Sm 1,20–28), co wolno opisać jako – w pewnym sensie – relacje między na-
uczycielem i uczniem, mistrzem i adeptem2. Wyraźniej zjawisko formowania się 
instytucji przygotowujących do wykonywania przyszłych zadań w społeczeń-
stwie można obserwować na przykładzie proroków i uczniów prorockich, two-
rzących przy izraelskich sanktuariach zawodowe kręgi proroków3. 

Również relacje istniejące między prorokami Eliaszem i Elizeuszem wpi-
sują się w historyczny rozwój powstawania w Izraelu szkół i instytucji wycho-

 1 Flawiusz nazwie Jozuego uczniem – μαθητης Mojżesza (FlavAnt VI, 5,4). 
 2 Zob. R. Riesner, Jesus als Lehrer. Eine Untersuchung zum Ursprung der Evangelien-Überlie-
ferung (WUNT 2,7), Tübingen 1981, zwł. s. 278–279. 
 3 Na temat profetyzmu izraelskiego zob. J. S. Synowiec, Prorocy Izraela, ich pisma i nauka, 
wyd. 2 popr., Kraków 1995. 
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wawczych, będąc częścią składową tego procesu. Jednocześnie zawierają one ry-
sy specjalne, które decydują o wyjątkowości dwóch wspomnianych proroków 
w historii izraelskiego profetyzmu. Bliższa analiza relacji i zależności istnieją-
cych między nimi pozwoli rzucić nieco światła na interesujące nas pytanie o au-
torytet mistrza i wpływ na przygotowanie ucznia do przyszłych zadań i obo-
wiązków. Obszerność materiału opowiadającego o Eliaszu i Elizeuszu zmusza 
wpierw do ogólnego omówienia tradycji biblijnych poświęconych tym proro-
kom (1). Następnie potrzebna będzie przynajmniej krótka charakterystyka ży-
cia i działalności proroka Eliasza, by odkryć istotne rysy jego prorockiej misji 
(2). Pozwoli to opisać bliżej więzi istniejące między Eliaszem i Elizeuszem (3), 
a na koniec sformułować kilka ogólnych uwag na temat interesującej nas rela-
cji mistrz i uczeń. 

1. Biblijne cykle Eliasza i Elizeusza (1 Krl 17,1–2 Krl 13,21)

Opowiadania o działalności Eliasza i Elizeusza istniały pierwotnie samo-
dzielnie, jednak obecnie znajdują się w wielkim dziele historycznym, którego 
autorem umownie nazywa się Deuteronomistą, a jego dzieło – deuteronomi-
stycznym. W pisanej teologicznej historii Izraela korzystał on z wielu źródeł, 
komponując je umiejętnie w jednolite dzieło literacko-teologiczne, które by-
ło i pozostaje nadal przedmiotem rozlicznych badań. Należą do niego również 
tradycje o Eliaszu i Elizeuszu4. 

Na cykl Eliasza składają się trzy większe jednostki literackie: wpierw przej-
rzyście opracowany zbiór opowiadań o cudach Eliasza i jego walce z pogański-
mi prorokami Baala (1 Krl 17,1–19,21), następnie opowiadanie o wymierzeniu 
Achabowi kary za zamordowanie Nabota (1 Krl 21,17–29) oraz opowiadanie 
o ukaraniu Ochozjasza i scena końcowa przekazania sukcesji Elizeuszowi, łącz-
nie z odejściem Eliasza do nieba (2 Krl 1,1–2,18). W obecnej, kanonicznej po-
staci tekstu biblijnego opowiadania te zostały połączone z obszernymi opisami 
wydarzeń z historii Izraela: o wojnie Achaba z Ben-Hadadem (1 Krl 20,1–43) 
i wojnie między Aramem a Izraelem (1 Krl 22,1–54). 

Uwagę zwraca zwłaszcza pierwsza część cyklu Eliasza5. Rozpoczyna się ona 
wzmianką o rozmowie Eliasza z Achabem, w której prorok zapowiada nadcho-
dzącą suszę (17,1). Następnie na polecenie Jahwe prorok udaje się nad potok Ke-
rit, na wschód od Jordanu, gdzie jest żywiony przez kruki (17,2–7). Ponownie 

 4 Zob. S. Otto, The Composition of the Elijah-Elisha Stories and the Deuteronomistic Histo-
ry, „Journal for the Study of the Old Testament” 2003, 27, s. 487–508; por. M. Jasiński, Posłan-
nictwo proroka w cyklu Elizeusza. Studium egzegetyczno-teologiczne 1 Krl 19,15–2 Krl 13,21, Po-
znań: Wydz. Teologiczny UAM 2004, s. 13–42; G. Hentschel, Die Bücher der Könige (1–2 Könige), 
Leipzig: St. Benno-Verlag 1985, s. 11–15.
 5 Zob. G. Hentschel, Die Bücher der Könige…, s. 104 n. 
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z nakazu Jahwe prorok wędruje do Sarepty koło Sydonu, gdzie mieszka u wdo-
wy (17,8–23). Tutaj mają miejsce dwa cudowne wydarzenia: rozmnożenie mąki 
i oliwy (ww. 10–16) oraz wskrzeszenie syna wdowy (ww. 17–23). Trzecia zmia-
na miejsca pobytu Eliasza dokonuje się ponownie z rozkazu Jahwe, a tym ra-
zem zostaje opisana konfrontacja z prorokami boga Baala, jaka miała miejsce 
na górze Karmel. W jej wyniku zostało zgładzonych 450 proroków pogańskich 
(1 Krl 18,1–46). Opis ten wpisuje się w trwający od dawna konflikt między Izra-
elitami wiernymi Jahwe a zwolennikami nowych kultów propagowanych z po-
wodów politycznych przez króla Achaba i jego żonę Izebel6. Niedługo po spek-
takularnym sukcesie prorok ratuje swoje życie, uciekając na pustynię, gdzie ma 
miejsce tajemnicze spotkanie z Bogiem Jahwe; z jego rozkazu Eliasz powołuje 
następnie Elizeusza na proroka (19,1–21). Równie spektakularna jest scena za-
mykająca cykl Eliasza, która ukazuje zabranie proroka do nieba; równocześnie 
jest ona częścią cyklu Elizeusza (2 Krl 2,1–18). 

Cykl Elizeusza jest dużo obszerniejszy i obejmuje bardziej zróżnicowane 
teksty. M. Jasiński zalicza do cyklu Elizeusza następujące perykopy biblijne: 
1 Krl 19,15–21; 20; 22,1–38; 2 Krl 2; 3,4–8,15.28–29; 9,1–10,27; 11,1–20; 12,5–
13,217. Dwa opowiadania są materiałem wspólnym dla cyklu Eliasza i cyklu 
Elizeusza: powołanie Elizeusza na proroka (1 Krl 19,15–21) oraz przekazanie 
sukcesji przez Eliasza (2 Krl 2,1–18). W cyklu Elizeusza ważne miejsce zajmu-
je działalność cudotwórcza Elizeusza, który pod tym względem najwyraźniej 
przewyższył dokonania swojego mistrza Eliasza. Wymieniamy je tutaj w kolej-
ności utrwalonej w Biblii: 

uzdrowienie wody w Jerychu (2 Krl 2,19–22) 
przeklęcie i śmierć dzieci (2 Krl 2,23–25)
rozmnożenie oliwy (2 Krl 4,1–7) 
wskrzeszenie syna Szunemitki (2 Krl 4,8–37) 
oczyszczenie polewki i rozmnożenie chleba (2 Krl 4,38–44) 
uzdrowienie Naamana i ukaranie Gechaziego (2 Krl 5) 
odnalezienie siekiery (2 Krl 6,1–7) 
potępienie i ukaranie szydzących z proroka (2 Krl 2,23–25) 
zakończenie dziejów Szunemitki (2 Krl 8,1–6) 
śmierć proroka i ożywienie zmarłego (2 Krl 13,14–21).

Obok przekazów o działalności cudotwórczej Elizeusza teksty biblijne opo-
wiadają o zaangażowaniu proroka w wydarzenia natury politycznej. Również te 
teksty są bardzo liczne: rada Elizeusza udzielona królom i ich wyprawa przeciw 
Moabowi (2 Krl 3,4–27), pojmanie Aramejczyków (2 Krl 6,8–23), zapowiedź 

 6 Zob. M. Köckert, Elia. Literarische und religionsgeschichtliche Probleme in 1 Kön 17–18, [w:] 
Der eine Gott und die Götter. Polytheismus und Monotheismus im antiken Israel (Abhandlungen zur 
Theologie des Alten und Neuen Testaments, 82), hrsg. M. Oeming u.a., Zürich 2003, s. 111–144. 
 7 Posłannictwo proroka, s. 13–42, zwł. s. 17; por. G. Hentschel, Die Bücher der Könige…, 
s. 12–14. 



Eliasz mistrzem Elizeusza i naszym mistrzem 27

zakończenia głodu (2 Krl 6,32–7,2), wyznaczenie Chazaela na króla (2 Krl 8,7–
15), czy namaszczenie Jehu na króla (2 Krl 9,1–13). Opowiadania ukazują kon-
flikt między Izraelem a krajami ościennymi i przedstawiają proroka jako pośred-
nika pomiędzy Jahwe a królem oraz królem a ludem, odgrywając w tym cyklu 
rolę wyjątkową. Bóg posługuje się Elizeuszem, by objawić swoją wolę królowi, 
a często także całemu narodowi wybranemu (zob. 1 Krl 20,13–29, 1 Krl 22,14–
19; 2 Krl 3,12–31). 

Cykle Eliasza i Elizeusza nastręczają biblistom wiele trudności. Tak na przy-
kład opis powołania Elizeusza (1 Krl 19,15 n.) nie harmonizuje z późniejszymi 
opowiadaniami mówiącymi o namaszczeniu Chazaela na króla Aramu (2 Krl 
8,7–15) oraz Jehu na króla Izraela (2 Krl 9,1–6), bowiem tych namaszczeń miał 
dokonać prorok Eliasz (por. 1 Krl 19,16)8. Podobnie ważny dla naszych analiz 
opis powołania Elizeusza na sukcesora Eliasza składa się z kilku różnych trady-
cji i doznał redakcyjnego opracowania9. Przykłady takie można mnożyć. Zwraca 
się również uwagę na fakt, iż wiele szczegółów z życia Eliasza pokrywa się z wy-
darzeniami biblijnymi przypisywanymi prorokowi Elizeuszowi (1 Krl 17,18–24 
i 2 Krl 4,18–37; 1 Krl 19,15 i 2 Krl 8,7–15; 1 Krl 9,16 i 2 Krl 9,1–10). Także pyta-
nie o historyczność utrwalonych w tych opowiadaniach wydarzeń budzi zróż-
nicowane opinie. Z pewnością przekazy biblijne zamierzają więcej, aniżeli je-
dynie opis zdarzeń historycznych, opisując bowiem historię zbawienia, są one 
przede wszystkim tekstami teologicznymi. Niemniej skrajny sceptycyzm histo-
ryczny, reprezentowany w szczególności przez egzegetów niemieckich, nie jest 
w pełni uzasadniony. Nie powinno się odmawiać historyczności postaci proro-
ków, a także wydarzeń utrwalonych w 1–2 Krl. Z dużym prawdopodobieństwem 
można przyjąć, iż do historycznego rdzenia cyklu Eliasza należała bezkompro-
misowa obrona monoteistycznego kultu Jahwe przez tego proroka, charaktery-
styczna dla całej tradycji prorockiej, w cyklu zaś Elizeusza polityczno-społeczne 
zaangażowanie proroka10. Także działalność cudotwórcza Eliasza czy Elizeusza 
ma wystarczające podstawy historyczne, chociaż na pewno mamy tutaj do czy-
nienia z ludowym sposobem opowiadania. Gwarantem utrwalenia, zachowania 
i przekazania informacji o życiu proroków, ich działalności i orędziu byli ucz-
niowie, których zgromadzili oni wokół siebie. To uczniowie przekazywali orę-

 8 Na ten temat zob. J. Łach, Elizeusz jako sługa Eliasza i prorok Jahwe, RBL 40(1987) nr 4, s. 273. 
 9 J. Łach, Elizeusz jako sługa Eliasza…, s. 280: „Opowiadanie zaś o powołaniu Elizeusza na 
następcę Eliasza i proroka Jahwe (2 Krl 2,1–18) zawiera splot różnych tradycji, które redakcyj-
nie zostały ułożone w jedno opowiadanie mające na celu przedstawienie Elizeusza jako konty-
nuatora misji proroka Eliasza”. 
 10 Zob. G. Hentschel, Historyczne podstawy tradycji o proroku Eliaszu, RBL 33(1980) nr 2, 
s. 49–58. Autor konkluduje: „W oryginalnej tradycji Eliasza możemy wyróżnić historyczne dzia-
łanie proroka na rzecz obrony kultu monoteistycznego i starego prawa izraelskiego. Do tej trady-
cji należą także opowiadania o cudach, w których odzwierciedliło się dość dużo z orędzia pro-
roka i jego nieustraszonych czynów” (s. 58); por. J. S. Synowiec, Prorocy Izraela, s. 103. 
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dzie prorockie, a równocześnie byli jego interpretatorami. Tak czynili prorocy 
piszący i zapewne podobnie było w przypadku Eliasza i Elizeusza11. 

2. Eliasz jako mąż Boży i prorok

Postać Eliasza pojawia się w Biblii nagle, bez żadnego wprowadzenia. Nie 
wiemy, jakie było jego wcześniejsze życie i przygotowanie, a autor natchniony 
nawet nie mówi, że był on prorokiem12. Nasze wiadomości na temat tego pro-
roka czerpiemy wyłącznie z opowiadań biblijnych, tworzących tzw. cykl Eliasza 
(1 Krl 17,1–19,21; 21,17–29; 2 Krl 1,1–2,18). Prorok pochodził z Tiszbe w Gi-
leadzie, w Zajordaniu. Imię proroka wydaje się opisywać najpełniej jego życio-
wy program, bowiem Eliasz (אליהו) oznacza „Jahwe jest moim Bogiem” i jest 
imieniem teoforycznym par excellence. O jego życiu wiemy niewiele, ponieważ 
autorzy natchnieni utrwalili jedynie to, co było istotne dla pisanej przez nich 
historii zbawienia. Eliasz działał głównie za panowania króla Achaba (874–853 
przed Chr.) Dla działalności proroka doniosłe znaczenie miało zwłaszcza mał-
żeństwo Achaba z Izebel, pochodzącą z Tyru córką królewską, która wprowa-
dziła do stolicy Samarii bałwochwalczy kult Baala i sprzyjała synkretyzmowi re-
ligijnemu. Eliasz występował także za krótkich rządów Ochozjasza izraelskiego 
(853–852 przed Chr.). W jakimś sensie prorok wkroczył gwałtownie w historię 
izraelskich królów, wypowiadając groźne proroctwo o karze. Cykl opowiadań 
biblijnych ukazuje go jako bezkompromisowego obrońcę jahwizmu, nawiązu-
jącego do tradycji sprzed wejścia do Ziemi Obiecanej (1 Krl 19); Eliasz wska-
zywał też na obowiązującą moc przymierza Synajskiego (1 Krl 18,21.36–39). 
W świetle opowiadań biblijnych jest on cudotwórcą i mężem głębokiej wiary, 
i ten aspekt jego życia głównie nas interesuje13. 

Żywy obraz relacji istniejących między prorokiem i Bogiem został ukazany 
przez autora biblijnego kilkakrotnie. Początek tym relacjom daje opis pobytu 
proroka w samotności nad potokiem Kerit, gdzie z rozkazu Jahwe jest żywiony 
przez kruki. Opis ten przypomina podobne wydarzenie z historii narodu wy-
branego, który w czasie wędrówki przez pustynię również był cudownie kar-
miony przez Boga, jak czytamy w Księdze Wyjścia: 

 11 O istnieniu takich grup uczniów prorockich przy sanktuarium w Gilgal (2 Krl 2,1; 4,38), 
Betel (2 Krl 2,3) i Jerycho (2 Krl 2,5.15) poświadcza autor natchniony. Zob. G. Hentschel, Die 
Bücher der Könige…, s. 14; szerzej R. Riesner, Jesus als Lehrer…, s. 281–285. 
 12 Dopiero greckie tłumaczenie LXX 1 Krl 17,1 dodaje, iż Eliasz był prorokiem (προφητης). 
 13 Zob. R. Rumianek, Eliasz jako gorliwy prorok Boga zazdrosnego (1 Krl 17–22; 2 Krl 1–2), 
[w:] Mów, Panie, bo słucha sługa twój, red. W. Chrostowski, Warszawa: Vocatio 1999, s. 189–
192; por. F. Gangloff, Élisée: un „homme d’Elohim” pour un temps sans prophètes, „Positions Lut-
hériennes” 2001, 49, s. 1–16. 
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O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie 
wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem (Wj 16,12). 

Podobnie jest w przypadku Eliasza, któremu 
kruki przynosiły rano chleb i mięso wieczorem (1 Krl 17,6). 

Po dokonaniu dwóch cudownych znaków, rozmnożenia mąki i oliwy (17,10–16) 
i wskrzeszenia syna wdowy (17,17–23), dokonuje się uwierzytelnienie Eliasza 
jako proroka i uwiarygodnienie jego prorockiego słowa. Czyni to wdowa z Sa-
repty koło Sydonu, a więc w kraju pogańskim: 

Teraz wiem, że ty jesteś mężem Bożym, a słowo Jahwe w twoich ustach jest 
prawdą (1 Krl 17,24). 

W ten sposób autor biblijny przygotował wystąpienie Eliasza przeciw pogań-
skim prorokom Baala, którego celem było przekonanie ludu izraelskiego, iż 
prawdziwie Jahwe jest Bogiem, a w rezultacie nawrócenie się narodu do Boga 
(1 Krl 18,1 n.)14. 

W sposób szczególny głęboką więź istniejącą między prorokiem i Bogiem 
ukazuje 1 Krl 19,1–21. Po zwycięskim starciu z pogańskimi prorokami Baala 
i sprowadzeniu deszczu, ale prześladowany przez królową Izebel, Eliasz decy-
duje się na ucieczkę i wędruje na południe kraju, w stronę góry Horeb, będącej 
miejscem teofanii Jahwe (ww. 1–2). W drodze na Horeb ma miejsce przejmują-
ce spotkanie proroka, zmęczonego i będącego u kresu sił życiowych, z posłań-
cem Jahwe (ww. 4–8). Jeszcze niedawno, pełen energii i wiary w Jahwe, Eliasz 
odnosił spektakularne sukcesy, a teraz pełen rezygnacji i zwątpienia prosi Bo-
ga o odebranie życia. Mamy tutaj do czynienia z bardzo ludzkimi cechami pro-
roka. Na kartach Biblii znajdziemy wiele postaci, pozostających w zażyłej i bli-
skiej łączności z Bogiem, które przeżyły podobny kryzys. Takie doświadczenie 
wiary było wcześniej udziałem Abrahama, a później Mojżesza, który również 
pragnął śmierci (Lb 11,11–15). Jednak postacie najbardziej bliskie Eliaszowi to 
prorok Jeremiasz (Jr 20,12–18) i stary Tobiasz (Tb 3,6). W odpowiedzi na skargę 
i prośbę doświadcza Eliasz szczególnego rodzaju teofanii. W trakcie snu przy-
chodzi do niego dwukrotnie Boży posłaniec (mal’ak Jahwe) i nakazuje mu spo-
życie posiłku. Jak gdzie indziej w Biblii, również tutaj mal’ak Jahwe ucieleśnia 
dobroć, łaskawość i miłosierdzie Boga – jest personifikacją łaski Bożej15. Mocą 

 14 Zob. R. Rumianek, Eliasz jako gorliwy prorok…, s. 192–196. 
 15 Odwołanie się autorów biblijnych do wyobrażenia mal’ak Jahwe (lub mal’ak Elohim), w zna-
czeniu „posłaniec, anioł”, to zapewne próba osłabienia zbyt wyrazistych i antropomorfizujących 
opisów teofanii, czyli widzialnych manifestacji Boga. Tak na przykład na pustyni posłaniec Jahwe 
ukazuje się Hagar i przemawia do niej, jakby przemawiał sam Bóg (Rdz 16,7–14); w innej sce-
nie anioł Jahwe powstrzymuje Abrahama od złożenia ofiary z syna Izaaka (Rdz 22,11–18); po-
dobnie Mojżeszowi ukazuje się mal’ak Jahwe w płonącym krzewie (Wj 3,1–7); to doświadczenie 
było też udziałem rodziców Samsona (1 Sdz 13,3–22). Sens i znaczenie tego typu wypowiedzi 
biblijnych nie ogranicza się jedynie do prawdy o istnieniu Bożych wysłańców, lecz w głównej 
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otrzymanego pokarmu i napoju prorok wędrował następnie przez „czterdzieści 
dni i czterdzieści nocy”, co jest ponownie wyraźną aluzją do czterdziestu lat po-
bytu Izraela na pustyni (por. Wj 24,18; 34,28), aż dotarł on do góry Horeb. 

Punktem kulminacyjnym tej wędrówki było przeżycie przez Eliasza kolej-
nej teofanii Jahwe, który w czasie jej trwania wydał mu polecenia (1 Krl 19,9–
18). Opis wydarzenia jest niezwykły, bowiem tradycyjne przejawy obecnoś-
ci Boga, jakimi są w Biblii zazwyczaj gwałtowna wichura, trzęsienie ziemi czy 
ogień, w opowiadaniu spełniają jedynie rolę zapowiedzi obecności Jahwe, któ-
ry tajemniczo przechodzi (עבר) obok proroka w „szmerze łagodnego powiewu” 
(ww. 11–12)16. Trudno odnaleźć biblijny pierwowzór owego łagodnego wiatru. 
Można myśleć – być może – o codziennym powiewie wiatru, w którym prze-
chadzał się Jahwe w rajskim ogrodzie (Rdz 3,8). Równie niecodzienne jest za-
chowanie Eliasza, który na dźwięk „łagodnego powiewu” wyszedł z woli Jahwe 
przed wejście do groty, osłaniając jednak twarz swoim płaszczem (אדרת)17. Wy-
mową scena ta przypomina teofanię, jaka miała stać się udziałem Mojżesza. 

Pan odpowiedział: „Ja przejdę (עבר) przed tobą w całym moim majestacie 
i ogłoszę przed tobą imię Jahwe. Ja wyświadczam łaskę, dla kogo jestem ła-
skawy, i miłosierdzie temu, dla kogo jestem miłosierny”. I rzekł: „Nie będziesz 
mógł oglądać mojego oblicza, gdyż nie może człowiek oglądać mojego oblicza 
i pozostać przy życiu”. I rzekł Pan: „Oto miejsce obok Mnie, stań przy skale. 
Gdy będzie przechodzić (עבר) moja chwała, postawię cię w rozpadlinie ska-
ły i wyciągnę moją rękę nad tobą, aż przejdę (עבר). A gdy cofnę rękę, ujrzysz 
Mię z tyłu, ale oblicza mojego tobie nie objawię” (Wj 33,19–23).

Wzorem Mojżesza, również Eliaszowi dane było przeżyć wyjątkową bliskość 
Boga i to w sposób niespotykany, jednakże, podobnie jak Mojżesz, również on 
nie mógł oglądać oblicza Jahwe. Myśl autora natchnionego wydaje się być na-
stępująca: przez nawiązanie do przymierza na Synaju, a może nawet do historii 
początków i rajskiego ogrodu, kiedy to człowiek kontaktował się bezpośrednio 
z Bogiem, Jahwe odnawia Eliasza w jego misji prorockiej i umacnia go do peł-
nienia służby. Jahwe nakazuje prorokowi, by ponownie udał się w drogę (לך) 
i powrócił (שוב) w okolice Damaszku (1 Krl 19,15). Na zamiar rezygnacji z mi-

mierze wyraża szczególną relację, jaka istnieje między Jahwe i Izraelem, między Bogiem i ludem 
Bożym. Z wyobrażeniem mal’ak Jahwe łączy się przede wszystkim dobroć i łaskawość Boga. 
 16 Wicher, ogień, trzęsienie ziemi to symbole dobrze znane w całym Piśmie; tymi sposoba-
mi autorzy biblijni wyrażają bliską obecność Boga. Na przykład oznaczały one obecność Jahwe 
na Synaju (Wj 19,16.18; Pwt 4,11) i w czasie wędrówki Izraela przez pustynię (Wj 13,22); nie-
jednokrotnie powracają one także w psalmach (Ps 50,3; 97,1–5). 
 17 Na określenie płaszcza autor zastosował termin אדרת. Na kartach Biblii spotykamy go rzad-
ko, bo zaledwie szesnaście razy (w rodzaju męskim lub częściej żeńskim, obecnym tutaj), przy 
tym aż pięć razy w opowiadaniach o Eliaszu i Elizeuszu (1 Krl 19,13.19; 2 Krl 2,8.13.14). Rze-
czownik pochodzi z osnowy אדר, która jest nośnikiem idei wsławienia i czynienia chwalebnym, 
stąd termin oznacza wpierw „chwałę, świetność”, a na drugim miejscu „płaszcz, okrycie” (por. 
też 2 Krl 1,7–8). Zob. M. Jasiński, Posłannictwo proroka…, s. 49. 
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sji prorockiej Jahwe odpowiada Eliaszowi, wskazując Eliaszowi jego następcę. 
Z kolei na gwałt i przemoc w Izraelu Jahwe odpowie w przyszłości krwawymi 
czynami Chazaela i Jehu, natomiast w odpowiedzi na skargę o niewierność na-
rodu Jahwe przypomina prorokowi o tysiącach wiernych Izraelitów (1 Krl 19,15–
17). Niebawem Eliasz podejmie ponownie swoją misję i wkrótce wyznaczy Eli-
zeusza na następcę po sobie (por. 19,19–21). 

Późniejsze tajemnicze wstąpienie Eliasza do nieba, któremu towarzyszy-
ły ogień i wicher, a więc tym razem tradycyjne znaki teofanii – obecności Bo-
ga (2 Krl 2,11), wskazuje raz jeszcze na wyjątkowość Eliasza, zwłaszcza na jego 
bliską więź z Bogiem. Cykl Eliasza przedstawia tego proroka jako charyzma-
tycznego męża Bożego, który występował w obronie ubogich i prześladowa-
nych oraz jako gorliwego i bezkompromisowego obrońcę czystości kultu Jah-
we. Nie dziwi więc, że pamięć o Eliaszu jako charyzmatycznym mężu Bożym 
żyła w narodzie wybranym dalej18. Z punktu widzenia współczesnego czytel-
nika Pisma Świętego, większe znaczenie posiada niezwykła, bo bardzo bliska, 
więź Eliasza z Bogiem, daleko przekraczająca potoczne rozumienie pobożno-
ści i religijności19. 

3. Elizeusz sługą i sukcesorem Eliasza 

Teksty biblijne opisujące życie i działalność Elizeusza są dużo obszerniej-
sze od analogicznego cyklu Eliasza. Jego życie i działalność utrwalono w zbio-
rze opowiadań biblijnych określanych jako cykl Elizeusza. Opowiadania nie 
dają jednak możliwości odtworzenia historycznego obrazu proroka. Imię Eli-
zeusz oznacza „Bóg wybawił” (hebr. אלישע). Prorok był synem Szafata z Abel 
Mechola (tell Abu Sifri) w dolinie Ezdrelonu. Hagiograf ogólnie opisuje pracę 
Elizeusza jako rolnika. Wzmianka o dwunastu parach wołów pozwala wnio-
skować, iż jego rodzice i on sam byli ludźmi zamożnymi. Niemniej mimo po-
siadanej służby przyszły prorok pracował osobiście w polu, a więc najwyraź-
niej lubił swoją pracę20. 

 18 U potomnych Eliasz zyskał sławę „proroka jak ogień”, pozostawionego na czasy mesjańskie 
(Syr 48,1–11), których był zwiastunem i uczestnikiem (Syr 48,11; Ml 3,23–24). Jako poprzed-
nika Mesjasza, w Nowym Testamencie utożsamiono go z Janem Chrzcicielem (por. Mk 9,13; 
Mt 11,14; Łk 1,16–17); Eliasz był też obecny wraz z Mojżeszem w czasie przemienienia Jezusa 
na górze (Mk 9,4 i par.) W Nowym Testamencie przypomniano jego wielkie czyny (Łk 4,25–26; 
Rz 11,2–4; Jk 5,17–18; Ap 11,5–6). Zob. dalej H. Witczyk, La missione di Elia nella tradizione 
dell’AT, nella letteratura intertestamentaria e negli scritti di Qumran, CT 69 numer spec. (1999), 
s. 25–36. 
 19 Zob. medytacje na temat tego proroka: C. M. Martini, Bóg żywy. Rozważania o proroku 
Eliaszu, Kraków 1993. 
 20 J. Łach, Elizeusz jako sługa Eliasza…, s. 276; M. Jasiński, Posłannictwo proroka…, s. 58. 
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Prorocka działalność Elizeusza rozpoczęła się później niż Eliasza i przypada 
na ważny przełom polityczny, jakim była rewolta Jehu (ok. 841 r. przed Chr.). 
Wywołały ją postawa religijnego synkretyzmu i liberalizmu, reprezentowane 
przez dynastię Omridów, czemu sprzeciwiła się część społeczeństwa i sam pro-
rok. W trosce o dobro duchowe narodu Elizeusz włączył się w nurt wydarzeń 
politycznych i zrealizował polecenia, jakie Jahwe przekazał wcześniej Eliaszowi 
(1 Krl 19,15–16). Jeden z podległych mu uczniów namaścił Jehu na króla Izraela 
(2 Krl 9,1–10), który następnie spowodował upadek dynastii Omridów w Izra-
elu. Z kolei sam prorok namaścił Chazaela na króla Damaszku (2 Krl 8,7–15), 
powodując zmianę na tronie w królestwie Aramu. Prorok żył w czasach zupełnie 
różnych od Eliasza, a Królowie Judy i Izraela – jeśli wierzyć tekstom biblijnym 
– darzyli Elizeusza szacunkiem. Miejsce wcześniejszych konfrontacji i prześla-
dowań zajęła bowiem współpraca z monarchią. Elizeusz stał na czele grup pro-
rockich i utrzymywał więź z dawnymi sanktuariami w Gilgal (2 Krl 2,1; 4,38) 
i Betel (2 Krl 2,2–3). Biblia ukazuje tego proroka jako charyzmatycznego przy-
wódcę uczniów prorockich, a także jako wpływowego i skutecznego, polityczne-
go doradcę królów oraz jako proroka znanego nawet poza granicami Izraela21.

Tutaj przyjrzymy się bliżej tylko dwom tekstom biblijnym, które naświetlają 
relacje istniejące między Eliaszem i Elizeuszem. Pierwsze opowiadanie przed-
stawia powołanie Elizeusza (1 Krl 19,19–21), natomiast drugie to opis ustano-
wienia Elizeusza następcą i sukcesorem Eliasza w misji proroka Jahwe (2 Krl 
2,1–18). 

 Początek prorockiej drogi Elizeusza przedstawia 1 Krl 19. Po krótkiej 
wzmiance o poleceniu Jahwe, by namaścić Elizeusza na proroka (w. 16b), na-
stępuje w niewielu słowach ujęta scena powołania (ww. 19–21). Zauważmy 
wpierw, iż nakaz namaszczenia na proroka (rdzeń משח) jest w Biblii wydarze-
niem wyjątkowym. Fakt ten jest odnotowany w Biblii tylko raz, właśnie tutaj. 
Zwyczajowo namaszczenie dotyczyło kapłanów i królów, a było dziełem m.in. 
Mojżesza (Wj 28,41; 29,7.36); namaszczał także Samuel (1 Sm 9,16; 15,1; 16,3). 
Według Izajasza, duch Jahwe spoczął na nim, ponieważ Bóg namaścił tego pro-
roka (Iz 61,1; por. Łk 4,18). Dlatego należałoby raczej owo namaszczenie łączyć 
z ideą przekazania misji prorockiej Eliasza, lub z udzieleniem Elizeuszowi du-
cha prorockiego, a nie myśleć o czynności obrzędowej. Nakaz Boży oznaczał-
by ogólnie wprowadzenie Elizeusza w urząd proroka, chociaż najpierw będzie 
on jedynie Eliaszowym sługą. Takie było postanowienie Jahwe, który tym sa-
mym jakby przyjął rezygnację Eliasza (1 Krl 19,4). Natomiast pełna inwestytu-
ra na proroka dokonała się w sposób wyjątkowy później, jako przekazanie Eli-
zeuszowi ducha Eliasza22. 

 21 S. Bakon, Elisha the Prophet, JBQ 29(2001), s. 242–248. 
 22 J. Łach, Elizeusz jako sługa Eliasza…, s. 275. 
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Krótki nakaz namaszczenia poprzedza właściwą scenę opowiadającą o po-
wołaniu Elizeusza przez Eliasza. Bogaty w treści tekst biblijny można przeana-
lizować jedynie w najważniejszych punktach23. Czytamy w nim: 

Poszedł stamtąd i odszukał Elizeusza, syna Szafata, który właśnie orał: Dwa-
naście par [wołów] przed nim, a on był przy dwunastej. Eliasz przeszedł (עבר) 
obok niego i zarzucił na niego swój płaszcz. On zostawił woły i pobiegł za Elia-
szem, i powiedział: „Niech ucałuję, proszę, mego ojca i moją matkę, i pójdę 
za Tobą”. Odpowiedział mu: „Idź, wróć, gdyż po co to ci uczyniłem?”. Zatem 
zawrócił od niego, wziął parę wołów i zabił ją w ofierze. A na jarzmie wołów 
upiekł ich mięso, podał ludziom i jedli. A potem wstał i poszedł za Eliaszem, 
i usługiwał mu (1 Krl 19,19–21).

Hagiograf wspomina o dwóch czynnościach wykonanych przez Eliasza: pro-
rok przeszedł obok Elizeusza i zarzucił na niego płaszcz. Rdzeń עבר użyty przez 
autora do opisania pierwszej czynności oznacza zwykle zmianę lokalizacji. Ter-
min ten pojawia się także – jak wyżej wskazano – w opisach teofanii Jahwe. Spo-
śród nich najważniejsza jest teofania, jakiej doświadczył Eliasz (1 Krl 19,11–14). 
Obecność Jahwe zwiastowała unosząca się cisza; w tym momencie Jahwe prze-
szedł obok Eliasza. W scenie powołania również najpierw Eliasz przechodzi obok 
Elizeusza w milczeniu. Drugim ważnym elementem sceny jest symboliczny gest 
narzucenia płaszcza (אדרת). Kontekst wskazuje, że chodziło o wierzchnią szatę 
Eliasza, tę samą, którą wcześniej zakrył on twarz podczas teofanii na Horebie 
(1 Krl 19,13). Motyw „płaszcza” nie jest obcy Staremu Testamentowi, ale termi-
nologia ulega jednak zmianie. W świetle opowiadania Księgi Rut rozciągnię-
cie przez mężczyznę wierzchniej szaty nad kobietą oznaczało przyznanie się do 
powinowactwa z nią, a nawet przyjęcie jej za żonę (Rt 3,9; por. Ez 16,8). Z kolei 
Jonatan, na znak przymierza zawartego z Dawidem, zdjął swój płaszcz, przeka-
zał go Dawidowi, łącznie z mieczem, łukiem i pasem (1 Sm 18,4). W naszym 
tekście, jak później w scenie odejścia Eliasza do nieba, płaszcz wyraża w spo-
sób symboliczny przekazanie misji. Płaszcz przywołuje również myśl o wyjąt-
kowej bliskości Boga, którego prorok jest reprezentantem i narzędziem (2 Krl 
2,13; por. 1 Sm 28,14; 2 Krl 1,8; Za 13,4)24. 

Warto podkreślić pozostałe szczegóły sceny powołania. Gdy Eliasz okrył 
Elizeusza swoim płaszczem, ten bezzwłocznie zrezygnował z orki i pobiegł za 
prorokiem. W tekście biblijnym mowa jest o rezygnacji natychmiastowej i po-
rzuceniu wszystkiego (עזב) oraz o pobiegnięciu (רוץ) za Eliaszem. Ten opisują-
cy zachowanie Elizeusza czasownik wyraża ideę szybkiego biegu, np. gońca lub 
posłańca z ważną wiadomością. Z kolei zabicie pary wołów i spalenie ich jarz-

 23 Szerzej na temat sceny powołania Elizeusza pisze M. Jasiński, Posłannictwo proroka, s. 57–
62; por. też J. Łach, Elizeusz jako sługa Eliasza…, s. 273; tenże, Powołanie proroka Elizeusza w 1–
2 Krl jako wyraz troski Boga-Zbawcy o lud w świetle innych opisów powołań Starego Testamentu, 
„Scriptura Sacra” 4(2000), s. 5–27.
 24 Zob. dalej: J. Łach, Elizeusz jako sługa Eliasza…, s. 275. 
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ma można interpretować jako symboliczne zerwanie z dotychczasowym życiem. 
Poprzez zniszczenie narzędzi rolniczych Elizeusz wyraża pragnienie całkowi-
tego poświęcenia się misji prorockiej i zerwanie z wykonywanym dotąd zawo-
dem (por. 2 Sm 24,22–23)25. Interesująca jest także wzmianka o pożegnaniu się 
Elizeusza z rodzicami, zwłaszcza ze względu na jej późniejsze nowotestamento-
we reminiscencje (por. Łk 9,61–62). Pocałunek, który Elizeusz pragnie złożyć, 
to gest pożegnania i wyraz szacunku dla rodziców, a zatem także dowód na sil-
ne więzy rodzinne. Eliasz pozwala młodzieńcowi na ten gest, ale jednocześnie 
nakazuje mu powrót (1 Krl 19,20c: שוב לך; por. 19,15). Duże znaczenie posia-
da także ostatnia informacja: 

A potem wstał i poszedł za Eliaszem, i usługiwał mu (1 Krl 19,21c). 

Po wypełnieniu wszystkich czynności Elizeusz dołączył do Eliasza jako jego słu-
ga. Drugi z trzech użytych czasowników wyraża ideę chodzenia, pójścia, kro-
czenia, postępowania, także za kimś (הלך אחרי), a więc pośrednio wyraża ideę 
naśladowania (por. Mk 2,14 par.; Mt 8,19.22; Łk 5,27; 9,59; J 1,43; 21,19.22). 
Natomiast posługę Elizeusza na rzecz Eliasza autor natchniony opisał czasow-
nikiem שרת. Termin ten opisuje ideę usługiwania, posługiwania w domu lub 
na dworze królewskim, przy czym chodziło zwykle o posługę wyższego rzędu, 
w przeciwieństwie do bliskoznacznego terminu עבד, opisującego zwykłą służ-
bę i wykonywanie prostych czynności. Termin שרת jest używany w kontekście 
służby kapłańskiej lub lewickiej (Wj 28,35.43; 29,30); opisuje także służbę Jó-
zefa w domu Potifara (Rdz 39,4), usługiwanie Jozuego dla Mojżesza (Wj 24,13; 
33,11; Lb 11,28; Joz 1,1), posługę Samuela w sanktuarium w Betel pod opie-
ką Helego (1 Sm 2,11.18; 3,1), a nawet obecność i służbę zastępów niebieskich 
przed obliczem Jahwe (Ps 103,21). Zatem tego rodzaju służbę można uznać za 
zaszczyt26. 

Elizeusz nie od razu został prorokiem w miejsce Eliasza, jak sugeruje nakaz 
utrwalony w 1 Krl 19,16, gdyż najpierw poszedł on za Eliaszem jako jego sługa. 
Na temat owej posługi niewiele wiemy. Można wnioskować, iż chodziło o dzie-
lenie wspólnego życia i zwyczajowe usługiwanie, jak mimochodem dowiadu-
jemy się z tekstu biblijnego: 

Jest tu Elizeusz, syn Szafata, który polewał wodą ręce Eliasza (2 Krl 3,11). 

Nie bez powodu także Elizeusz nazwał później Eliasza swoim „panem” (2 Krl 
2,4.6 – hebr. אדן), a następnie także dwukrotnie „mój ojcze” (2 Krl 2,12 – hebr. 
-Ostatni tytuł opisuje nie tyle bliskie więzi emocjonalne osób, co raczej pod .(אבי
kreśla wielki autorytet Eliasza. Niemniej nie wolno wątpić, że również między 

 25 J. Łach, Elizeusz jako sługa Eliasza…, s. 277. 
 26 M. Jasiński, Posłannictwo proroka…, s. 62. 
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Eliaszem i Elizeuszem istniała bliska więź, przywiązanie osobiste i pełne zaufa-
nie, co można wnioskować na przykładzie kolejnej sceny27. 

W drugim opowiadaniu autor biblijny przedstawił zabranie Eliasza do nie-
ba, ale równocześnie jest to również scena prorockiej inwestytury Elizeusza, na 
którego przechodzi duch Eliasza. Układ perykopy 2 Krl 2,1–18 jest przejrzy-
sty28. Najpierw zostało przedstawione wielkie przywiązanie i przylgnięcie Eli-
zeusza do swojego mistrza (ww. 1–8). Aż trzykrotnie Eliasz usiłował odwieść 
Elizeusza od pójścia za nim i trzykrotnie usłyszał odpowiedź, iż ten go nie opu-
ści. Dzięki swojej wytrwałości Elizeusz był świadkiem ostatniego cudu Eliasza; 
prorok uderzył płaszczem wody rzeki w ten sposób, że te rozstąpiły się na stro-
ny (w. 8). Ponownie płaszcz jest znakiem mocy ducha Eliasza, tego ducha, któ-
ry wkrótce miał spocząć na jego następcy29. 

O przekazaniu ducha Eliasza opowiada centralna część opowiadania (ww. 
9–15). Po przekroczeniu Jordanu, Eliasz rzekł do Elizeusza: 

Proś, co mogę zrobić dla ciebie, zanim zostaną od ciebie zabrany? 

Elizeusz odpowiedział: 
Niechby, proszą, w dwójnasób duch twój [był] na mnie (2 Krl 2,9). 

Eliasz skłonił swego następcę do wyrażenia życzenia; jest gotów zrobić dla Eli-
zeusza wszystko, co leży w jego mocy. W odpowiedzi Elizeusz poprosił o „dwie 
części” ducha swego mistrza. Przedmiotem prośby jest ruah. Termin ten kryje 
w sobie bardzo bogatą treść. Może oznaczać oddech, wiatr, ducha. Spośród tych 
podstawowych znaczeń chodzi tutaj o ostatnie znaczenie. Ruah to element oży-
wiający ciało i dający mu aktywność psychofizyczną, to także siedlisko funk-
cji duchowych. Ani w tekstach, które należą do cyklu Eliasza, ani pośród tych, 
które należą do cyklu Elizeusza nie ma aluzji do ducha Eliaszowego. Wcześniej 
mamy wzmiankę o duchu Jahwe (1 Krl 18,12; 22,24) i wietrze zwiastującym 
obecność Boga (1 Krl 19,11). Dopiero w scenie zabrania Eliasza do nieba poja-
wia się dwukrotnie wzmianka o duchu Eliasza (2 Krl 2,9.15), zresztą w bliskiej 
obecności informacji o Duchu Bożym (2 Krl 2,16). Chodzi o szczególny rodzaj 
ducha, który należy do Eliasza. Można go określić mianem ducha prorockie-
go, który stanowił wewnętrzną siłę skłaniającą Eliasza do działania. Dzięki te-
mu darowi prorok był zdolny do pójścia drogą powołania i mógł kontaktować 
się z Bogiem. Wprawdzie inicjatywa prowadząca do przekazania ducha pocho-
dzi od Eliasza, ale trzeba pamiętać, iż z chwilą objawienia się Jahwe na górze 

 27 Szczególnie w późniejszej tradycji mądrościowej relacje między nauczycielem i uczniem 
opisywano za pomocą terminów „ojciec – syn”; zob. J. S. Synowiec, Prorocy Izraela…, s. 102. 
 28 M. Jasiński, Posłannictwo proroka…, s. 45–50; J. Łach, Elizeusz jako sługa Eliasza…, s. 278. 
 29 Cud rozdzielenia wód Jordanu przez Eliasza przypomina przejście Izraelitów przez Mo-
rze Czerwone. Jak pamiętamy, gdy Mojżesz wyciągnął laskę, wówczas wody Morza Czerwone-
go rozstąpiły się na dwie części (Wj 14,21 n.). Drugie podobne wydarzenie miało miejsce za cza-
sów Jozuego i polegało na rozdzieleniu wód Jordanu (Joz 3,1–4,24). 
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Horeb i nakazie namaszczenia Elizeusza, prorok stał się jego szczególnym re-
prezentantem. W rzeczywistości więc przekazanie ducha jest dziełem samego 
Jahwe. Duch, którego otrzymał Elizeusz, pochodzi od Eliasza, ale wszelki ruah, 
także w znaczeniu natchnienia prorockiego, pochodzi ostatecznie od Boga i do 
Niego należy (por. 2 Krl 2,14). Duch dany przez Boga nie jest własnością czło-
wieka. Podobnie prorocki duch Eliasza miał swoje ostateczne źródło w samym 
Bogu. Odpowiedź podana przez Eliasza na prośbę Elizeusza potwierdza, że je-
dynym dysponentem Ducha jest sam Bóg: 

Sprawiłeś trudność prośbą. Jeśli zobaczysz mnie zabieranego od ciebie – sta-
nie ci się tak, a jeśli nie – nie stanie się (2 Krl 2,10). 

Wypełnienie prośby Elizeusza nie leżało w możliwościach Eliasza, lecz było cał-
kowicie zależne od woli Boga. Jak stwierdza Eliasz, Elizeusz otrzyma nadzwy-
czajną moc prorocką, jeśli zobaczy go „odchodzącego” do nieba30.

Wydarzenie to autor natchniony opisał w kolejnych wierszach (ww. 12–15). 
Zwróćmy uwagę tylko na niektóre elementy relacji. Znamienne jest najpierw 
rozdarcie przez Elizeusza swojej wierzchniej szaty na dwie części, co należy in-
terpretować jako wyraz żałoby i rozpaczy po odejściu Eliasza, jak było to w zwy-
czaju u Izraelitów w przypadku śmierci bliskich osób31. Nadto po raz trzeci po-
jawia się w biblijnym opowiadaniu płaszcz (אדרת) Eliasza, który odtąd będzie 
własnością Elizeusza. Nie tylko wizja Eliasza odchodzącego do nieba, ale rów-
nież przejęcie płaszcza i bezzwłoczny cud rozdzielenia tym płaszczem wód Jor-
danu, analogiczny do czynu dokonanego wcześniej przez Eliasza, potwierdza, iż 
na Elizeuszu spoczął duch jego wielkiego poprzednika. Potwierdzają to świad-
kowie wydarzenia, uczniowie Elizeusza z Jerycho, którzy stwierdzili: 

Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli mu zatem naprzeciw i oddali mu 
pokłon do ziemi (2 Krl 2,15; por. też 13,14). 

Powołanie Elizeusza do misji prorockiej było wyróżnieniem i niezasłużonym 
darem, ale wymagało ze strony proroka całkowitego posłuszeństwa. Pociągnęło 
za sobą konieczność porzucenia przez Elizeusza dóbr materialnych, dotychcza-

 30 Zob. M. Jasiński, Posłannictwo proroka…, s. 46–47, który jednak rozróżnienie między du-
chem Eliasza i duchem Jahwe komentuje następująco: „Wydaje się, że to rozróżnienie pomiędzy 
duchem Eliasza a Duchem Jhwh jest wyrazem ostrożności hagiografa. Opisując wejście w oso-
bową relację człowieka z Jhwh, mógł wprowadzić czytelnika w ryzyko zmniejszenia dystansu 
istotowej różnicy pomiędzy nimi. Stąd hagiograf wprowadził przestrzeń pomiędzy Jhwh a Eli-
zeuszem, aby czytelnik ich nie utożsamiał. Tym samym dał więcej swobody w ocenie dokonań 
Elizeusza” (s. 47); zob. też E. B. Gertel, Moses, Elisha and transferred Spirit. The Height of Bibli-
cal Prophecy? Part II, „Jewish Bible Quaterly” 30(2002) nr 3, s. 171–177;
 31 Tak na przykład Dawid i inni rozdarli szaty na wieść o śmierci Saula i Jonatana (2 Sm 1,11; 
por. też 2 Sm 3,31); podobnie Jakub rozdarł szaty na wieść o śmierci Józefa (Rdz 37,34) czy Hiob 
po śmierci swoich dzieci (Hi 1,20). Spektakularne odejście Eliasza do nieba rozumiano zatem ja-
ko śmierć tego proroka, na co wskazuje podjęta próba odnalezienia ciała Eliasza przez uczniów 
(2 Krl 2,16–18). 
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sowych zajęć i dotychczasowego trybu życia, a także opuszczenie najbliższych 
osób. Jednakże wszystko to zostało dokonane w sposób całkowicie wolny. Bóg 
powołał Elizeusza, czyniąc to poprzez pośrednika Eliasza, którego Elizeusz stał 
się godnym sukcesorem. 

* * *

Analiza wybranych tekstów z cyklu Eliasza i Elizeusza pozwoliła na bliższe 
poznanie obu postaci proroków, w tym dokonywanych przez nich czynów oraz 
fundamentów i źródeł ich prorockiej misji. Obecnie można pokusić się o sfor-
mułowanie kilku wniosków, które naświetlą wzajemne relacje istniejące mię-
dzy mistrzem a uczniem. 

Najistotniejsze spostrzeżenie zawiera się w prostej konstatacji, że u począt-
ków i źródeł misji prorockiej, zarówno Eliasza, jak i Elizeusza, znajduje się sam 
Bóg, i to w podwójnym wymiarze. Jest On najpierw tym, który powołuje czło-
wieka do wyznaczonej misji. Jak można to odczytać z tekstów biblijnych, Bóg 
jest zawsze powołującym, nawet jeśli czyni to rękami pośrednika, w tym przy-
padku Eliasza. Drugie spostrzeżenie dotyczy orędzia głoszonego przez proroków 
i celu ich misji. Eliasz i Elizeusz przekazywali ludowi Bożemu jedynie to, co zo-
stało im powierzone przez Boga. Oni nie służyli sobie czy własnej sprawie; oni 
służyli sprawie Bożej i ocaleniu ludu Bożego. Owo trwanie w służbie objawienia 
i zbawienia narodu wybranego jest ważnym elementem łączącym obie postacie 
proroków, jednak jest niezależne od nich, gdyż jest darem Bożym. 

Wspólnota powołania i zadań prowadzi w konsekwencji do wspólnoty życia 
i komunii osób. W świetle tradycji biblijnej, Eliasz posiadał najwyraźniej nie-
zwykły autorytet osobisty, a jego wielkość można opisać słowami Pisma Świę-
tego: prawdziwie był to mąż Boży (1 Krl 17,24), który wielokrotnie doświadczał 
obecności samego Boga (19,5–7.12–13) i posiadał pełnię Bożego ducha (2 Krl 
2,14–15). Symbolicznym wyrazem duchowego bogactwa Eliasza i jego działal-
ności stał się płaszcz, niemy świadek przeżyć i dokonań proroka, który od swe-
go mistrza odziedziczył następnie Elizeusz. Przebywając w jego otoczeniu, Eli-
zeusz przygotował się do misji proroka. Niemniej nie wolno zapomnieć, iż nie 
był on jedynie podobizną Eliasza. Elizeusz posiadał swoją własną osobowość, 
jak ukazują to późniejsze teksty biblijne. Każdy z nich spełnił, w swoim cza-
sie i w niepowtarzalny sposób, powierzoną mu przez Boga misję. Obydwaj ży-
li dalej w tradycji biblijnej i najwyraźniej są także obecni w życiu dzisiejszych 
chrześcijan. 
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Mądrość uosobiona w Syr 24  
i w Księdze Mądrości

I. Tło problemu

Przedstawiona jako postać w Księdze Syracha mądrość pouczająco prze-
mawia do swoich słuchaczy – uczniów. W nawiązującej między innymi 
do tego tekstu bohaterka Sofi,a Salwmw,noj, postać mądrości jest nazwa-

na mistrzynią większą od kogokolwiek z żyjących (8,6) i jako taka prowadziła 
też samego hagiografa jako swojego ucznia (7,22).

A. Pozabiblijne i skrypturystyczne korzenie tradycji mądrościowej

Mądrość jest centralną wartością duchowego ruchu, który cechował wszyst-
kie kultury Starożytnego Wschodu, i znalazł swój literacki wyraz w szczegól-
nym gatunku – poezji mądrościowej. Izraelski przejaw tego ruchu miał swój 
specyficzny charakter, jednak jego genezy, wzrostu i oddziaływania nie można 
odrywać od szeroko rozumianego podłoża, na którym wyrósł, tzn. od środo-
wiska mądrościowego Starożytnego Wschodu z jednej strony, a od tradycji bi-
blijnych – z drugiej. Można zatem mówić o szerokim kontekście nauczania mą-
drości w Izraelu, której korzeni należy szukać także w tekstach pozabiblijnych 
o charakterze sapiencjalnym. Obok literatury tego nurtu ze starożytnego Egip-
tu i Mezopotamii należy zwrócić uwagę także na dorobek mieszkańców Edo-
mu, a także przedizraelskich mieszkańców ziemi Kanaan. 

W izraelskiej interpretacji mądrość jest ukazana jako jeden z przymiotów 
Boga. Dzięki niej wszelkie działanie Jahwe olśniewa harmonią i ładem. Zwłasz-
cza jest to widoczne w stworzeniu i podtrzymywaniu przez Niego świata w ist-
nieniu (por. Prz 1,7; Hi 28,28; Syr 1,9). Stwórca jest Bogiem „mądrego serca” 
(Hi 9,4). Hagiografowie mówili o mądrości także w taki sposób, jakby uważa-
li ją nie tylko za przymiot Boży, ale za odrębny byt o przymiotach osoby (por. 
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Hi 28,12–27). O takiej traktują głównie Księgi: Przysłów Salomona, Mądrości 
Syracha i Mądrości.

Kiedy mówimy o personifikacjach, zastosowanych w księgach sapiencjal-
nych, powstaje zamieszkanie, gdyż w bardzo różny sposób są interpretowane 
fragmenty Pisma, w których mądrość występuje jako osoba. Badacze czasem 
nie rozróżniają personifikacji i hipostazy.

Personifikacja to przypisywanie przedmiotom, zjawiskom, pojęciom abs-
trakcyjnym cech ludzkich; także przedstawienie w postaci ludzkiej pojęć, zja-
wisk przyrody1. Hipostaza natomiast to przypisywanie realnego istnienia takim 
abstraktom, jak wartości, stany, cechy czy stosunki. Hipostaza w terminologii 
teologicznej oznacza osobę, zaś personifikacja nie sięga tak daleko, jest figu-
rą literacką powszechnie uznawaną i stosowaną. Taka personifikacja zachodzi 
w Księdze Przysłów i Księdze Syracha, chociaż żadna księga Biblii nie miała ja-
ko bohaterki aż takiej mądrości uosobionej, jaką jest jedna z głównych postaci 
ukazywanych w Sofi,a Salwmw,noj.

W wielu tekstach biblijnych mądrość przedstawiana jest jako postać stoją-
ca na placach, ulicach i wygłaszająca pouczenia (por. Prz 1,20–32; 8,1–36; 9,1–
6). Udziela ludziom napomnień, domaga się, by jej słuchano, a nawet grozi ka-
rą tym, którzy ją lekceważą, obiecuje natomiast nagrodę dla swoich słuchaczy 
(por. Syr 14,20; 15,10). Mądrość przed niewolą babilońską ma zasadniczo cha-
rakter antropocentryczny, podczas gdy po niewoli zaczyna przybierać charak-
ter teocentryczny. 

Mędrcy podejmują i rozwijają z większym nasileniem niż poprzednicy ideę 
mądrości transcendentnej, posiadanej na własność przez Boga, i jako takiej nie-
dostępnej człowiekowi. Czynią to dlatego, aby wysławiać jej tajemnice i niewyra-
żalny charakter bądź też po to, żeby uczyć rozpoznawania jej śladów w stworzo-
nym świecie, albo też dlatego, żeby nam powiedzieć o jej obecności i działaniu, 
począwszy od stworzenia świata, lub wreszcie po to, ażeby ogłosić jej zstąpie-
nie i zamieszkanie pomiędzy ludźmi2.

B. Historia nurtu mądrościowego

Można przyjąć, że za panowania Salomona i przy jego aktywnym udziale 
rozwinął się w Jerozolimie nurt mądrościowy, który musiał najpierw przyswoić 
sobie dotychczasowy dorobek w tej dziedzinie narodów ościennych, szczególnie 
Egipcjan i Babilończyków, aby potem wzbogacić się o własne, oryginalne tre-
ści. Najprawdopodobniej Salomon dał temu ruchowi jakieś formy organizacyj-
ne i wyznaczył program, dlatego prawie wszyscy późniejsi mędrcy pozostawali 

 1 A. Kondracki, Duch i Mądrość w Księdze Mądrości, Lublin, „Roczniki Teologiczne” 1999, 
t. XLVI, z. 1, s. 45–61.
 2 C. Larcher, Etudes sur le live de la Sagesse, Paris 1969, s. 329 n. 
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anonimowi, posługując się imieniem Salomona. Około 300 lat później działa-
ła w Jerozolimie „szkoła mędrców”, która kultywowała tradycje mądrościowe 
i zbierała starożytne dziedzictwo, utrwalając je na piśmie. Wraz ze zburzeniem 
Jerozolimy (587/6) i ze zniknięciem dworu królewskiego ze sceny społeczności 
izraelskiej, szkoła uległa przekształceniu, podległa pewnej formie demokraty-
zacji. Nowo powstałe szkoły z czasem rozszerzyły zakres nauczania. Czasy po 
niewoli babilońskiej przyniosły dynamiczny rozwój piśmiennictwa sapiencjal-
nego, a mędrcy zajęli miejsce proroków3.

C. Główne nurty tematyczne dzieł sapiencjalnych

a) teologia stworzenia

Wszystko, co zaplanowane i stworzone przez Boga i przez Niego cudownie 
urządzone, dla człowieka jest pełne tajemnic i może go tylko skłaniać do poko-
ry i podziwu wobec Stwórcy. Dzięki owej mądrości, która zaprojektowała świat 
i włączyła w Boży plan, rzeczywistość nie jest plątaniną ślepych i chaotycznych 
sił, ale ma swój ład, historię z wyznaczonym celem. Także poganie w kosmogo-
niach dawali wyraz podobnym przekonaniom.

b) nauka o nieśmiertelności

Mądrość ustawicznie obiecuje życie tym, którzy będą jej szukać i zgodnie 
z nią postępować. Stopniowo w dziełach sapiencjalnych wyłania się kwestia ży-
cia i śmierci. Wprawdzie tradycyjna teologia izraelska obiecywała ludziom pra-
wym długie i dostatnie życie, ale namysł mędrców wskazał na niesprawiedli-
wości, które nie oszczędzają ludzi sprawiedliwych. Księga Mądrości przynosi 
ostateczne rozwiązanie trudnego problemu, jaki stanowi przedwczesna śmierć 
człowieka sprawiedliwego. Przesłanie wcześniejszych tekstów Starego Testamen-
tu, uznające wyłącznie odpłatę doczesną, nie podawało jeszcze wystarczające-
go rozwiązania tej kwestii. Największym darem mądrości jest nieśmiertelność. 
Księga Mądrości wprowadza ten ostateczny motyw, który nie był wspomina-
ny we wcześniejszych pismach: podobieństwo do Boga, o którym mówi Księga 
Rodzaju (1,26 n.), interpretuje jako powołanie do nieśmiertelności (Mdr 2,23). 
Wydaje się, że okres męczenników za wiarę był tym momentem, w którym doj-
rzała wiara w zmartwychwstanie. Autor najmłodszej księgi Starego Testamentu 
– Mądrości, buduje swoje rozumowanie na bazie pojęć sprawiedliwości i prawo-
ści. Błogosławiona szczęśliwość, według niego, płynie ze sprawiedliwości, z mą-
drości, jest darem Bożym (Mdr 1,15; 9,4).

 3 T. Brzegowy, Pisma mądrościowe Starego Testamentu, Tarnów 2003, s. 41–57.
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c) mądrość uosobiona

Deuterokanoniczne dzieła sapiencjalne (Syr, Mdr) kontynuują niektóre tra-
dycje Starego Testamentu, wzbogacając je przede wszystkim o poetyckie perso-
nifikacje mądrości (Prz 1,8,9; Ba 3,9–4,4; Syr 24; Mdr 7,7–9,18)4. Księga Przy-
słów (8,22–31) ukazuje jej relację z Bogiem, światem i ludźmi. Podkreśla jej 
zaistnienie przed stworzeniem i udział w dziele kreacji. Na tym tekście wzoru-
je się autor Księgi Syracha (24), przedstawia mądrość zapraszającą ludzi, któ-
ra rozbiła swój namiot w Izraelu. Warto odnotować, że pokrewieństwo słowne 
i treściowe z tymi dwoma ujęciami wykazuje zwłaszcza Prolog Ewangelii we-
dług św. Jana (J 1,1–18).

D. Biblijna Mądrość uosobiona – w tekstach powstałych  
przed Księgą Syracha

Zwieńczeniem dociekań nad naturą, pochodzeniem i celem mądrości by-
ła koncepcja posługująca się jej uosobieniem. W tej idei dokonała się synteza 
wcześniej uwzględnianych elementów z podkreśleniem jej religijnego i zbaw-
czego charakteru: autorzy ukazują Panią Mądrość, która mieszka w niebieskim 
dworze i uczestniczy w tajemnicy Boga (Hi 28, Prz 1,8,9; Bar 3,9–4,4; Syr 24 
i Mdr 7,1–9,18). Zasadnicza, ale i trudna jest odpowiedź na pytanie: czy w teks-
tach sapiencjalnych mamy do czynienia z hipostazą czy poetycką personifika-
cją? Większość egzegetów opowiada się za personifikacją. Są oni zdania, że te 
personifikacje należy rozpatrywać w kontekście judaistycznych pojęć teolo-
gicznych, do których wyrażenia stosowano tego rodzaju formy, nadając osobo-
we cechy duchowi, słowu, imieniu Bożemu5. Sama Biblia podaje nam jeszcze 
inne personifikacje. Oto Boża sprawiedliwość wyprowadza Izraela z Babilonu 
(Iz 58,4), łaskawość i wierność spotykają się razem, sprawiedliwość i pokój się 
całują (Ps 85,11).W Księdze Przysłów są różne personifikacje, na przykład 

szydercą jest wino, swarliwą – cycera (20,1). 

Tekst tego hagiografa jest najstarszą księgą biblijną, która mądrości przypisuje 
cechy osobowe. Jednak początkowe rozdziały utworu (1–9) zostały zredagowa-
ne później niż zasadniczy zrąb tekstu, bo dopiero po niewoli babilońskiej. One 
to dają po raz pierwszy dojrzałą syntezę objawionej nauki o Bożej mądrości. 
Przejawia się ona zarówno w dziele stworzenia świata, jak i w kierowaniu ludz-
kim życiem. Te idee znajdujemy zwłaszcza w rozdziałach 1. i 8.6, a także 9,1–6, 
w kompozycyjnie wyodrębnionych jednostkach literackich.

 4 J. Vilchez-Lindez, Sapienza, Roma 1989, s. 95–97.
 5 S. Potocki, Drogi Mądrości (Księga Przysłów), [w:] Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg 
biblijnych, t. 6, Mądrość starotestamentalnego Izraela, red. J. Frankowski, Warszawa, s. 52–56.
 6 A. Tronina, Maryja – Stolica Mądrości, [w:] U boku Syna, Lublin 1984, s. 56–59.
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W ww. 1,20–33 mądrość jest ukazana jako postać wzorowana na starotesta-
mentalnym proroku, który, przemawiając publicznie na ulicach i placach, grozi 
słuchaczom wyszydzeniem i zagładą, tym zaś, którzy przyjmują jej naukę, pod 
koniec przemowy obiecuje pokój i pomyślność. W ww. 9,1–6 ta sama upersoni-
fikowana mądrość zmienia ton, zaprasza „prostaczków na ucztę z chleba i wina”. 
W ww. 8,3–36 znowu w miejscu publicznym zwraca się do prostaczków. Oferu-
je im naukę droższą niż złoto i srebro, perły i klejnoty (ww. 10–11). 

Na szczególną uwagę zasługuje fragment rozdziału 8. (ww. 22–31). Mędrzec 
sześciokrotnie podkreśla istnienie mądrości przed stworzeniem, przed wszyst-
kim, co jest we wszechświecie, pochodzi od Jahwe, który ją uczynił, a ona to-
warzyszyła Mu wiernie w akcji stwórczej. Określa ją jako amon – „mistrzynię” 
(w. 30). Kto ją znajdzie, znajdzie życie (8,32).

Autor kolejnego poematu o mądrości (Bar 3,9–4,4) zwraca uwagę na jej ta-
jemniczość i niepoznawalność, gdyż dostęp do pełnego jej poznania ma jedy-
nie Bóg. Ten zaś udzielił jej Izraelowi jako szczególnego daru.

Nieoczekiwana jest personifikacja mądrości w Księdze Hioba (rozdz. 28). 
Czytamy, że ludzie znajdują skarby ukryte w ziemi, ale nie mogą znaleźć mą-
drości (Hi 28,12.20). Autor chce powiedzieć, że nie mieszka ona ani na ziemi, 
ani w głębinach, jest niedostępna człowiekowi – natomiast znana tylko Bogu. 
Głównym drogowskazem do niej jest samo stworzenie świata, w które ona by-
ła zaangażowana.

Kim jest Pani Mądrość ? Zauważmy, że we wszystkich fragmentach poety-
cko prezentujących Panią Mądrość ma ona tę samą naturę i przymioty:

– ma w sobie coś boskiego,
– wywodzi się od Boga;
– jest przez Niego zrodzona;
– pozostaje w Nim, a równocześnie przejawia się w stworzonym świecie;
– decyduje o życiu i śmieci człowieka.
Zdaje się środkiem, którym posłużył się Jahwe jako jakąś konstruktywną 

zasadą, porządkiem świata.

II. Orędzie odwiecznej Mądrości Bożej w Księdze Syracha 
(24,1–34)

Rozdział 24. Księgi Syracha pełni w niej szczególną, niepowtarzalną rolę. 
Zdaniem niektórych egzegetów, stanowi on kompozycyjne centrum Księgi (Tor. 
27–31). Zanim przystąpię do pokazania uosobionej mądrości, przyjrzę się struk-
turze tegoż rozdziału, dokonam jego egzegezy i spróbuję odpowiedzieć na pyta-
nie o wpływy tradycji biblijnej, w szczególności Księgi Przysłów, oraz inspiracji 
hellenistycznej, tu przede wszystkim aretologii ku czci Izydy.
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Analizowany fragment dzieli się na trzy podstawowe części:
1) ww. 1–2 – wprowadzenie,
2) ww. 3–21 – przemowa mądrości w 1. osobie,
3) ww. 22–34 – komentarz Syracha.
Szczegółowa analiza tekstu pozwala dostrzec więcej podjednostek:
a. wprowadzenie – ww. 1–2;
b. mowa mądrości – ww. 3–21:
– ww. 3–7– pochwała mądrości,
– ww. 8–12 – polecenie, by zamieszkała w Izraelu,
– ww. 13–17– seria porównań z pięknymi tworami natury,
– ww. 18–21– osobisty apel;
c. komentarz składający się z dwóch ogniw: ww. 22–31 i ww. 32–34.

A. Egzegeza

Wprowadzenie (ww. 1–2) informuje o okolicznościach i temacie, precyzu-
je wypowiadającą się, dopuszczoną do głosu, postać, którą jest mądrość; potem 
ona sama przemawia, w niebiańskiej radzie, mówi do zastępów „Najwyższego”, 
synonimicznie rozumianych jako zgromadzenie w Jerozolimie. 

Główna cecha tej sekcji to autocharakterystyka mądrości (ww. 3–21). Jest 
ona ukazana jako kosmiczna moc (ww. 3–6), łączy się szczególnymi więzami 
z Żydami w Jerozolimie (ww. 7–12). Wyraz „mądrość” jest rodzaju żeńskiego 
chokma, sofia, być może rodzaj gramatyczny, odgrywający istotną rolę w kształ-
towaniu personifikacji, buduje analogię do „żeńskich” przymiotów Boga.

W ww. 1–2 wyrażenie jej lud prawdopodobnie odnosi się do Izraela, anty-
cypując ww. 8–127.

Te wstępne wersety konotują zarówno kosmiczne znaczenia, starożytne poję-
cie niebiańskiego dworu (w. 2), jak i ziemskie, bo mądrość zamieszała w Izraelu.

Jestem słowem…mówionym przez Najwyższego (w. 3) przypomina, że dzi-
siaj słowo Izraelitów raz wypowiedziane miało moc. W Starym Testamencie pa-
mięta się o słowie Boga, które tworzyło wszechświat i które nie wraca do Nie-
go bezowocnie, dopóki nie spełni swego zadania (Iz 55,11). Syrach odnosi się 
do pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, gdzie stworzenie wszechświata jest 
przedstawione jako następstwo serii twórczych słów Boga. 

Mgła stanowi aluzję do „potopu”, który według Rdz 2,6 nawadniał ziemie. 
Słup obłoku (w. 4) symbolizował obecność Pana Boga podczas wędrówki 

przez Synaj (Wj 33,9). Późniejsi Żydzi utworzyli słowa shekinah „mieszkanie” 
albo „spoczywająca” obecność, by opisać obecność Boga podczas Wyjścia.

 7 J. A. Emerton, Wisdom In Ancient Israel, Cambridge 1995, s. 48–45; E. J. Rybolt, Sirach (Col-
legeville Bible Commentary 21), Minnesota 1986, s. 53–55; J. Snaith, Ecclesiasticus or the Wis-
dom of J Jesus son of Sirach (The Cambridge Bible Commentary), Cambridge 1974, s. 119–127.
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W w. 5. mądrość należy do kosmicznej sfery Boga i spełnia te same co On 
czynności – „chodzi tam i z powrotem na sklepieniu niebieskim” (Hi 22,14) 
i mierzy „głębokość otchłani”. 

Okrąg nieba wyobrażał prawdopodobnie wygięty w łuk metal, o którym 
w starożytnej kosmologii sądzono, że rozdziela wyższe wody od niższych wód. 
Bóg jest przedstawiony jako chodzący dookoła tego. 

Wiersz 7.: Pośród nich wszystkich, szukałam domu, wskazuje na związek mię-
dzy miejscem mądrości w kosmosie a jej lokalizacją na ziemi. Syrach pozostaje 
w wyraźnej opozycji do innych pisarzy swego czasu, ponieważ u nich mądrość 
szuka miejsca na ziemi, ale nie znajduje żadnego i wraca do nieba.

W poszukiwaniu miejsca można zauważyć aluzje do pielgrzymowania Izra-
ela na pustyni. Warto wspomnieć, że enigmatyczny fragment z 1 Księgi Heno-
cha (42,1–2) dramatycznie odwraca opowiadanie Syracha. Według Henocha, 
mądrość nie znalazła miejsca zamieszkania na ziemi i dlatego powróciła do nie-
ba; w analizowanym tu tekście jest przeciwnie – ona znalazła miejsce zamiesz-
kania w Izraelu. Polecenie, by zamieszkać tutaj, można porównać do motywa-
cji miejsca kultu, podanej w Księdze Powtórzonego Prawa (12). Syrach zakłada, 
że mądrość już wcześniej osiedliła się w Izraelu, gdyż służyła w namiocie na pu-
styni (Wj 25,8–9).

Najbardziej odpowiednią paralelę znajdujemy w Pwt 32,8–9: Bóg podzielił 
narody, ale Izrael uznał za cząstkę szczególną. Ta idea jest wyjątkowa w trady-
cji mądrościowej. Autoprezentacja mądrości w ww. 3–7 ujawnia pochodzenie 
i naturę przemawiającej. Zaimek w 1 os. (evgw,) jest szczególnie charakterystycz-
ny w aretologiach poświęconych Izydzie, ale jest także wielokrotnie używany 
w Księdze Przysłów (8). Boskie pochodzenie mądrości jest podkreślone w Prz 
8,21 i Syr 1,1. Idea, że pochodzi ona z ust Bożych, może być sugerowana Prz 2,6 
(od Pana pochodzi mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozumienie). Ten 
motyw leży u podstaw identyfikacji mądrości ze słowem Bożym, które też po-
chodzi z ust Bożych (Iz 45,23). Greckie słowo logos ma dalekosiężne konota-
cje w grece, szczególnie u stoików, kiedy odnosi się do ducha, który przenika 
universum, co pozwala, by widzieć związek z ideą Ducha Bożego. Skojarzenie 
z duchem jest sugerowane tutaj przez stwierdzenie, że mądrość okrywa ziemię 
jak mgła, co przywołuje Rdz 1,2. 

Stwierdzenie o służbie „z Bożego rozkazu spełnionej w namiocie” (ww. 18–
12) precyzuje miejsce zamieszkania – jest ono w Izraelu. Podporządkowywa-
nie się mądrości Bogu jest tu jasne: – mądrość jest darem Boga dla Izraela. Po-
równania (ww. 13–17) obejmują wrażenia ludzkich zmysłów (dotyku, wzroku, 
smaku, zapachu) i odnoszą się zarówno do północy Izraela (Liban), jak i do 
południa (Jerycho). Wonności przywołują akt kapłańskiego namaszczenia 
(Wj 30,23–24). 

Wymienione w w. 15 galbanum (w. 15c) jest gorzką, aromatyczną żywi-
cą; mastyks aromatyczną gumą drzewa rodzaju Pistacia lentiscus, a onycha jest 
związana z morskim mięczakiem. Galbanum, onycha i mastyks były połączone 
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z czystym kadzidłem (Wj 30,34–35). W w. 15d mądrość porównuje się z „za-
pachem kadzidła w świętym Namiocie”, czyli z tym, co święte, dopuszczalne, 
i przyjemne dla Pana Boga; co było wykluczone z pozaliturgicznego użycia, 
a stosowane tylko przez wybraną służbę (por. Wj 30; 38), (por. Lb 16; 6–7,17–
35; 2 Krn 26; 16–19). Miłe powonienie kadzidła traktowano jako przysłowio-
we (por. Prz 27; 9). Autor dodaje nowy aspekt cech mądrości: przez aluzję do 
czynności liturgicznych kapłana wskazuje mianowicie na rolę jej pośredniczki 
między Bogiem a ludźmi.

Po wymienieniu różnych wyobrażeń, opartych na porównaniach do pięk-
nych dzieł natury (ww. 13–17), mądrość zamyka swą przemowę apelem do lu-
dzi, by przyjęli to, co im ona oferuje. Przedmiot oferty określa za pomocą obra-
zów żywności i napoju, znanych z wielu biblijnych ustępów.

Wyrażenie owoc mądrości (w. 19) jest powszechnie używaną metaforą w li-
teraturze mądrościowej. Określenie jego słodyczy przypomina Psalm 19: 

Dekret Pana – słodszy niż syrop albo miód od grzebienia (w. 10). 

Syrach może cytować ten ustęp, by zapowiedzieć identyfikację mądrości z Pra-
wem, obecną w następnej sekcji tekstu. 

Po skończeniu mowy wygłaszanej przez personifikowaną mądrość, Syrach 
rozwija tezę o tożsamości mądrości i żydowskiego Prawa. W dobie powstawa-
nia tekstu studium i interpretacja Bożych nakazów stały się drogą do głębsze-
go rozumienia samego Boskiego objawienia.

Wszystko to (w. 23) jest całą chwałą oddaną w mowie mądrości, odnosi się 
także do Prawa. Personifikacja przemawiającej nie oznacza jednak żadnego nie-
zależnego niebiańskiego bytu, ale jest tylko sposobem poetyckiej ekspresji. Pójść 
za mądrością i mieć bojaźń Bożą to nic innego, jak praktykować prawo, które 
Mojżesz postanowił, aby było dziedzictwem zgromadzeń Jakuba – autor cytuje 
tutaj Księgę Powtórzonego Prawa (33,4). Prawdopodobnie oznaczają żydow-
skie społeczności w rozproszeniu. Grecki tłumacz zapragnął posłużyć się w w. 
24. jako pobożnym napomnieniem, kompilacją różnych liturgicznych wyrażeń 
ze Starego Testamentu. 

Autor stosuje dalej kilka porównań mądrości do rzek w ciągu pór roku: do 
Piszon – zima, do Tygrysu – wiosna, do Jordanu – lato, do Gibon – jesień. Po-
nieważ stan wód uzależniono od planet na nieboskłonie, więc należy przez po-
wyższe wyliczenie odczytać myśl, że porządek wszechświata jest od Boga.

Chodzi bowiem o to, że człowiek jest tak zależny od Prawa w swoim życiu 
duchowym, jak rolnicy w dolinach rzeki są zależni od powodzi, dla nawadnia-
nia, aby utrzymać biologiczne życie. Prorocy opisali przyszły złoty wiek dla Ży-
dów w nawiązaniu do odnowionej płodności rajskiej (rajski ogród); Syrach uży-
wa motywu czterech rzek – które według Księgi Rodzaju (2,11–14) wypływają 
z raju i dalej płyną przez cały świat – by ukazać znajomość Prawa płynącego nie-
wyczerpanie od Boga do Żydów, by za ich pośrednictwem wznowić duchowe 
życie świata. Piszon może być identyfikowany z Indusem, Gihon z Nilem, ale sa-
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mo identyfikowanie było nieważne dla autora, gdyż chodziło mu o teologiczną 
wizję świata odnowionego z woli Boga. Do motywu czterech rzek z Księgi Ro-
dzaju Syrach dodaje Jordan, największą rzekę Palestyny. Jordan, Tygrys i Eufrat 
wylewają na wiosnę, w czas pierwocin, Nil w jesieni – w czas winobrania.

W wersetach 27–31 Syrach rozwija dalej myśli oparte na symbolice wody. 
Samego siebie porównuje do kanału irygacyjnego, prowadzonego od wielkiej 
rzeki (w. 30). Właśnie jak kanał przelewa się z powodu nadobfitości wody, tak 
on sam przez studiowanie Prawa sprawił, że wzrastająca jego wiedza mogła być 
dostępna dla wszystkich jej pragnących (w. 34). Taki był cel napisania księgi.

Chce głosić swą naukę jak proroctwo (w. 33), a to ma znaczyć, że jego na-
tchnienie jest tak nieodparte jak proroków, którzy byli przed nim.

Uważa się za nauczyciela mądrości, który przekazuje w testamencie dla po-
koleń, a więc nie tylko jemu współczesnym, ale też wszystkim przyszłym lu-
dziom wierzącym na całym świecie (por. w. 32b).

Służba pełniona przez mądrość w świętym namiocie, w świątyni w Jerozo-
limie (w. 10) odzwierciedla wymogi Prawa. Pozornie wydaje się to niezgodne 
z absolutyzowaniem etycznych, a nie kultycznych kwestii w księdze, ale Syrach 
okazywał silne zainteresowanie praktykowaniem religijnych obrzędów. Trze-
ba też pamiętać, że znaczenie Jerozolimy jako świętego miasta raczej wzrasta-
ło, niż się zmniejszało, od czasu gdy Żydzi rozpierzchli się po całym świecie. 
Syrach sumuje różne aspekty nauki o specjalnym wyborze przez Boga Żydów 
(ww. 10–11).

Liban i Hebron (ww.13–14) są wysokimi łańcuchami górskimi, przebiega-
jącymi na północy Palestyny, a Jerycho i Engaddi są blisko Morza Martwego na 
południu. Te nazwy pokazują, że apel mądrości odnosi się do całego Izraela, za-
równo północy, jak i południa, zarówno gór, jak i dolin. Drzewa Cedrus libani, 
porównane z prawymi, spotykamy także w Psalmach (Ps 92,12) – byli oni sław-
ni jak trwały las. Józef Flawiusz, i rzymski pisarz Pliniusz chwalą daktylowce 
z Engaddi dla ich piękna w suchych brzegach Morza Martwego.

Wiele z korzeni wspomnianych w w. 15. uwzględnia receptura świętego ole-
ju do namaszczeń, który był używany przez Mojżesza 

w świętym namiocie (Wj 30,23–4). 

Zatem werset przywołuje z powrotem liturgiczne odniesienie, znane już z w. 10.

B. Inspiracje hellenistyczne

Przede wszystkim należy wskazać aretologie ku czci Izydy, a także elemen-
ty filozofii greckiej, szczególnie stoickiej. Wpływy aretologii ku czci Izydy mają 
charakter zarówno słowny, jak i tematyczny. Izydzie i mądrości przypisywane 
jest powstanie przede wszystkim, obie też spełniają funkcje kosmiczne.
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Jedna i druga rości sobie prawo do panowania nad światem. Izyda chwali 
się, że dała ludziom prawa. Nadto głoszenie własnej chwały obecne jest w obu 
tradycjach. 

C. Reinterpretacja przekazów biblijnych

W Księdze Syracha można znaleźć aluzje do wielu ksiąg biblijnych, zaczerp-
nięte z nich tematy oraz inne zbieżności treściowego ST. Najbardziej bliska au-
torowi była Księga Przysłów. Obie te księgi łączy wspólna tradycja mądrościo-
wa, w obu też dostrzegamy tę samą formę stylistyczną w przekazie zasadniczej 
treści. Księgę Syracha można nazwać komentarzem do Księgi Przysłów. Syrach, 
będąc pod wyraźnym wpływem Księgi Przysłów (1,20–33; 8,1–36; 9,16), mą-
drość Bożą, wylaną na stworzenia i dostrzegalną w nich, przedstawia za pomocą 
personifikacji poetyckiej jako osobę wzywającą ludzi, by szli za nią i szukali jej 
pouczeń (Syr 4,11–19; 14,20–15,10; 24,1–34). Hymn o mądrości w 24. rozdziale 
tekstu Syracha stanowi syntezę dotychczasowej biblijnej spekulacji mądrościo-
wej, powstał pod wpływem 8. rozdziału Księgi Przysłów. Mądrość jest przedsta-
wiona w funkcji kosmicznej i historio-zbawczej. Jak słowo, tak i mądrość ema-
nuje z ust Boga (w. 3), mieszka u Boga i jest obecna wszędzie na ziemi, szukając 
sobie zamieszkania wśród ludzi (ww. 3–7). Ponieważ jej poszukiwanie okazało 
się daremne, Bóg ofiarował jej mieszkanie w Izraelu. Tam „zapuściła korzenie”, 
stając się drzewem majestatycznym (ww. 12–13). Wszyscy ludzie zostali zapro-
szeni do korzystania z tego drzewa mądrości (ww. 19–22), którym jest 

księga Przymierza Boga Najwyższego, Prawo, które dał nam Mojżesz (w. 23). 

Ta zachęta przypomina wyraźnie zakończenie rozdziału 8. Księgi Przysłów. No-
vum w stosunku do niej jest końcowa część hymnu Syracha, gdzie autor posta-
wił znak równości między Torą a mądrością. Odwieczny porządek, jakiego szu-
kali mędrcy Izraela, znalazł najlepsze sformułowanie w Prawie. Poznanie prawa 
i strzeżenie go jako swojej własności w życiu, ta bardzo głęboka wprost cześć dla 
Prawa, stanowi jeden z najistotniejszych elementów orędzia Syracha, ukształto-
wanego pod wpływem Księgi Przysłów.

D. Obraz Mądrości Bożej

Z wprowadzenia (ww. 1–2) wynika, że zasadnicza część perykopy, czyli orę-
dzie mądrości, ma formę pochwały, w której przemawiająca sama ukazuje swą 
godność i wartość. Wypowiedź jest wygłoszona na zgromadzeniu religijnym, 
wobec licznie zebranego ludu, a także wobec „zastępów Najwyższego”. Poety-
cko upersonifikowana Mądrość Boża występuje tu zatem w roli kaznodziei ob-
darzonego szczególnymi przywilejami.
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Charakterystyka uosobionej mądrości ukazuje zarówno jej niezwykłe przy-
mioty osobiste, jak i wyjątkowe zadania zlecone przez Stwórcę. Słyszymy zatem, 
że ona „wyszła… z ust Najwyższego”, co jest wyraźnym nawiązaniem do kapłań-
skiego opisu stworzenia świata. Dowiadujemy się, że zamieszkała na wysokoś-
ciach, ustawiając swój tron na słupie z obłoku, by objąć we władanie stworzony 
wszechświat, a zwłaszcza zamieszkujących ziemię ludzi (ww. 3–6). 

Temat słupa obłoku, wzięty z Księgi Wyjścia – oznacza tu ścisłą zażyłość 
mądrości z Bogiem. … Chociaż niebo jest właściwym miejscem zamieszka-
nia mądrości, obiegła ona najbardziej nieprzystępne strony świata, by zna-
leźć sobie miejsce wśród ludzi. I chociaż sprawuje ona suwerenną władzę 
nad wszystkimi ludami i narodami, to Stwórca wyznaczył jej miejsce w Izra-
elu (Syr 24,12)8. 

Wpływ na ludzi był dla niej właśnie tak ważny, że postanowiła zamieszkać wśród 
nich i wśród wszystkich narodów poszukiwała odpowiedniego dla siebie miej-
sca. Przywilej jej goszczenia otrzymał ostatecznie naród izraelski, który z wo-
li samego Stwórcy stał się jej dziedzictwem. Odwieczna Mądrość Boża osiadła 
więc w Jerozolimie, aby pełnić służbę przy Bogu obecnym w świętym Przybyt-
ku (ww. 7–10). Odtąd umiłowana przez Niego Jerozolima stała się miejscem od-
poczynku mądrości, która z tego ośrodka włada Narodem Wybranym, wywie-
rając na niego swój przemożny i błogosławiony wpływ. 

W końcowej części orędzia, mającej formę apelu, mądrość zwraca się do 
wszystkich, którzy jej pragną (ww. 19–23). W niezwykle autorytatywny spo-
sób zapewnia, że wszyscy, którzy do niej przyjdą, którzy będą o niej pamiętać 
i uwzględniać ją w swoim życiu, nie tylko nie będą błądzić, ale także sycić się 
będą ustawicznie jej wspaniałymi owocami.

Jak widać, sporządzony przez Syracha obraz uosobionej Mądrości Bożej od-
znacza się wielką różnorodnością elementów. Syrach nie był pierwszym, któ-
ry posłużył się tym środkiem literackim, lecz w jego ujęciu obraz Mądrości jest 
jednak bardziej bogaty, zarówno w elementy zaczerpnięte z teologicznej reflek-
sji izraelskiej, jak i w zastosowane środki wyrazu. Niezwykłość Mądrości wy-
raża antropomorfizująca metafora: ,,Wyszłam z ust Najwyższego” (w. 3a). O jej 
oddziaływaniu na świat i ludzi mówią najpierw takie wyrażenia, jak „Pan mnie 
stworzył” (w. 8b), „jak mgła okryłam ziemię” (w. 3b), następnie wzmianka o jej 
tronie na obłoku (w. 4) i wizja wędrówki w kosmosie i wśród narodów (ww. 5–
6), wreszcie szczególnie obszerna uwaga o jej pobycie w Izraelu, wyrażona cha-
rakterystyczną, długą serią porównań (ww. 8–19). 

Nagromadzenie w jednym obrazie tylu różnorodnych elementów świad-
czy wymownie, że Syrach, personifikując Mądrość, chciał ułatwić rozmyślanie 
o Boskiej tajemnicy, a zarazem wskazać, gdzie i w jaki sposób człowiek odpo-

 8 A. Tronina, Maryja – Stolica Mądrości, [w:] U boku Syna, Lublin 1984, s. 58.
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wiednio usposobiony może doświadczyć obecności Boga, który przez tę właś-
nie mądrość działa.

E. Orędzie upersonifikowanej Mądrości Bożej

Zasadniczą część tego orędzia zajmuje obszerna autocharakterystyka, w któ-
rej mądrość mówi o swej relacji do Boga (ww. 3–4), o funkcji pełnionej w stwo-
rzonym świecie (ww. 5–7), pobycie w Izraelu i Jerozolimie (ww. 8–12). Sławiąc 
swój rozkwit w Narodzie Wybranym, wspomina o owocach, jakimi go obdarza 
(ww. 13–18). Orędzie kończy apel Mądrości, wzywający ludzi do korzystania 
z oferowanych im dobrodziejstw (ww. 19–22).

Mądrość rozpoczyna przemówienie od stwierdzenia swojego pochodzenia 
od Boga, podkreślając przez to zarówno swoją od Niego zależność, jak i wyni-
kającą stąd godność. Otrzymała zatem władzę nad całym stworzonym świa-
tem i nad wszystkimi ludźmi. Dzięki temu mogła samotnie odbywać wędrów-
kę po wszystkich sferach tego świata (według ówczesnych pojęć tworzyły go: 
niebiosa, otchłań, morze i ziemia), docierając wszędzie, nawet tam, gdzie tyl-
ko Bóg może dotrzeć (ww. 5–6). Celem tej wędrówki było odnalezienie odpo-
wiedniego miejsca. Nie zamierzała bowiem poprzestać na władaniu ludźmi, 
chciała się im również objawiać i udzielać, co miało się dokonywać w wybra-
nym przez nią narodzie.

Wyboru takiego narodu i miejsca dokonał sam Bóg w określonym momen-
cie historii ludzkości. 

Izrael stał się umiłowanym dziedzictwem mądrości, która wycisnęła na nim 
swoje szczególne piętno. Zwraca na to uwagę dalsza część jej przemówienia 
(ww. 13–17). Już przed Syrachem przedstawiano mądrość za pomocą symbo-
lu drzewa życia, podkreślając w ten sposób jej życiodajny wpływ na człowieka 
(Prz 3,18). W przemówieniu Mądrości Bożej, jak się wydaje, Syrach nawiązu-
je do tego obrazu w stwierdzeniach, że ona zapuściła korzenie w dziedzictwie 
Pana i wyrosła na tym podłożu na wzór cedru, cyprysu, palmy czy róży, oliw-
ki i platanu. W innych porównaniach mądrość mówi o swojej wonności i mi-
łym zapachu, zbliżonych do tych, jakie niesie ze sobą mirra, balsam, żywica czy 
dym kadzielny. Chodzi tu prawdopodobnie o atmosferę świętości promieniu-
jącej z kultu świątynnego (Wj 30,22–38). Przyrównując siebie do rozłożystych 
gałęzi terebintu, pełnego uroku krzewu winnej latorośli, czy do pięknych kwia-
tów, Mądrość ukazuje zarówno swe dostojeństwo i wartość, jak i gotowość od-
działywania na życie ludzi.

Końcowa część orędzia (ww. 19–22) ma formę krótkiego apelu, utrzymanego 
w stylu analogicznych napomnień z Księgi Przysłów (8,32–36 i 9,4–5). Przema-
wiająca stawia wymagania, które jednak nie są zbyt wysokie, natomiast osiągane 
tą drogą korzyści przechodzą wszelkie ludzkie oczekiwania. Mądrość bowiem 
chroni człowieka przed zejściem na manowce, jej obecność daje słodycz prze-
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wyższającą smak miodu (por. Prz 24,13–14), a spożywanie jej owoców ciągle 
wzmaga apetyt i potęguje pragnienie. W orędziu uosobionej mądrości dokonał 
więc Syrach niezwykle ważnej syntezy doktrynalnej, z której wypływają cen-
ne wskazówki praktyczne. Uwzględnił w nim bowiem wszystkie podstawowe 
prawdy o Bożej Mądrości, a równocześnie pokazał, w jaki sposób człowiek mo-
że znaleźć się w zasięgu jej zbawczych wpływów. Przedstawił zatem odwieczną 
Mądrość Bożą najpierw od strony jej oddziaływania na świat i na wszystkich lu-
dzi. Uniwersalny charakter mądrości stwórczej w określonym czasie został nie-
jako zacieśniony przez wyznaczenie jej nowej roli w ramach Narodu Wybrane-
go. Dalszym i ostatecznym zacieśnieniem sposobu jej działania było skojarzenie 
jej z jerozolimskim kultem świątynnym. O ile więc stwórcza Mądrość Boża wy-
cisnęła swe piętno na całym stworzeniu, o tyle jej działanie zbawcze objęło tylko 
dzieje Izraela i życie poszczególnych Izraelitów, którzy w odpowiednim uspo-
sobieniu uczestniczyli w liturgicznej służbie Bożej w Jerozolimie.

Syrachowy obraz mądrości jest złożony; raz widzi w niej Boski przymiot, 
który Bóg, jedyny Mędrzec, posiada na własność, innym razem przedstawia ją 
jako rzeczywistość tajemniczą i niedostępną człowiekowi, „stworzoną” przez 
Boga przed wszystkimi rzeczami: to znów personifikuje ją, nadając jej rysy ko-
biece. Wreszcie opisuje ją jako „wychodzącą od Boga”. Hagiograf tworzy na 
pewno wyrafinowaną syntezę literacką tradycyjnych ujęć i nowych elementów 
o szczególnej ekspresji. Daje dzięki temu bardzo złożone pojęcie mądrości, któ-
re wszak „bierze się z jego chęci połączenia” nowych wartości ze starszymi pis-
mami biblijnymi9.

III. Sofi,a z Księgi Mądrości 

Termin sofi,a występuje przede wszystkim w części centralnej tekstu (6,22–
10). W części pierwszej, eschatologicznej, pozostaje prawie niezauważalny (1,4; 
3,11), podobnie w części historycznej (14,2.5).

Autor Sofi,a Salwmw,noj wykorzystuje bogatą biblijną tradycję mądrości 
uosobionej. Dostrzega w niej podwójne działanie: aktywność na płaszczyźnie 
kosmicznej – jako obecność wypełniającą wszechświat, i na płaszczyźnie antropo-
logicznej – jako czynnik Boży działający we wnętrzu człowieka (Kondr. 60). 

Syracydes nie ośmielił się wyraźnie przyznać stwórczej roli swej nadprzyro-
dzonej bohaterce poetyckiej. Uczynił to dopiero autor Księgi Mądrości, utożsa-
miając mądrość ze Słowem stwarzającym świat (9,1). To w tym dziele spekula-
cje na temat hipostaz osiągnęły punkt kulminacyjny. 

 9 C. Larcher, Etudes sur le live…, s. 341.
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A. Inspiracje biblijne

Bogate spektrum biblijnych tradycji wyrażania tego tematu znajduje wielo-
rakie odbicie w tej księdze10. Można więc mówić o mądrości dworskiej przed-
stawionej metaforycznie (1,1–15; 6,1–21; 7,1–14; 8,10–18; 9,1–12); encyklope-
dycznej (7,15–22); spekulatywnej – jako refleksji nad stworzeniem (9,9; 11,17; 
13,1–9) i nad istotą samej Mądrości (7,22–8,7). Jej osobowy charakter jest także 
szczególnie widoczny dopiero w tej księdze. Hagiograf zaznacza zatem, że na-
rodziła się z Boga jako Jego tchnienie (por. Mdr 7,25 n.), uczestniczy w naturze 
Boskiej, posiadając przymioty, takie jak: rozumność (por. Mdr 7,22), niezmien-
ność (por. Mdr 7,27), świętość (por. Mdr 7,22), wszechmoc (por. Mdr 7,23.27), 
że przebywa ona wspólnie (5 określeń – wszystkie tylko w Mdr) z Bogiem (por. 
Mdr 8,3; 9,9) i zasiada na Jego tronie pa,reroj (por. Mdr 9,4.10), dzieli z Nim 
wszechwiedzę, a nawet udzielała Mu rad w chwili stwarzania wszechświata (por. 
Mdr 8,4). Mądrość na równi z Bogiem podtrzymuje świat w istnieniu (por. Mdr 
7,23 n. 27), szczególną miłością darzy człowieka (por. Mdr 1,6). Uczy ludzi, te-
go co dobre, i prowadzi ich do Boga, w ten sposób okazując swoją zbawienną 
moc (por. Mdr 9,18–10,21).

Na temat istoty Mądrości najobszerniej wypowiada się hagiograf we frag-
mencie 7,22–8,1. Wymienia tam (7,22–23) 21 jej cech, czyni to za pomocą 20 
przymiotników i jednego imiesłowu, czyli w sumie 21 określeń. Liczba 21 dla 
środowiska aleksandryjskiego oznacza doskonałość absolutną, ponieważ zawie-
ra liczbę 7 – symbol doskonałości i liczbę, 3 – symbol pełni. Niektórzy komen-
tatorzy widzą tu bezpośredni wpływy filozofii greckiej11. 

W opisie natury Mądrości autor wyjaśnia, że Mądrość zna dokładnie struk-
tury wszechświata, posiada wyjaśnianie wszystkich zjawisk na świecie, po-
nieważ jest stwórczynią wszystkiego, co istnieje (h` ga.r pa,ntwn tecni/tij 

evdi,daxe,n me sofi,a – w. 22). 

Nie jest łatwo dokładnie określić sens poszczególnych jakości. Niektóre są wzięte 
z filozofii greckiej. Posługując się więc dobrze w owych czasach znaną, sakralnie 
nacechowaną, symboliką numeryczną, autor skutecznie wdraża w umysły czy-
telników ideę przymiotów ducha mądrości, gdyż układy oparte na liczbach by-
ły uznawane za szczególnie podatne na rozumienie i zapamiętanie, i to w wielu 
kulturach otaczających basen Morza Śródziemnego. Jednak sposób charaktery-
styki tu wykorzystany jest czymś bezprecedensowym w Piśmie Świętym. Spo-
tykamy go jednak w literaturze pozabiblijnej.

Analiza częstotliwości występowania słownictwa służącego do określania 
ducha mądrości prowadzi do następujących wniosków: 

 10 A. Schmitt, Das Buch der Weisheit. Ein Kommentar, Würzburg, 1986, s. 26–27.
 11 Winston D., The Wisdom of Solomon, New York 1984, s. 178–189.
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Zaledwie 6 atrybutów ducha mądrości pośród ogólnej liczby 21 ma korze-
nie biblijne12. Są to:

1. agion (święty), 
2. monogene,d (jedyny), 
3. lepto,j (delikatny), 
4. ovxu, (bystry), 
5. avsfale,j (niezawodny), 
6. trano,j (przenikający).
Pozostałe określenia to albo hapax legomena w całej Septuagincie, albo wy-

stępujące w niej bardzo rzadko, tudzież w pismach apokryficznych.
Do hapax legomenon w całej LXX, obecnych tylko w Księdze Mądrości, 

należą: 
1. noero,j (rozumny), 
2. polumerh,j (wieloraki), 
3. euvki,nhtoj (ruchliwy), 
4. avmo,luntoj (nieskalany), 
5. fila,gaqon (dobro miłujący), 
6. a,kw,lutoj (niedający się powstrzymać), 
7. euvergetiko,j (dobrze czyniący), 
8. avme,rimnoj (beztroski), 
9. pantodu,namoj (wszechpotężny), 
10. panepi,skopoj (nad wszystkim czuwający). 
Do określeń bardzo rzadkich, służących charakterystyce ducha Mądrości 

w Septuagincie, zalicza się: 
1. trano,j (przenikliwy), 
2. safe,j (jasny), 
3. avph,mantoj (przykrości niesprawiający), 
4. fila,nqrwpoj (miłujący ludzi), 
5. be,baioj (zdecydowany).
Na specjalną uwagę zasługują hapax legomena. Zdają się wskazywać na 

inwencję twórczą autora. Znamienne jest użycie form słowotwórczych z al-
pha privativum (avph,mantoj; avme,rimnoj; avmo,luntoj) oraz z pa/j (pantdu,namoj; 
panepi,skopoj). Przewaga terminów obcych tradycji biblijnej, a obecnych w słow-
nictwie ówczesnej filozofii, w szczególności filozofii stoickiej13, świadczy niezbi-
cie o chęci budowania przez hagiografa pomostów z hellenizmem, szczególnie 
z panteistyczną filozofią stoicką, głoszącą pogląd o boskim ogniu przenikają-
cym wszystko i zapewniającym spoistość pomimo oczywistej różnorodności ele-
mentów współtworzących uniwersum. Zastosowanie przez autora w tak istot-

 12 M. Reese, Hellenistic Influence on the Book of Wisdom and its Consequences, Rome 1970, 
s. 1–25.
 13 B. Poniży, Wykład pochwalny charakterystyki mądrości (Mdr 7,22–8,1), „Tarnowskie Stu-
dia Teologiczne” 2004, t. XXIII, s. 25–42.
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nym fragmencie księgi sporej części słownictwa z obcej kultury, i to pogańskiej, 
świadczy o docenieniu w jej dorobku wartości przydatnych do oryginalnej syn-
tezy. W ten sposób może on przekazać treści dotychczas związane ściśle z wia-
rą i tradycją religijną Hebrajczyków – w szacie grecko-hellenistycznej, a więc 
podówczas ogólnie zrozumiałej w basenie Morza Śródziemnego, czyli w całym 
kulturalnym świecie tamtej epoki.

W dwóch wersetach 7. rozdziału (25–26) autor skupia aż pięć metafor okre-
ślających mądrość: avtmi,j, avpo,rroia, avpau,gasma, ev,soptron, eivkw,n. Zaledwie ta 
ostatnia przenośnia ma korzenie biblijne. Pozostałe to hapax legomena w LXX. 
Dodajmy, że w Nowym Testamencie te źródłosłowy są również bardzo rzad-
kie: i tak avtmi,j oddawane w języku polskim przez „wyziew”, „oddech” występu-
je zaledwie 2 razy (Dz 2,19 i Jk 4,14), avpo,rroia – „wylew” nie pojawia się wcale, 
avpau,gasma – „odblask” występuje tylko jeden raz w Liście do Hebrajczyków (1,3) 
na określenie Chrystusa; ev,soptron – „zwierciadło”, „lustro” – dwa razy (1 Kor 
13,12 i Jk 1,23). Rzeczownik eivkw,n – „obraz”, „podobizna”, „wizerunek”, w od-
niesieniu do Chrystusa stosowany jest tylko 2 razy (2 Kor 4,4; Kol 1,15).

W wspomnianych tu wersetach 7. rozdziału hagiograf podkreśla, że źród-
łem mądrości jest Bóg, zależy ona całkowicie i istotnie od Niego, tak jak obraz 
powstały w lustrze istnieje wyłącznie dzięki temu, co się w nim odbija. Winni-
śmy też zauważyć, że mądrość odbija w sobie jakości przypisywane przez Biblię 
samemu Bogu, a zwłaszcza: absolutną czystość, światło i dobroć; niematerialny 
charakter jej ducha ma swe wyjaśnienie w Bogu, który jest jej źródłem. Ta kon-
cepcja bardzo różni się od koncepcji stoików (Gilbert, s. 50).

W samym sercu części mądrościowej tekstu (7,22–8,1) usytuowano pochwa-
łę mądrości, wyrażoną za pomocą wspomnianych 21 określeń. Składają się na 
nią zarówno określenia tradycyjnie biblijne, jak – i to w bardzo znaczącym stop-
niu, bo aż w 2/3 – przyswojone ze świata hellenistycznego. Statystycznie biorąc, 
co piąte słowo w Księdze Mądrości nie ma korzeni w tradycjach Starego Testa-
mentu, a pochodzi ze świata hellenistycznego. To zapożyczenie terminologii ob-
cej tradycji biblijnej w jeszcze większym stopniu obecne jest w charakterystyce 
atrybutów mądrości (7,25–26), gdzie prawie wszystkie określenia należą do ha-
pax legomena zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym. 

Opisywana za pomocą wielu obrazów i metafor mądrość ma wyraźne zna-
miona osobowe. Czymś charakterystycznym dla Sofi,a Salwmw,noj jest fakt, 
że działanie Boga przypisywane jest tam Słowu i mądrości. Z tego powodu mą-
drość może być uważana za typ osoby Boskiej, objawionej w Chrystusie Jezu-
sie. W tzw. Modlitwie Salomona (Mdr 9,1–2) autor stawia znak równości mię-
dzy Słowem (lo,goj) a mądrością (sofi,a). Nowy Testament pójdzie jeszcze dalej: 
Logos – to Jezus Chrystus, Wcielony Bóg (J 1,1 n.; 1 Jn 1,1; Ap 19,11 n.), a Pa-
weł powie, że Chrystus jest Mądrością Bożą (1 Kor 1,24). „Dawna personifika-
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cja poetycka przechodzi stopniowo w hipostazę Bożej mądrości, która na równi 
z osobowym Logosem zostanie wykorzystana w chrystologii NT”14.

Zatroskany o losy Narodu Wybranego hagiograf nie tylko broni wartości re-
ligijnych, których nośnikiem jest Biblia, ale wykorzystując obiegowe w ówczes-
nym zjednoczonym przez kulturę hellenistyczną świecie sformułowania, toruje 
im drogę do ówczesnego świata i pokazuje, że wartości strzeżone i przekazywa-
ne przez Święte Księgi, sprawdzone w życiu wielu pokoleń, mają charakter po-
wszechny. Są one darem Opatrzności dla wszystkich. Hagiograf przezwycięża 
ekskluzywizm, specyficzny dla najstarszych partii Starego Testamentu, na rzecz 
uniwersalizmu biblijnego przesłania, jego inkulturacji. Sofi,a Salwmw,noj jawi 
się jako księga spotkania judaizmu z hellenizmem, a więc także Azji z Europą 
i Afryką. Przygotowuje podwaliny uniwersalizmu chrześcijańskiego, którego 
głosicielem stał się Apostoł Narodów.

B. Pozabiblijne inspiracje motywu mądrości w Sofi,a Salwmw,noj 

Motyw15 mądrości Sofi,a Salwmw,noj ma długą historię, którą w Biblii za-
początkowała … Księga Przysłów…, ale równocześnie egzegeci zwracają uwa-
gę na wpływ religijności pogańskiej, a w szczególności kultu bogini mądrości, 
Izydy. Szczegółowe badania J. M. Reese16 wykazały daleko idące analogie mię-
dzy personifikacją w Sofi,a Salwmw,noj a literackim schematem prezentacji tej 
bogini.

Kult Izydy – wspomniany już tutaj przy okazji poetyckich rozwiązań wy-
korzystanych w tekście Syracha – przeżywał renesans w Egipcie w II w. przed 
Chr. Instrumentem propagowania były aretologie, czyli modlitwy ku chwale 
Izydy. Pierwotna wersja powstała przy jej świątyni w Byblos?, lecz często teks-
ty modlitw były kopiowane i adaptowane na użytek innych miejsc, gdzie od-
dawano jej cześć. Kopie tekstu znaleziono w Afryce, Azji Mniejszej, Wyspach 
Egejskich i w Grecji. 

W owych odnalezionych aretologiach można zauważyć trójczłonowy sche-
mat typowy dla klasycznego greckiego hymnu. Korpus obejmował następują-
ce elementy:

1) stwierdzenie o naturze Izydy,
2) opis jej mocy i jej cnót, tzn. jej cudownych czynów wobec ludzi,
3) lista jej dzieł, szczególnie wynalazków, poprzez które ona pomagała do 

progresu rodzaju ludzkiego.
Księga Mądrości w analogiczny trójczłonowy sposób przedstawia mądrość, 

a mianowicie podaje:

 14 A. Tronina, Maryja – Stolica Mądrości…, s. 59.
 15 G. Scarpart, Libro della Sapienza, Brescia 1976, t. 2, s. 62–87.
 16 J. Reese, Hellenistic Influence on the Book of Wisdom and its Consequences, Rome 1970, 
s. 32–51, niniejsza praca zostaje w dużym stopniu wykorzystana.
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1) naturę mądrości (przede wszystkim w Mdr 6,14–8,1),
2) jej cudowne czyny dla dobra ludzi, tzn. jak ona dociera do człowieka spra-

wiedliwego (6,22), a co on sam komentuje (8,2–18),
3) rejestr jej darów dla sprawiedliwych ludzi, ukazany od stworzenia Ada-

ma aż do czasu wyjścia i kontynuuje plan w Mdr (10,1 n.). 
Hagiograf – jak słusznie zauważa Reese17 – zaadaptował strukturę helleni-

stycznej aretologii, dodając do niej dwa oryginalne elementy:
1) na początku wprowadzenie (7,1–22a),
2) na zakończenie modlitwa o Bożą mądrość (9,1–18). 
Te dodatki nie tylko odróżniają wymowę jego prośby o mądrość od prze-

słania hellenistycznych tekstów pogańskich, odwołujących się do samowystar-
czalności człowieka, lecz nadto inicjują szczepienie nowych idei w tradycyjną 
żydowską pobożność. 

Wprowadzenie jest podzielone na trzy strofy, w których autor:
1) 7,1–6 – podkreśla wewnętrzną kruchość człowieka,
2) wyjaśnia, że Salomon może być nauczycielem mądrości, jeśli tylko zosta-

nie przez nią pouczony (7,7–14),
3) prosi Boga o moc mówienia w taki sposób, by wszystkie dobra, jakich 

udzieliła mu mądrość, mógł przekazać dalej (7,15–22). 
Oba dodatki służą powiązaniu Boskiej mądrości z osobowym Bogiem dzia-

łającym w historii. Pseudosalomon odrzuca cały system mediatorów między 
bóstwem a materią, które były wprowadzone do filozofii i religijnej spekulacji 
przez ludzi, którzy uważali, że byłoby czymś niemożliwym i niegodnym dla naj-
wyższego bóstwa oddziaływać bezpośrednio na świat, gdyż człowiek jest zba-
wiony przez Jego Ducha i mądrość, (9,17–18)????

Skojarzenie istoty mądrości z samym Bogiem autor rozwija w ramach struk-
tury wyżej nakreślonej aretologii:

1. Natura mądrości:
7.9 – mądrość jest bardziej upragniona niż trony, złoto i srebro,
7,10 – jej blask jest intensywniejszy od słońca,
7,15 – Bóg jest jej przewodnikiem (także 9,11; 10,10),
7,22 – jest święta,
7,22 – jest dobroczynna,
7,22 – jako mistrzyni (8,6; 14,2) prowadzi autora, 
7,24 – przenika wszystko dzięki swej czystości,
7,25 – emanacja chwały Boga Wszechmocnego,
7,26 – odbicie odwiecznego światła,
7,27 – chociaż w działaniu wieloraka, pozostaje jedna,
7,29 – jaśniejsza od słońca, księżyca i gwiazd,
7,29 – nigdy nie gaśnie,

 17 Tamże, s. 43–49.
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8,1– ogarnia całą ziemię,
8.1 – rządzi wszystkim,
8,2 – oblubienica,
8,2 – jest wtajemniczona,
9,4 – zasiada na tronie Boga.

2. Moce mądrości:
7,17–19 – włada elementami natury, porami roku i gwiazdami (8,8),
7,17 – uczy budowy świata,
7,18 – zna początek i koniec pór roku (por.8,8), 
7,27 – czyni proroków, 
7,27 – może czynić wszystko, odnawia wszystko, 
8,4 – wybiera Bożych robotników,
8,5 – w niej jest całe bogactwo życia,
8,8 – rozwiązuje zagadki,
8.8 – zna przyszłość,
8,8 – rozumie powiedzenia, uczy o różnych roślinach i korzeniach; pokazuje, 
jak kontrolować morze (14,1–5).

3. Dobroczynność mądrości wobec człowieka sprawiedliwego:
7,7 – daje solidną wiedzę,
8,7 – daje roztropność (także 7,16; 8,6.16), 
8,9 – daje pociechę w smutku (8,16), 
8,10 – daje chwałę wśród ludzi (także 8,3.8–11; 10,14), 
8,13.17 – daje nieśmiertelność, 
8,14 – daje władzę rządzenia (9,4; 9,12; 11,3),
8,15 – wywołuje strach wśród tyranów,
8,15 – czyni mądrego dzielnym, odważnym na wojnie, 
8,16 – pozwala być dobrej myśli,
8,18 – daje dobre samopoczucie,
8,18 – bogactwo jest instrumentem w jej rękach,
9,6 – bez niej nawet (po ludzku sądząc) człowiek doskonały jest niczym,
9,14 – ludzie jej potrzebują, a bez niej są nędznikami, 
10,1–21– przedstawia się jako zbawczyni,
10,2 – umacnia człowieka, który bez niej mógłby zginąć (10,3; 6.10),
10,4 – steruje płynącym, 
10,17 – staje się blaskiem gwiazd dla ludzi,
10,20 – ci ,których zbawia, wychwalają Boga jednym śpiewem, 
8,19 – daje urodę duszy i ciała.

Z nawiązaniem autora do schematów tekstów kultu Izydy jest użycie termi-
nu tu,rannoi (6,9.21). Tym samym terminem była określana ta bogini, gdy jej 
przypisywano wyeliminowanie tyranii. 

Godny odnotowania jest fakt, że słownictwo charakterystyczne dla literatury 
o Izydzie obecne jest też w innych fragmentach ksiąg. Bogini jest czczona pod 
różnymi imionami i tytułami, analogicznie biblijny pisarz stosuje różne określe-
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nia w opisie mądrości. W związku z darem mann uczy, że Boga należy przywo-
ływać przed powstaniem słońca (16,28), co jest także zrozumiałe w kręgu kul-
tów solarnych, takich jak ten związany z Izydą. Analizy dowodzą, że literatura 
dotycząca tego kultu wpłynęła na prezentacje mądrości. Figura mądrości, jaką 
daje nam Sofi,a Salwmw,noj, jest z jednej strony zwieńczeniem wielowiekowe-
go nurtu mądrościowego, zapoczątkowanego Przysłowiami Salomona, a rów-
nocześnie kształtowała się pod wpływem współczesnych autorowi religijnych 
wyobrażeń i spekulacji hellenistycznych.

Odpowiadając na pytanie, czy obraz uosobionej mądrości w Księdze Syra-
cha (24) i w Sofi,a Salwmw,noj inspirowany był wcześniejszą literaturą biblijną, 
czy pozabiblijną, hellenistyczną, należy stwierdzić, że dla pierwszego z wymie-
nionych tekstów głównym źródłem nawiązań był Stary Testament, a szczególnie 
8. rozdział Księgi Przysłów, choć równolegle zauważalne są także wpływy hel-
lenistyczne. Prezentacja mądrości w drugim z nich reinterpretowała ujęcia sta-
rotestamentowe, w szczególności 8. rozdział Księgi Przysłów i 24. Syracha, lecz 
przede wszystkim dostrzegalne są i to w znacznie silniejszym stopniu, wpływy 
hellenizmu, szczególnie schematu prezentacji Izydy, bogini mądrości.

IV. Kanoniczne dopowiedzenia starotestamentowych  
motywów Mądrości

Księga Mądrości jest ostatnim ogniwem Starego Przymierza, krótki dystans 
czasu dzieli ją od Nowego Testamentu. Niewątpliwie wywarła znaczący wpływ 
na Księgi Nowego Przymierza, szczególnie na literacką spuściznę świętych Paw-
ła i Jana Ewangelisty18.

Apostoł Narodów widzi w Chrystusie „Mądrość Bożą” (1 Kor 1,24). Iden-
tyczność niektórych określeń z Pawłowej chrystologii ze stosowanymi w Księdze 
Mądrości zdaje się dowodzić genetycznego związku. Oto kilka przykładów: 

Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego (Kol 1,15 = Mdr 7,26); 
wszystko przez Niego się stało (1 Kor 8,6 = Mdr 9,1). 

Także w tradycji nauk Apostoła Narodów przechowane jest to bliskie powiąza-
nie. W Liście do Hebrajczyków Chrystus nazwany jest 

odblaskiem chwały, odbiciem Jego (Boga) istoty (1,3 = Mdr 7,25 n.).

Najbardziej widoczny jest wpływ tradycji mądrościowej na Ewangelię św. 
Jana. Wprawdzie w tej księdze wyraz „mądrość” nie pojawia się ani razu, mi-
mo to na określenie Syna Bożego używa się w niej słownictwa, podobnie jak 

 18 B. Poniży, Korzenie przesłania biblijnego Nowego Testamentu, Gniezno 1997, s. 201.
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u poprzedników, odnoszącego się w Starym Testamencie do mądrości. Widać 
to wyraźnie w całym dziele.

 Pokrewieństwo semantyczne z tekstami z Księgi Przysłów (8) i Syracha (24) 
wykazuje szczególnie Prolog. Można nawet dostrzec tę samą strukturę litera-
cką: Logos – podobnie jak tam mądrość – ukazany jest najpierw w relacji do 
Boga, następnie przedstawiono Jego udział w dziele stworzenia, tak jak Księga 
Mądrości przypisała Sofi,a rolę stwórczą (9,1–2).

Łatwo dostrzec analogię między „Słowem” z Prologu (J 1,1–18) a „mądroś-
cią” (Mdr 7,22; 7,25–30; 8,1). Także postawa Jezusa wobec Ojca i względem lu-
dzi jest przedstawiana na sposób analogiczny do relacji między mądrością a Bo-
giem i ludźmi. Oto kilka przykładów: Chrystus „wyszedł od Ojca” (J 8,42 : Mdr 
7,25); jest „umiłowany przez Ojca od początku” (J 3,35 : Mdr 8,3; 9,9); trwa 
w ścisłej „więzi z Bogiem” (J 14,10 : Mdr 8,3); ma udział w wiedzy Boga (J 8,28 : 
Mdr 8,4); „działa” razem z Ojcem (J 5,17 : Mdr 7,21.27; 8,1). Syn „został posła-
ny po to, by zbawić ludzi” (J 3,17 : Mdr 9,17; 10,1); zamieszkuje w sercach bo-
jących się Boga (J 14,20–23 : Mdr 1,4; 7,27); od postawy człowieka względem 
Syna zależy jego los (J 5,22 : 6,18), tylko Jezus może „dać życie” i „zachować je” 
(J 6,28.51 : Mdr 16,26); Syn jest „światłem” dla ludzi (J 8,12 : Mdr 7,26), obja-
wia sprawy niebieskie (J 3,12 : 9,16); jest „przyjacielem” człowieka (J 15,15 : Mdr 
7,14.27) i strzeże go od złego (J 17,12 : Mdr 9,11).

Na pytanie, czy obraz uosobionej mądrości, zawarty w najmłodszych księ-
gach Pisma Świętego, jest owocem refleksji wewnątrzbiblijnej, czy powinno się 
szukać inspiracji na zewnątrz, szczególnie w Egipcie, należy przyjąć wpływ oby-
dwu tych nurtów – wewnętrznego i zewnętrznego.

„Wcielenie Syna Bożego, nazwanego przez Jana „Słowem” – Lo,goj (J 1.1.10. 
14), czy też przez Pawła „Mądrością” (sofi,a – 1 Kor 1,24), jest wszakże wzboga-
ceniem jakościowym w stosunku do tego, na co pozwalało „credo” Starego Testa-
mentu. Jednak rozwijana przez wieki i w różnych środowiskach coraz wyraźniej-
sza personifikacja słowa, a w szczególności mądrości, stanowiła dla pierwszych 
pokoleń gotowe tworzywo językowe dla wyrażenia tajemnicy Wcielenia” 19.

Dla pierwszych chrześcijan „mądrość” stała się – w odziedziczonym przez 
nich, gotowym już tworzywie językowym – określeniem konkretnej i rozpozna-
nej, „zamieszkałej między nami”, osoby Boga samego.

 19 J. Warzecha, Personifikacja słowa i mądrości jako przygotowanie Wcielenia, „Collectanea 
Theologica” 2000, 70, nr 4. 
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Autorytet  
Nauczyciela Sprawiedliwości  
we wspólnocie qumrańskiej

Wśród tematów poruszanych na niniejszym sympozjum nie mog-
ło zabraknąć problemu tajemniczej postaci Mistrza Sprawiedliwo-
ści z Qumran. Chociaż bowiem nie udało się dotąd ustalić jego toż-

samości, jest to ważny łącznik pomiędzy tradycją Starego Testamentu a osobą 
i nauczaniem Jezusa Chrystusa. Mistrz, a raczej Nauczyciel Sprawiedliwości 
(odtąd skrót NS) był dla wspólnoty religijnej z Qumran niekwestionowanym 
autorytetem w dziedzinie wiary, a jego życie stało się dla gminy wzorem do na-
śladowania. 

Referat obecny, umieszczony pomiędzy tekstami dotyczącymi tradycji bi-
blijnych, będzie poświęcony w głównej mierze analizie dokumentów gminy 
qumrańskiej. Dopiero w zakończeniu podejmiemy próbę pewnej syntezy, dla 
ukazania podobieństw i różnic pomiędzy NS a Jezusem z Nazaretu. Literatu-
ra naukowa na ten temat jest bardzo obfita, toteż ograniczymy się do przedsta-
wienia obecnego stanu wiedzy, kiedy ucichły już emocje wywołane odkryciem 
dokumentów z grot qumrańskich.

1. Analiza dokumentów

Na początek uwaga formalna: hebrajska fraza more (has)sedeq może ozna-
czać bądź genetivus obiecti (nauczyciel sprawiedliwości), bądź też cechę osoby: 
prawy nauczyciel. To drugie znaczenie podkreśla osobisty charakter Nauczy-
ciela, podczas gdy pierwsze akcentuje jego funkcję dydaktyczną. Ale nie trzeba 
wykluczać żadnej z tych możliwości; oba odcienie należy zachować w rozważa-
niu tekstów qumrańskich dotyczących tej tajemniczej postaci.

Często sugerowano, że tytuł ten jest zakorzeniony w specyficznej lekturze 
tekstu proroka Joela: 
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Weselcie się, synowie Syjonu, radujcie się w Panu, Bogu waszym, bo zesłał 
wam deszcz dla sprawiedliwości (Jl 2,23: hammore lisedaqa). 

Hebrajski termin more może oznaczać zarówno deszcz (Ps 84,7), jak i nauczy-
ciela (Hi 36,22; Ha 2,18). W Qumran w tym drugim znaczeniu pojawia się tyl-
ko w Dokumencie Damasceńskim (CD 1,11; 20,1.28.32) i w peszerach: siedmio-
krotnie w komentarzu do Habakuka (1 QpHab), nadto we fragmentarycznym 
komentarzu do Micheasza (1 QpMic 8,6) i w dwu rękopisach peszeru do Psalmu 
37. (4 QpPsab)1. NS nie odgrywał więc znaczniejszej roli w pismach z Qumran, 
w odróżnieniu od Jezusa w NT. Zwykło się przypisywać NS autorstwo Zwoju 
Hymnów (1 QH); nie da się jednak odtworzyć historii gminy z aluzji w Hym-
nach. 

Głównym źródłem informacji o NS pozostaje więc Dokument Damasceński; 
paleografia datuje jego najstarsze fragmenty na lata 75–50 przed Chr. Problem 
stanowi jednak rekonstrukcja tekstu oryginalnego. H. Stegemann2 uważa, że 
tekst ten mówi o konfliktach między gminą a jej wrogami. J. Murphy-O’Connor3 
widzi tu starszy, przedesseński dokument misyjny, później uzupełniany. Ph. 
Davies4 podejmuje tę tezę, mówiąc o złożonym procesie redakcji tekstu, który 
z czasem stał się tekstem sekty, z podkreśleniem roli NS w konflikcie z wroga-
mi zewnętrznymi i wewnętrznymi. 

Dokument Damasceński (CD 1,11 i 20,32) zawiera pełny tytuł more sedeq. 
Najpierw w przeglądzie historii „ruchu damasceńskiego” (1,3–2,1) NS jest tu wy-
słany przez Boga, aby kierować „resztą Izraela” w krytycznym momencie dzie-
jów grupy. Pojawia się on w szerszej perspektywie historycznej: najpierw było 
390 lat od Nabuchodonozora (587), potem powstał ruch („korzeń… z Izrae-
la i Aarona”: 1,7), ale jego członkowie byli jeszcze „ślepi” przez 20 lat (1,9 n.). 
Gdyby brać to dosłownie, wczesny „ruch damasceński” powstałby tuż po r. 200, 
a NS pojawił się ok. 177 przed Chr. Zbiega się to z przejęciem władzy nad Pale-
styną przez Seleucydów i początkiem rządów Antiocha IV. Możliwe jednak, że 
liczba 390 lat to reinterpretacja okresu po zburzeniu świątyni (Ez 4,4 n.): 390 
lat grzechu Izraela. Okres po niewoli to czas kary Bożej, który już się kończy. 
Ez 4,6 mówi jednak o dalszych 40 dniach (latach?) winy Judy5. CD 20,13–16 za-
powiada 40 lat między śmiercią NS a zniszczeniem tych, którzy zwrócili się do 
„Kłamcy”. Specyficzna funkcja NS to działanie w imieniu Boga na rzecz „resz-
ty Izraela”: jest to mała grupa Żydów, świadoma swych win i „szukająca Boga 
całym sercem” (1,10).

 1 Zob. The Dictionary of Classical Hebrew IV, Sheffield 1998, s. 292.
 2 Esseńczycy z Qumran, Jan Chrzciciel i Jezus, Kraków 2002, s. 182.
 3 An Essene Missionary Document? (CD II 14–VI 1), RB 77 (1970), s. 201–229.
 4 The Damascus Covenant, Sheffield 1982. Przegląd dyskusji, zob. Ch. Hempel, The Dama-
scus Texts, Sheffield 2000, s. 60–65. 
 5 Szczegółową egzegezę tego tekstu przedstawia A. S. Jasiński, Komentarz do Księgi proroka 
Ezechiela, rozdziały 1–10, Opole 2005, s. 103 (Opolska Biblioteka Teologiczna 77).
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NS jest więc postacią historyczną, ale nie założycielem szerokiego ru-
chu po niewoli. Zanim się on pojawił, jego późniejsi zwolennicy byli „jak śle-
pi przez 20 lat”. Natomiast jego wrogowie zeszli z drogi prawdy i ulegli Kłam-
cy (1 QpHab)6.

Rola NS jako jedynego autorytatywnego nauczyciela jest podkreślona także 
w drugim tekście, który go wymienia explicite: CD 20,32. Ta sekcja zachęcająca 
ukazuje kary i nagrody Bożego sądu; ci, którzy chcą być pouczeni o „pierwszych 
przykazaniach i usłuchali głosu NS” (20,31 n.), otrzymują obietnicę „pokona-
nia wszystkich synów ziemi” (20,33 n.). Już 20,28 akcentuje potrzebę słuchania 
głosu Nauczyciela. Nadto sposób przedstawienia „głosu Nauczyciela” w tych 
tekstach zdaje się wskazywać, że ten już nie żyje (por. 19,35–20,1), a adresaci 
nie mieli okazji słyszeć go za życia. Dopiero teraz jego „głos” może być słysza-
ny dzięki nauczaniu wspólnoty.

Dwa inne teksty (CD 20,1 i 14) mówią o „jedynym Nauczycielu” (more ha-
jechid), albo „Nauczycielu gminy” (more hajachad). Kontekst CD 19–20 wska-
zuje na kontrast między członkami Wspólnoty Nowego Przymierza a tymi, co 
są na zewnątrz. „Zewnętrzni” zostaną poddani sądowi ostatecznemu, a „we-
wnętrzni” mają obietnicę zbawienia. Kara dotyka jednak tych, „którzy wcho-
dzą do Nowego Przymierza w ziemi Damaszku, ale potem zdradzają i opusz-
czają źródło wody życia”. Nie będą oni 

uznani przez Radę ludu ani zapisani w jego Księdze od dnia zgromadzenia 
przez Nauczyciela gminy (czy: jedynego) do przyjścia Mesjasza z Aarona 
i z Izraela (19,33–20,1).

Zakończenie Dokumentu Damasceńskiego (CD 19–20) mocno akcentuje 
kryzys i konflikty doświadczane przez Nauczyciela gminy. Kryzys to zwłaszcza 
schizma wewnątrz ruchu, zwanego „Nowym Przymierzem”. Część członków 
gminy odrzuciła autorytet Nauczyciela i zasłużyła na gniew Boży. Autor jest 
jednak przekonany, że ten zły czas będzie skrócony: 40 lat minie do usunięcia 
wszystkich „ludzi wojny” (’ansze hamilchama), którzy przyłączyli się do „Kłam-
cy” (20,14 n.). Ta wzmianka chronologiczna zachęca wierną Resztę do wytrwa-
łości. Może to wskazywać, że członkowie gminy qumrańskiej rozumieli swą sy-
tuację na podstawie biblijnych tradycji o pustyni. Inspiracją mogły być teksty 
Pwt 2,7.14, gdzie czas wędrówki wynosił 40 lat, i gdzie wspomina się o przysię-
dze Pana, że żaden z „ludzi wojny”, którzy wyszli z Egiptu, lecz odwrócili serca 
od Niego, nie wejdzie do Ziemi Obiecanej (por. Lb 14,29). Może to jednak być 
również aluzja do symboliki 390+40 dni/lat w Ez 4,4–6.

Większość uczonych uznaje aluzję do śmierci NS w Dokumencie Damasceń-
skim (CD 19,35–20,1.14): „dzień przyłączenia Nauczyciela” (jom he’asef mo-
re/jore). W kontekście sądu (CD 19–20) jego śmierć jest uznana za wydarze-

 6 O próbach identyfikacji Kłamcy zob. ostatnio T. H. Lim, Pesharim, Sheffield 2002, s. 72–74.
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nie eschatologiczne i zapowiedź nadchodzącego Końca. F.M. Schweitzer7 widzi 
tu aluzję do kryzysu wewnątrz tego eschatologicznego i mesjańskiego ruchu. 
W jego opinii kryzys powstał po śmierci NS i pogłębił antagonizm między je-
go zwolennikami i oponentami. Zarazem tekst ten akcentuje wierność orędziu 
Nauczyciela. Tylko ci, którzy dochowają wierności jego „głosowi”, osiągną zba-
wienie (20,28.32).

Davies8 idzie jeszcze dalej; o ile początkowe zdania tego fragmentu (19,35–
20,1) mogły nawiązywać do życia Nauczyciela, to 20,14 jest, jego zdaniem, 
dodatkiem redakcyjnym, włączonym tu po śmierci NS. Atak na odstępców 
w pierwszym tekście był więc skierowany przeciwko tym członkom „ruchu da-
masceńskiego”, którzy odrzucili autorytet NS; późniejszy tekst dotyczy tych, 
którzy po śmierci NS opuścili gminę qumrańską w konsekwencji wcześniejszej 
schizmy wewnątrz ruchu.

Warto zauważyć w tym kontekście, że charakter mesjański mają głównie 
teksty powstałe po śmierci NS. Jednak nie wszyscy uczeni widzą w CD 19,35–
20,1 i 20,14 aluzję do śmierci NS. I tak na przykład B. Z. Wacholder9 zauważa, 
że czasownik asaf Ni. w tym kontekście nie mówi o śmierci, lecz o „zgromadze-
niu sobie” przez NS zwolenników i założeniu wspólnoty Nowego przymierza. 
Teksty z Qumran nie mówią nigdy o śmierci NS. Wbrew argumentacji Wachol-
dera wydaje się jednak dziwne, że autor CD akcentuje szczególny dzień, w któ-
rym NS zaczął gromadzić swych zwolenników. Oba teksty używają zwrotu „od 
tego dnia” (mijjom), co raczej wskazuje na dzień śmierci NS, a nie na dzień za-
istnienia gminy.

Inny tekst, który może wiązać się z historią ruchu damasceńskiego, to CD 
6,2–11. Zawiera on midrasz do Lb 21,17 n. (pieśń o studni w Beer). Uprzednio 
autor stwierdził, że był „czas zniszczenia kraju” z powodu odwrócenia się przy-
wódców od Boga i od Jego przykazań (5,20–6,1); od 6,2 opowiada, czego Bóg 
dokonał dla zbawienia swych wybranych: 

Bóg pamiętał o przymierzu z pierwszymi i wzbudził z Aarona roztropnych, 
a z Izraela mędrców i nauczył ich słuchania. A oni wykopali studnię: Studnię, 
którą wykopali książęta, którą wydrążyli dostojnicy ludu berłem (Lb 21,18). 
Studnia to Prawo, zaś kopiący ją to nawróceni z Izraela, którzy wyszli z zie-
mi judzkiej i zamieszkali w ziemi damasceńskiej. Bóg nazwał ich wszystkich 
książętami, gdyż szukali Go, a ich powaga nie została podważona przez żad-
ne usta. Berło to ten, kto wyjaśnia Prawo, o którym powiedział Izajasz: Wy-
twarza narzędzie Jego pracy (Iz 54,16); a dostojnicy ludu to ci, którzy przyby-
wają, aby wyciosać studnię berłami/ustawami, które ustanowił Ustawodawca, 

 7 The Teacher of Righteousness, „Mogilany” 1989 (ed. Z. J. Kapera), Kraków 1991, s. 92.
 8 The Damascus Covenant…, s. 173–197.
 9 Does Qumran Record the Death of the Moreh? The Meaning of „he’aseph” in Damascus Co-
venant XIX, 35; XX,14, Revue de Qumran 13(1988), s. 323–330.
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aby kroczyli według nich przez cały okres niegodziwości. Bez nich niczego 
nie pojmą, aż do wystąpienia NS w dniach ostatecznych.

Jest to tekst najwymowniejszy. Studnią jest Tora, a książęta, którzy kopali 
studnię, to specyficzna grupa w łonie judaizmu po niewoli, „nawróceni z Izra-
ela”. Wyrażenie to ma dwa znaczenia: może oznaczać zarówno tych, którzy do-
znali nawrócenia, jak i tych, którzy wrócili z niewoli, repatriantów. Bóg nazywa 
ich książętami, gdyż oni Go szukali (por 1,10). Inny typ biblijny, „berło”, to Wy-
jaśniający Prawo (doresz hattora), który pokieruje „dostojnikami ludu”, przyłą-
czonymi do „nawróconych z Izraela” w „okresie niegodziwości”. Jego znacze-
nie podkreśla fakt, że bez niego niczego nie pojmą, „aż do wystąpienia NS (jore 
hassedeq) w dniach ostatecznych”.

Do kogo odnoszą się wyrażenia doresz hattora (6,7) i jore hassedeq (6,11)? 
Kontekst wskazuje, że są to postacie chronologicznie różne, z których pierwsza 
żyła w przeszłości. W tekstach z Qumran postać ta pojawia się jeszcze dwukrot-
nie (CD 7,18 i 4 QFlor 1,11). W obydwu tekstach wiąże się z eschatologiczną 
i mesjańską wykładnią Am 5,26 i występuje łącznie z innymi postaciami „koń-
ca dni”. Może więc doresz hattora w 6,7 być innym określeniem NS? Jednak we 
wstępie do Dokumentu (CD 1,9–11) Nauczyciel pojawia się dopiero po 20 la-
tach błądzenia „grupy damasceńskiej”. Jeśli zaś 6,7 mówi o innym, wcześniej-
szym przywódcy, może to oznaczać założyciela „ruchu damasceńskiego”, lub in-
ną ważną postać z przeszłości.

Kogo wreszcie oznacza „NS (jore ha-sedeq) w dniach ostatecznych”? Czy jest 
to założyciel gminy w Qumran (różny od założyciela „ruchu damasceńskiego”)? 
Czy też chodzi tu o mesjańską postać przyszłej ery? (takiej postaci nie wymie-
niają inne teksty z Qumran; nie mówią też one o zmartwychwstaniu czy rein-
karnacji Nauczyciela). Być może „koniec dni” już się rozpoczął, a więc pojawie-
nie się NS należy do Bożego planu zbawienia ludu wybranego.

Według Daviesa10, CD 6, 2–11 mówi zatem o dwu różnych postaciach: „Wy-
jaśniający Prawo” to założyciel „ruchu damasceńskiego”, a NS to założyciel gminy 
qumrańskiej. Pojawienie się NS oznacza w oczach jego zwolenników początek 
„końca dni”, a jego śmierć (20,14) spowodowała kryzys w gminie. Ten „dyso-
nans poznawczy” rozwiązywali jego zwolennicy na różne sposoby: wydłuża-
jąc czasy ostateczne, oczekując dalszych działań Boga przeciw wewnętrznym 
i zewnętrznym wrogom, podkreślając rolę NS jako prekursora nadchodzące-
go Mesjasza (mesjaszy) z Aarona i z Izraela. Davies uważa więc, że tytuł NS ma 
implikacje mesjańskie, a początków gminy qumrańskiej należy szukać w „me-
sjańskim roszczeniu” NS i jego zwolenników.

 10 The Teacher od Righteousness and the „End of Days”, Revue de Qumran 13(1988), s. 313–
317.
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H. Ulfgard11 nie ma wątpliwości, że CD mówi o dwu odrębnych osobach. 
NS jest założycielem gminy qumrańskiej „końca czasów”; wskazuje na to wzo-
rzec eschatologiczny: 390 lat + 20 lat + działalność NS + 40 lat od jego śmierci 
do „Końca”. Jeśli jego działalność trwała ok. 40 lat, to w sumie wypada 490 lat.

Tożsamość „Wyjaśniającego Prawo” może być tylko przedmiotem spekulacji, 
ale nie jest to NS. Natomiast jore ha-sedeq (6,11: „aż do wystąpienia NS w dniach 
ostatecznych”) to historyczny NS. Jego pojawienie się na końcu dni nie oznacza 
epoki przyszłej, lecz dotyczy teraźniejszości gminy z Qumran. Wystąpienie Na-
uczyciela będzie znakiem nadchodzącego sądu, gdyż prawdziwy Izrael „nowe-
go przymierza” został wezwany do większej świętości życia.

Zatem „Wyjaśniający Prawo” (doresz hattora) z 6,7 to postać historyczna. 
A skoro 6,11 zaczyna mówić o drugiej ważnej osobie w dziejach gminy, o „NS 
u kresu dni” (jore hassedeq be’acharit hajjamim), byłoby błędem odnosić to do 
przyszłości. Członkowie gminy z Qumran byli przekonani, że żyją wraz z NS 
w ostatnich latach obecnej ery. Wzmiankę o „dostojnikach ludu” (6,10 = „lewi-
ci” z 4,3) trzeba rozumieć retrospektywnie o ludzie, który „szukał Boga”, ale nie 
mógł znaleźć właściwej interpretacji Prawa, zanim nie pojawił się NS (przy koń-
cu tego świata). Wreszcie autorzy CD uznali się sami za „synów Sadoka” (por. 
1 QS 5,2.9), trzecią grupę wspomnianą w 4,3. Wszyscy razem tworzyli zgroma-
dzenie wybranych, godne służyć Bogu w nowej świątyni – w jej wstępnej fazie, 
jaką reprezentuje gmina w Qumran. Wszyscy oni należeli do „Nowego Przymie-
rza” (19,33 i 20,12), ale wyznawcy NS mogli uważać się za „trzecie pokolenie” 
członków przymierza. Postać wspomniana w 6,11 to zatem NS, który już przy-
szedł. Cała sekcja 6,2–11 to midrasz o historii i prehistorii gminy z Qumran.

Poza Dokumentem Damasceńskim wymieniają go tylko peszery, często w spo-
sób fragmentaryczny. Są to teksty dość późne (głównie z epoki Heroda), a ich 
wartość źródłowa jest kwestionowana. Rozwój tego gatunku literackiego świad-
czy o przekonaniu gminy, że żyje ona u kresu czasów, o których mówi Pismo. 
Teksty biblijne dostarczały więc szczegółowych danych o planach Boga wzglę-
dem wybranego ludu i jego wrogów. Autorzy peszerów nawiązują do wydarzeń 
i osób z dziejów wspólnoty.

NS jest wymieniany zwłaszcza w najlepiej znanym komentarzu do Haba-
kuka, znalezionym już w pierwszej grocie qumrańskiej (1 QpHab). Jego rolę 
w gminie podkreśla wyliczenie wydarzeń, w jakie był uwikłany, i opis ważnych 
cech jego osobowości. To wszystko służy wskazaniu na jego autorytet jako na-
rzędzia w ręku Boga.

Podobnie jak prorocy, przekazywał on słowo Boże (2,2 n.). Jako „Kapłan” 
był obdarzony zdolnością interpretacji słów dawnych proroków (2,8 n.: jego ka-
płańska godność wynika z kontekstu). Dotyczy to zwłaszcza rzeczy przyszłych, 

 11 The Teacher of Righteousness, the History of the Qumran Community, and Our Understan-
ding of the Jesus Movement. Texts, Theories and Trajectories, [w:] Qumran between the Old and 
New Testament (ed. F. Cryer, Th. Thompson), Sheffield 1998, s. 324.
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czekających lud i kraj (2,10). Objawione mu zostały rzeczy tajemne, przekaza-
ne przez proroków (7,4 n.: „wyjaśnienie tego odnosi się do NS, któremu Bóg 
dał poznać wszystkie sekrety słów jego sług, proroków”). Choć więc Habakuk 
otrzymał nakaz spisania tego, co dotyczy ostatniego pokolenia, nie był pouczo-
ny o wypełnieniu czasu (7,1 n.). Zostało to objawione dopiero NS; jego rola ja-
ko prorockiego zwiastuna tajemnic końca czasu wiąże się ściśle z jego funkcją 
zbawczą: członkowie wspólnoty będą zbawieni przez wierność NS i jego inter-
pretacji Tory (8,1–3).

Peszer do Habakuka nazywa NS „kapłanem” (2,8), nigdy jednak nie ukazu-
je jego funkcji liturgicznej. Nawet wzmianka o spotkaniu z Bezbożnym Kapła-
nem na wygnaniu, w Dniu Pojednania (11,2–8), nie wiąże się z kultem. Gmina 
posługiwała się kalendarzem słonecznym, zamiast oficjalnego kalendarza jero-
zolimskiego. Bezbożny Kapłan dopuścił się zatem ciężkiej zniewagi, pojawiając 
się w gminie w najświętszym dniu roku, 

aby ich zmieszać, spowodować ich upadek w dniu postu, ich sobotniego od-
poczynku (11,7 n.). 

Ale Bóg dotknął go zasłużoną karą, wydając go w ręce wrogów (9,9–12).
Komentarz do Micheasza (1 QpMic 10,6–8) akcentuje rolę NS jako daw-

cy wykładni Tory wszystkim należącym do gminy, wybranym Boga, którzy bę-
dą ocaleni w Dniu Sądu. Tekst ten jasno wskazuje na konflikt NS z wrogami, 
uosobionymi w Głosicielu Kłamstwa. Możliwe, że cytat z Mi 5,5 o „wyżynach” 
ofiarnych dotyczy kultu jerozolimskiego. Atak na przywódców żydowskich trwa 
w dalszej części peszeru (frag. 11): na podstawie Mi 1,8 n. autor Komentarza 
oskarża kapłanów jerozolimskich, którzy zwodzą lud.

Fragmentaryczny Peszer do Psalmów (4 QpPs) wspomina o NS jako założy-
cielu gminy, opierając się na wykładzie Ps 37,23 n.: 

NS, którego wybrał Bóg, aby stał przed nim. Ustanowił go, aby zbudował mu 
zgromadzenie. 

W tym samym kontekście nazwano go Kapłanem, co, zdaniem wielu uczonych, 
wskazuje na jego funkcje liturgiczne i rolę zwierzchnią w Qumran. Jednak główny 
problem polega na tym, czy można wiązać informacje o NS w peszerach i w Do-
kumencie Damasceńskim? Jeśli tak, to stwierdzenie (CD 1,11) o jego fundamen-
talnej roli w przejściu od „ruchu damasceńskiego” do gminy qumrańskiej znaj-
duje wyjaśnienie w 4 QpPsa. Jednak CD nigdy nie nazywa go Kapłanem (nie 
mówi też o Bezbożnym Kapłanie); nie daje więc jeszcze pełnego obrazu funk-
cji, jakie przypisali NS jego zwolennicy po śmierci Mistrza.
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2. Nauczyciel Sprawiedliwości a Jezus

Po dokonaniu analizy tekstów, czas na syntetyczny obraz NS. Fiński uczony, 
P. Wallendorff12, koncentruje się na trzech możliwych funkcjach NS w świet-
le ówcześnie znanych tekstów: prorok, pisarz i mesjasz. Zwłaszcza funkcja pro-
rocka jest widoczna w tekstach. Wallendorff podkreśla więc sytuację konfliktu, 
w jakim stale znajduje się NS. Jest on natchnionym ekspertem od wyjaśniania 
Tory, ale także charyzmatycznym tłumaczem proroków – i prorokiem. Toteż je-
go zwolennicy grożą sądem Bożym tym, którzy nie uznali jego autorytetu.

Dalsze badania potwierdziły wyniki Wallendorfa, ale też wniosły nowe aspek-
ty działalności NS. Zwrócono uwagę na jego rolę w sformułowaniu Tory sekty 
i jej halachy. Y. Yadin13 zasugerował, że NS jest autorem Zwoju Świątyni (11 QT), 
a J. Murphy-O’Connor14 przypisał mu autorstwo Reguły Zrzeszenia (1 QS). Ostat-
nio E. Qimron i J. Strugnell15, wydawcy „Niektórych nakazów Tory” (4 QMMT), 
widzą w tym tekście „list halachiczny” NS (czy też jego uczniów) do przywód-
ców jerozolimskich. Inni uczeni zwracają uwagę na jego wkład w apokaliptykę. 
J. A. Fitzmyer16 widzi w nim twórcę peszeru, a J. Blenkinsopp17 – skrybę apoka-
liptycznego na wzór maskilim z Księgi Daniela, czy w łagodniejszej formie Je-
zusa Ben Sira, łączącego działalność prorocką i pisarską. J. J. Collins18 wykazał, 
że natchniona egzegeza NS dała początek literaturze apokaliptycznej.

Rola NS nie skończyła się z jego śmiercią. Jego zwolennicy przypisali mu 
wiele cech, podkreślając jego autorytet natchnionego nauczyciela, wyjaśniają-
cego Pismo w kontekście eschatologicznym. Jego halacha (zbiór norm postępo-
wania w codziennym życiu) ma obowiązywać lud wybrany Nowego Przymie-
rza. On też był zdolny wyjawić tajemnice słów proroków, pokazując, jak należy 
je odnosić do wspólnoty Dni Ostatnich.

Pod wpływem NS ruch qumrański rozwinął się w spójną instytucję, jak 
wskazują szczegółowe reguły sekty. Należy je rozważać w relacji do halachy ra-
binackiej, zawartej później w Misznie, chociaż autorytarna struktura ruchu 
qumrańskiego nie dopuszcza dyskusji, tak typowych dla późniejszych rabinów 
po upadku Świątyni.

Tak więc osoba NS stała się wzorcem dla gminy w Qumran. Jednak nie był 
on założycielem tego szerokiego nurtu w judaizmie, który powstał w reakcji na 

 12 Rättfärdighetens Lärare, Helsinki 1964, s. 39–40.
 13 The Temple Scroll, London 1985, s. 195–196, 226–228.
 14 La genèse littéraire de la Règle de la Communauté, RB 76(1969), s. 531.
 15 Qumran Cave 4. V, Oxford 1994, s. 119–121.
 16 101 pytań o Qumran, Kraków 1997, s. 39.
 17 Interpretation and the Tendency to Sectarianism, [w:] Aspects of Judaizm In the Graco-Ro-
man World (ed. E. P. Sanders et al.), Philadelphia 1981, s. 23).
 18 The Apocalyptic Imagination: An Introduction to the Jewish Matrix of Christianity, New York 
1987, s. 120–121.
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polityczne, społeczne i kulturowe warunki epoki hellenistycznej (II w. przed 
Chr.). Nie można też porównywać jego roli z religijną rolą Jezusa w nowej sy-
tuacji, kiedy to warunki polityczne i oczekiwania mesjańskie były bardziej roz-
winięte. NS nie ma więc tak istotnej roli w rozwoju świadomości swych zwo-
lenników jak Jezus świetle pism Nowego Testamentu. NS wskazywał raczej na 
Boga i na Torę niż na siebie. Jezus (zwłaszcza w IV Ewangelii) wskazuje na Bo-
ga poprzez siebie. W tym nurcie wczesnej myśli chrześcijańskiej, Jezus jest uka-
zany jako uosobiona Tora, Mądrość Boża i wysłannik Ducha Świętego.

Inny aspekt dzieła NS objawia się w jego konfliktach. Dotyczą one głów-
nie władz w Jerozolimie, ale też tych, którzy przyłączyli się do „Nowego Przy-
mierza”, a potem odpadli. Ta druga grupa oponentów pojawia się w CD 19–20. 
Osoba NS spowodowała rozłam w „ruchu damasceńskim”, z którego wyrasta 
grupa qumrańska. Dla części członków ruchu NS pozostał jedynym autoryte-
tem, a ci, którzy nie zgodzili się z tą opinią, zostali usunięci jako heretycy (mo-
że stąd nazwa „faryzeusze” [peruszim]?). Wrogowie z Jerozolimy są szczególnie 
obecni w peszerach, które powstały później niż CD. NS tutaj pojawia się jako 
„Kapłan” w opozycji do 

tych z Efraima i Manassesa (4 QpPsa 2,17 n.). 

Kryptonim ten zdaje się wskazywać na faryzeuszy i saduceuszy, dobrze nam 
znanych z kart Nowego Testamentu (por. 4 QpNah 2,2 i 3,9).

Wśród oponentów NS i jego wersji Tory Bożej szczególne miejsce zajmu-
je Bezbożny Kapłan. Wskazuje na to zwłaszcza Peszer do Habakuka. Peszer do 
Psalmów mówi, że chciał on zabić NS 

z powodu prawa, które ten mu posłał (4 QpPsa 4,8 n.). 

Jeśli chodzi tu o list halachiczny (4 QMMT), wówczas łatwiej zidentyfikować 
obie osoby.

NS odegrał istotną rolę w historii „Nowego Przymierza”. Nie był jej założy-
cielem, lecz charyzmatycznym przywódcą po okresie chwiejności. Jego osoba 
była jednak przyczyną rozłamu w „ruchu damasceńskim” (CD). Peszery nato-
miast ukazują go jako Kapłana, który miał wrogów, zwłaszcza w kapłaństwie je-
rozolimskim. Te wszystkie dane wskazują na złożoną historię, pełną pytań. Ba-
dacze wysuwali różne hipotezy, z których wyrosło kilka teorii. 

Pierwsza hipoteza ukazuje NS jako postać historyczną. Sugerowano czasem, 
że tytuł NS nie ogranicza się do jednej osoby. Trudno jednak lekceważyć fakt, że 
teksty z Qumran wskazują na jednostkę, osadzoną w kontekście historycznym, 
jako na autorytet przywódcy i nauczyciela. Paleografia każe odrzucić sensacyj-
ne pomysły utożsamiania NS z Janem Chrzcicielem, z Jezusem czy Jakubem, 
bratem Pańskim. Teksty wskazują na kogoś znacznie wcześniejszego.
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Wśród postaci historycznych u progu ery machabejskiej, utożsamianych 
z NS, jest najpierw Sadok, żyjący ok. 200 lat przed Chr., uczeń Antygona z So-
cho (Abot 1,3). Jego oponentem mógł być arcykapłan Szymon II Sprawiedliwy, 
sławiony w Syr 50. Inne sugestie wymieniają Oniasza III, złożonego z urzędu 
arcykapłana w roku 175 i zabitego parę lat później; czasem wskazuje się na Ju-
dę Esseńczyka czy nawet Jezusa Ben Sira19. 

Główny nurt opinii o NS lokalizuje go w połowie II w. w sytuacji konfliktu 
między Żydami. Istniała wtedy gwałtowna walka przeciw Syrii o niepodległość; 
były też napięcia w łonie judaizmu między konserwatystami a modernistami. 
Napięcia te sięgały epoki machabejskiej i miały źródło w walce o kontrole nad 
świątynią i kultem, symbolami narodu żydowskiego.

Juda Machabeusz w roku 162 odzyskał kontrolę nad świątynią. Po jego 
śmierci (160) Jonatan chciał umocnić władzę hasmonejską i względną nieza-
leżność Żydów. Po śmierci Alkimosa, ostatniego arcykapłana z rodu Sadokitów 
(159), Jonatan przejął ten urząd z rąk Alexandra Balasa (152). Przez 7 lat trwa-
ły zamieszki, a Józef pisze wprost o siedmiu latach bez arcykapłana. Nie znaczy 
to jednak, by tak długo nie składano ofiar w Dniu Przebłagania. Wielu uczo-
nych utożsamia NS z anonimowym kapłanem, który był związany ściśle z ro-
dem Sadoka i pełnił urząd arcykapłana przez te siedem lat lub krócej. Hipoteza 
ta opiera się na danych peszeru. Bezbożny Kapłan, który ścigał NS w Dniu Po-
jednania, został ukarany i musiał oddać poganom to, co nieprawnie zgroma-
dził. Pośród niegodnych arcykapłanów hasmonejskich najlepiej szczegóły pe-
szerów pasują do Jonatana, zabitego przez Tryfona (143 r.). Od roku 152 urząd 
arcykapłana pełnili więc hasmonejscy władcy, łącząc nielegalnie władzę poli-
tyczną i religijną.

H. Stegemann20 wyraża przypuszczenie, podjęte także przez innych uczo-
nych, że NS to arcykapłan usunięty przez Jonatana w 152 r.; ukrył się on w Syrii 
wraz z grupą „nowego przymierza” (CD 6,5; 7,18–20). Stąd próbował wpływać 
na władze w Jerozolimie przez swój list halachiczny (4 QMMT). Był to błąd, któ-
ry spowodował zamach na jego życie i podział w łonie „ruchu damasceńskiego” 
na trzy sekty. Wpływ NS na życie polityczne i religijne kończy się z chwilą wybo-
ru Szymona na arcykapłana po śmierci Jonatana (143 r.). Odtąd esseńczycy od-
żegnują się od polityki, ale zwracają się polemicznie przeciwko faryzeuszom. 

Obok tej szczegółowej hipotezy jest jeszcze inna, zwana „hipotezą z Gro-
ningen”. Jej twórcy (F. Garcia Martinez i A. van der Woude) początki ruchu 
damasceńskiego widzą w apokaliptyce palestyńskiej III w. Wystąpienie NS za 
rządów Jonatana spowodowało rozłam w ruchu; w rezultacie NS ze swą gru-
pą stworzył gminę qumrańską. Bezbożny Kapłan to wnuk Jonatana, Jan Hir-

 19 Przegląd opinii podaje P. R. Callaway, The History of the Qumran Community, Sheffield 
1988, s. 211.
 20 Esseńczycy z Qumran…, s. 174–179. Por. F. Garcia Martinez, J. Trebolle Barrera, Gli uomi-
ni di Qumran, Brescia 1996, s. 91–94.
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kan; tytuł ten zresztą odnosi się też do innych kapłanów hasmonejskich, aż do 
Aleksandra Janneusza21. 

Mimo istotnej roli, jaką NS odegrał w dziejach gminy esseńskiej, jego toż-
samość pozostaje dotąd nieuchwytna. Dokumenty prawne gminy mówią tyl-
ko, że wspólnota z Qumran podlegała władzy 

synów Sadoka, kapłanów strzegących Przymierza (1 QS 5,2). 

Można stąd wnioskować, że NS i podlegli mu kapłani należeli do rodu Sadoka, 
z którego wywodzili się arcykapłani jerozolimscy. W takim razie jednak dziw-
ne jest pominięcie imienia NS na liście arcykapłanów, przekazanej przez Józe-
fa Flawiusza. Być może świadomie wykreślono go z tej listy po jego wygnaniu, 
lub też sprawował on swój urząd tylko tymczasowo po śmierci któregoś z ar-
cykapłanów, zanim wybrano nowego. Ciągle wysuwa się nowe hipotezy, mają-
ce wydobyć z ukrycia NS. 

Ks. Stanisław Mędala22, na podstawie analizy dokumentów qumrańskich 
i Ksiąg Machabejskich, utożsamia go z Alkimosem (1 Mch 7 i 9; 2 Mch 14); ten 
jednak nie należał do rodu Sadoka. Ostatnio E. Puech23 zaproponował wyjaś-
nienie zgodne z chronologią qumrańską i danymi historii. Po krótkich rządach 
Alkimosa (162–159) nastąpiła przerwa w sprawowaniu urzędu arcykapłańskie-
go, aż do czasu przejęcia go przez brata Judy Machabeusza, Jonatana (152–143), 
który również nie był „synem Sadoka”. Otóż w tych latach mógł pełnić zastęp-
czo tę funkcję syn Oniasza III, złożonego z urzędu, a następnie zamordowane-
go. Podobnie jak ojciec, został on pozbawiony legalnie pełnionych funkcji przez 
Jonatana, który jako uzurpator zasłużył na przydomek „Kapłan Bezbożny”. Ano-
nimowy syn Oniasza III udał się wówczas na wygnanie i jako NS założył wspól-
notę opozycyjną wobec Jonatana i świątyni jerozolimskiej. 

Niezależnie od szczegółowych propozycji co do tożsamości NS, ważna jest 
jego wyjątkowa rola w gminie „Nowego Przymierza”. Członkowie gminy uzna-
wali jego szczególny autorytet, oparty na Bożym objawieniu tajemnic Prawa 
Mojżeszowego i ksiąg prorockich. Chociaż dokumenty nie nazywają go wprost 
„prorokiem”, świadczą jednak wyraźnie, że gmina przypisywała mu znajomość 
tajemniczego planu Boga24. Duchowy klimat tych tekstów zbliża je do atmosfe-
ry, w jakiej postawały księgi Nowego Testamentu. Wierność nauce NS była dla 
członków gminy koniecznym warunkiem zbawienia.

 21 F. Garcia Martinez, Qumran Origins and Early History: A Groningen Hypothesis, Folia Orien-
talia 25(1988), s. 113–136.
 22 S. Mędala, Aktualny stan badań problematyki qumrańskiej, [w:] W. Tyloch, Rękopisy z Qum-
ran nad Morzem Martwym, Warszawa 1997, s. 69–71.
 23 Mebarki F., Puech E., Manuscrits de la mer Morte, Paris 2002, ss.143–149.
 24 Por. zwł. Zwój Hymnów (1 QH IV 5–V 5) w tłum. W. Tylocha, Rękopisy z Qumran nad Mo-
rzem Martwym, Warszawa 1997, s. 278–282.
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Jezus jako Rabbi w Ewangeliach 
Synoptycznych1 

Iz 30,202

Pan dał wam wprawdzie chleb niedoli i wodę ucisku,
lecz Mistrz twój już dłużej kryć się nie będzie

i twoje oczy ujrzą twego Nauczyciela…
 v"nfKiy-)ol:w jaxfl {iyamU rfc {exel yfnodA) {ekfl }atfn:w  

 ;!yerOm-te) tO)or !yeny"( Uyfh:w !yerOm dO( 

Dyspozycja:
1. Wstęp
2. Autorytet rabinów żydowskich dzisiaj [Nachman3, Chouraqui4, 

Heschel5, Sherwin6]
3. Wprowadzenie w temat

 1 Wykład wygłoszony na sesji naukowej: Mistrz i uczeń w tradycji biblijnej – autorytet mi-
strza, Katowice Panewniki, 26.04.2006; organizator: Wyższe Seminarium Duchowne Prowincji 
Wniebowzięcia NMP, Katowice Panewniki, ul. Panewnicka 76.
 2 Najstosowniejsze tłumaczenie hasła sympozjum u franciszkanów (26 IV 2006) wydaje się 
to, które znalazłem w: Księga Izajasza, [ks. Bernard Wodecki SVD] BP, t. 3, Poznań 19923, s. 80.
 3 Zob. Nahman (Ben Simhah) de Bratslav (1772–1811) w: Dictionnaire Encyclopédique du 
Judaϊsme. Publié sous la direction de Geoffrey Wigoder, éditeur de l’ Encyclopaedia Judaica. Ad-
apté en français sous la direction de Sylvie Anne Goldberg avec la collaboration de Véronique 
Gillet, Arnaud Sérandour et Gabriel Raphaël Veyret, Cerf/Robert Laffont, Paris 1996, p. 717–719.
 4 Zob. S. Pisarek, André Chouraqui – fenomen w dialogu między religiami, w: Minister Ver-
bi. Liber sollemnis Excellentissimo Domino Domino Archiepiscopo Henrico Muszyński Me-
tropolitae Gnesnensi ad honorandum decimum quartum eiusdem vitae lustrum expletum de-
dicatus oblatusque. Moderatores librum redigentes P. Podeszwa, W. Szczerbiński, Gnesnae 2003, 
s. 207–224. 
 5 Zob. Heschel Abraham Joshua, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, t. 4 [T. Gadacz].
 6 Zob. W. Chrostowski, Przedmowa, [w:] Dzieci jednego Boga. Praca zbiorowa uczestników 
seminarium naukowego w Spertus College of Judaica w Chicago (1989). Opracowanie i redak-
cja ks. W. Chrostowski, Akademia Teologii Katolickiej (ATK, od 30 IX 1999 UKSW), Warsza-
wa 1991, s. 3 (zdjęcie uczestników); 7–10 (przedmowa, ks. W. Chrostowski). Spertus Institute 
of Jewish Studies w Chicago, jego wicerektor, rabin Byron L. Sherwin, położył ogromne zasługi 
w dziedzinie dialogu katolicko-judaistycznego, stwierdza ks. W. Chrostowski w: Biblistyka ka-
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4. Teksty – ich analiza
4.1 u Marka
4.2 u Mateusza
4.3 u Łukasza [Łk, Dz] 
5. Wirkungsgeschichte tego tytułu7

6. Autorytet rabbiego. Co trzeba czynić, by uczeń Mistrza Jezusa był dzisiaj 
autorytetem, a nie idolem8. T. Wuwer GW, GN; Mędala (autorytet rabina).

7. Nasz temat w dialogu żydowsko-chrześcijańskim.
8. Zakończenie. Wnioski z rozważań dla dialogu z chrześcijanami i żydami.

Po dwumiesięcznym pobycie w USA (1989), raczej w gościnie u żydów niż 
u chrześcijan – wiem, że występ w gronie słuchaczy, jakich gromadzi sympo-
zjum na pewien określony temat – jak to, w którym uczestniczymy, aczkolwiek 
jego celem finalnym jest później publikacja książkowa, powinien być utrzyma-
ny w tonie kolokwialnym; co innego tekst z przypisami, oczywiście dłuższy, 
przeznaczony do druku.

Zaczynam zatem mój występ zaanonsowany jako temat Jezus jako Rabbi 
w Ewangeliach Synoptycznych od pięknej, ale jak każe mądrość żydowskich ra-
binów, krótkiej Opowieści Rabiego Nachmana (1770–1811)9.

Z Opowieści Rabiego Nachmana

Bóg wygrywa swe bitwy dzięki ludziom pokornym, którzy odmawiają psal-
my w prostocie serca, a nie dzięki tym, którzy posługują się wyszukanymi środ-
kami.

Pewien król wyjechał któregoś dnia na polowanie w ubraniu prostego czło-
wieka, gdyż chciał cieszyć się większą swobodą ruchów. Nagle lunął gwałtowny 
deszcz: był to wręcz potop. Królewscy ministrowie rozproszyli się na wszystkie 
strony, pozostawiając króla samego w wielkim niebezpieczeństwie. Król szuka-
jąc schronienia, natrafił na chatę wieśniaka. Ten zaprosił go do wnętrza, rozpa-
lił w piecu, postawił przed królem miskę z owsianką i odstąpił mu swoje posła-
nie. Król cieszył się tą gościnnością. Zmęczenie jego było tak wielkie, że zasnął 
natychmiast. Wydawało mu się, że nigdy nie spał tak dobrze.

Gdy deszcz ustał, ministrowie rzucili się na poszukiwanie króla. Znaleźli go 
w końcu śpiącego w chacie wieśniaka.

tolicka w Polsce na progu XXI wieku, Warszawa 2001 (Biblioteka Katolicka 3), s. 64, w: § 69: Ży-
dowskie tradycje interpretacji ksiąg świętych. 
 7 EKK, I,1.2.3.4 [U. Luz]; II, 1.2 [J. Gnilka]; III, 1.2.3 [F. Bovon].
 8 Zob. S. Mędala, rabi, rabbi, rabin, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, t. 8, w wersji elektro-
nicznej, s. 1–6. 
 9 D. Lifschitz, Chcę błogosławić Pana…, Wydawnictwo „M”, Kraków 1997, s. 11, 280.
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Obudzili go i zaczęli nalegać, aby natychmiast wracał z nimi do pałacu. „My-
śleliście tylko o tym, by ratować samych siebie, nikt nie przyszedł mi z pomocą” 
– rzekł król. „Tylko ten człowiek mi pomógł. Tutaj przeżyłem najpiękniejsze do-
świadczenie mego życia. Ten człowiek zawiezie mnie do pałacu swoim wozem 
i w swoim prostym odzieniu zasiądzie obok mnie na tronie”.

Przed przyjściem Mesjasza nastąpi potop. Wszystko zostanie zalane przez 
fale ateizmu. To nie będzie zalew wody, lecz zalew niemoralności. Sięgnie aż po 
szczyty najwyższych gór, dotrze do Ziemi Świętej, gdzie nie dotarł pierwszy po-
top. Nastąpi z tak wielką siłą, że wody pokryją Erec Izrael.

Oznacza to, że zło dosięgnie nawet serc szlachetnych. Tych wód nie będzie 
można oddalić wyrafinowanym rozumowaniem. Wszyscy ministrowie króla 
rozproszą się, a całe królestwo zachwieje się w posadach.

Jedynymi, którzy je podtrzymają, będą ci, którzy odmawiają psalmy w pro-
stocie serca. Dlatego oni właśnie będą towarzyszyć Mesjaszowi, i oni włożą Mu 
koronę na głowę.

André Chouraqui jest współcześnie żyjącym rabinem, o którym napisałem 
artykuł10. Cz. Miłosz również był pod wrażeniem jego twórczości, czemu dał 
wyraz w Przedmowie tłumacza do Ksiąg pięciu Megilot; szczególne świadec-
two dał we Wstępie do Pieśni nad Pieśniami w tym zbiorze. Znajdujemy się tu-
taj, stwierdza, odnosząc się do sławnego rabiego Akiby, przed księgą świętą ze 
świętych11. 

Rabinem cieszącym się autorytetem i uznaniem u żydów i chrześcijan był 
również, i jest nadal, Abraham Joshua Heschel (1907 w Warszawie–1972 w No-
wym Jorku). Jego dzieła ukazują się po polsku12. Dodam tylko, że odegrał ważną 
rolę w dialogu między judaizmem a Kościołem katolickim, szczególnie w okre-
sie Soboru Watykańskiego II; został wówczas przyjęty przez papieża Pawła VI.

Trzeba tu też wspomnieć rabina Byrona L. Sherwina, obecnie wicerekto-
ra Spertus Institute of Jewish Studies w Chicago, który położył ogromne za-
sługi w dziedzinie dialogu katolicko-judaistycznego w Polsce, co stwierdza ks. 
W. Chrostowski13. Był naszym głównym nauczycielem na ww. kursie w Chica-
go, a potem wygłaszał wykłady z tej dziedziny w ośrodkach nauki katolickiej 
u nas. Ważna jest jego publikacja Duchowe dziedzictwo Żydów polskich, War-
szawa 1995. 

Na tle autorytetu rabinów wśród Żydów w naszych czasach, zobaczymy, jak 
się miała ta sprawa w czasach Jezusa, do którego zwracano się, używając tytułu 

 10 Zob. wyżej przypis 6. 
 11 Cz. Miłosz, Księgi biblijne – przekłady z języka greckiego i hebrajskiego: Księga Psalmów, 
Księga Hioba, Księgi Pięciu Megilot [Pnp, Rt, Lm, Koh, Est], Księga Mądrości, Ewangelia według 
Marka, Apokalipsa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, s. 373–496, 385. 
 12 Zob. Heschel Abraham Joshua, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, t. 4 [T. Gadacz].
 13 W publikacji: Biblistyka katolicka w Polsce na progu XXI wieku, Warszawa 2001, s. 64 w § 69: 
Żydowskie tradycje interpretacji ksiąg świętych [Biblioteka Katolicka 3].
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Rabbi, czego dowodem jest oryginalny tekst grecki Nowego Testamentu, w któ-
rym zachował się on w brzmieniu hebrajskim bądź aramejskim; tych miejsc jest 
w całym NT 17; a my ograniczymy się tylko do 8 tekstów, gdzie on pojawia się 
w Ewangeliach Synoptycznych; w Ewangelii św. Jana jest takich miejsc 9; poza 
Ewangeliami ten tytuł nie pojawia się w greckim tekście NT. Można jednakże 
suponować, że w rzeczywistości był używany częściej; hebrajska translacja NT 
F.J. Delitzscha14 mogłaby pomóc zrekonstruować użycie tego tytułu w przypad-
kach, gdy został on w napisanym Nowym Testamencie oddany za pomocą słów 
greckich, będących synonimami hebrajskiego tytułu rabbi; w ramach naszego 
artykułu zadowolimy się tymi tekstami, gdzie on występuje oczywiście w tran-
skrypcji greckiej w tekście greckim w wydaniach krytycznych NT dzisiaj. 

Swego czasu napisałem już dwa artykuły na referowany tu temat: 
Rabbi Jeszua15; Jezus naszym bratem16; w tym drugim, rozważając nasze bra-

terstwo z Jezusem, pominąłem całkowicie to, co u Mateusza w 23,8 poprze-
dza jego deklarację: Wy wszyscy jesteście braćmi. A w kontekście Jezus mówi tu 
o uczonych w Piśmie i o faryzeuszach, iż chcą żeby ludzie nazywali ich Rabbi 
(23,7). A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi (23,8a), a to dlatego, że jesteście 
braćmi, a Nauczyciel wasz jest tylko jeden; jeden jest Rabbi – to On sam. Były to 
teksty opublikowane w „Gościu Niedzielnym”, w serii przedstawiającej popular-
nie chrystologię Nowego Testamentu; w sumie omówiłem 19 tytułów. Dziś te-
mat każe zająć się tym tytułem w Ewangeliach Synoptycznych: Jezus jako Rab-
bi w Ewangeliach Synoptycznych. Badania nad tym tytułem umożliwiają dzisiaj 
programy biblijne, dostępne w komputerze. Program a/B wskazuje od razu, że 
w greckim NT pojawia się hebrajski tytuł yiBar pisany po grecku r(abbi 15 razy: 
4 razy u Mateusza, 4 razy u Marka, u Łukasza nie pojawia się ani razu; u Jana – 
9 razy; występuje tylko w Ewangeliach; Łukasz był Grekiem i pisał do chrześ-
cijan pochodzenia greckiego (a cały znany wówczas świat od Indii po Hiszpa-
nię mówił po grecku)17, stąd oddawał ten tytuł w słowach greckich. Zajmiemy 
się zatem tekstami u Marka (chronologicznie wcześniejszego) oraz u Mateusza, 
później uwzględnimy nasuwające się pytania, czy rabbi, zachowane w NTG po 
hebrajsku, oddaje wszystkie sytuacje, w których zwracano się do Jezusa jako do 
nauczyciela; słownik grecki sugeruje tu trzy greckie terminy oraz w translacji 
trzy łacińskie odpowiadające im określenia: dida/skaloj ku/rioj, e)pista/thj 

/ magister, dominus, praeceptor / nauczyciel, pan, mistrz.

 14 НОВЫЙ ЗАВЕТ ПО–ЕВРЕЙСКИ И ПО–РУССКИ wydany przez Towarzystwo Dystry-
bucji Pism Hebrajskich, Anglia / Wielka Brytania, Bungay / Suffolk 1990, s. 540.
 15 [J 1,38.49], „Gość Niedzielny”, 7(1995), s. 6–7.
 16 [Mt 23,8…], „Gość Niedzielny”, 40(1996), s. 8–9.
 17 A. Świderkówna, Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002, s. 24.
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Cztery miejsca u Marka:

Kto wypowiada tytuł Rabbi?
1. Mk 9,5 – Piotr do Jezusa w perykopie o przemienieniu Jezusa;
2. Mk 10,51– niewidomy do Jezusa; tu pojawia się on w formie aramejskiej Rab-
buni; jak w ustach Marii Magdaleny w J 20,16;
3. Mk 11,21 – Piotr do Jezusa, gdy zwraca uwagę na figowiec przeklęty przez 
Niego, że usechł; 
4. Mk 14,45 – Judasz w scenie pojmania Jezusa, przystąpił do Niego i rzekł: Rab-
bi, i pocałował Go.

Mk 9,5
kai\ a)pokriqei=j o( Pe/troj le/gei t%= )Ihsou=,

 (Rabbi/, kalo\n e)stin h(ma=j w(=de ei)=nai, kai\

poih/swmen trei=j skhna/j, soi\ mi/an kai\ Moϋsei=

mi/an kai\  )Hli/# mi/an.

Mk 10,51
kai\ a)pokriqei=j au)t%= o(  )Ihsou=j ei=)pen, Ti/

soi qe/leij poih/sw; o( de\ tuflo\j ei)=pen au)t%=,

(Rabbouni/, i(/na a)nable/yw .

Mk 11,21
kai\ a)namnhsqei\j o( Pe/troj le/gei au)t%=, (Rabbi/, 

i)/de h( sukh= h(/n kathra/sw e)xh/rantai.

Mk 14,45
kai\ e)lqw\n eu)qu\j proselqw\n au)t%= le/gei, (Rabbi/,

kai) katefi/lhsen au)to/n:

Cztery miejsca u Mateusza:

1. Mt 23,7 – Jezus mówi o uczonych w Piśmie i faryzeuszach, iż chcą, żeby ich 
ludzie nazywali Rabbi;
2. Mt 23,8 – w wersecie o braterstwie: A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, 
albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi;
3. Mt 26,25 – w ustach Judasza w kontekście Ostatniej Wieczerzy: Wtedy Ju-
dasz, który miał Go wydać, rzekł: Czyżbym ja, Rabbi? Odpowiedział mu: Tak, 
ty (semityzm: Ty powiedziałeś).
4. Mt 26,49 – w scenie pojmania Jezusa, Judasz zdrajca do Niego: Witaj, Rab-
bi, i pocałował Go.
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Mt 23,7
Kai\ tou\j a)spasmou\j e)n tai=j a)go/raij kai\ kalei=sqai

u(pw\ tw=n a)ntrw/pwn, Rabbi./

Mt 23,8
u(mei=j de\ mh\ klhqh=te,  (Rabbi/: ei(=j ga\r e)stin

u(mw=n o( dida/skaloj, pa/ntej de\ u(mei=j a)delfoi/ e)ste.

Mt 26,25
a)pokriqei=j de\ I)ou/daj o( paradidou\j ei)=pen,

Mh/ti e)gw/ ei)mi, r(abbi/; le/gei au)t%=, su\ ei)=paj.

Mt 26,49
kai\ eu)qe/wj proselqw\n t%= )Ihsou= ei)=pen, xai=re,

r(abbi/, kai\ katefi/lhsen au)to/n. 

Wybieram do egzegezy z Marka – 10,51; z Mateusza – 23,7–8. 
1. Mk 10,51 zasługuje na większą uwagę ze względu na odmienną formę – brzmie-
nie aramejskie tytułu Rabbuni i ze względu na petenta, którym jest ślepiec, a sytua-
cja jest ciekawa, bo pojawia się on w prośbie o cud: Rabbuni, spraw żebym przejrzał.
2. Mt 23,7–8 Jezus rezerwuje tytuł Rabbi dla siebie, a wszystkim proponuje bra-
terstwo.

1. Mk 10,51 – Niewidomy przy wyjściu z Jerycha zwraca się do Jezusa po 
aramejsku Rabbuni.

1.1. Tekst oryginalny: 
Kai\ a)pokriqei\j au)t%= o(  )Ihsou=j ei=)pen, Ti/ soi q/e/leij poih/sw; o( de\ 

tuflo\j ei)=pen au)t%=,  (Rabbouni/, i(/na a)nable/yw. 

1.2. Tłumaczenie:
SP: A odpowiadając mu Jezus rzekł: Co chciałbyś, żebym dla ciebie uczynił? Śle-
piec rzekł Mu: Rabbuni, żebym widział.
RB18: A Jezus zagadnął go,
Mówiąc: „Co chcesz, abym ci uczynił?”
Ślepiec rzekł Mu:
„Mój Rabbi, chciałbym znowu widzieć…”

 18 Brandstaetter Roman, Księgi Nowego Przymierza. Przekłady biblijne z języka greckiego. 
Dzieła zebrane, „M”, Kraków 2004, s. 278: Mk 10,51. W oryginale jest sufiks „i” (1 osoba singu-
laris), a uczynienie z niego prefiksu odpowiada duchowi języka polskiego.
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1.3. Egzegeza: 
Chouraqui A., współczesny rabin, żyd sefardyjski, pochodzący z Algieru, 

ale przez wykształcenie zdobyte w Paryżu przynależy do kręgu kultury francu-
skiej, przełożył całą Biblię katolicką na współczesny język francuski; znalazły 
się w niej księgi proto- i deuterokanoniczne w Starym Testamencie i Nowy Te-
stament. U Marka znajduje się nasz wers 10,51 w perykopie pod nagłówkiem 
Bar-Timaϊ: 10,46–52. W przypisie podaje etymologiczne znaczenie tego imie-
nia: syn czcigodnego lub skalanego/ zarażonego ze znakiem zapytania; jest to 
ślepiec, który siedzi przy drodze, żebrząc; to się zdarzyło, kiedy Jezus z Jerycha 
wychodził z uczniami, wielki tłum szedł za nimi. Usłyszał, że to Jezus Nazarej-
czyk; wtedy zaczął krzyczeć: Synu Dawida, Jeszua; w tłumaczeniu Chouraquie-
go w jego prośbie mamy w 10,47.48 odniesienie do macicy, bądź do łona; jak-
by wołał: przytul mnie do swojego łona albo weź mnie na swoje łono; w tekście 
oryginalnym jest znane nam e)le/hso/n me, które inni tłumaczą zmiłuj się na-
de mną, bądź miej litość nade mną; Chouraqui jako żyd jest tu oryginalny, po-
służył się czasownikiem, którego nie ma nawet w Wielkim Słowniku Francu-
sko-Polskim19: od czasownika matricier → matricie-moi! Na jego usilne wołanie 
Jezus odpowiada pytaniem w 10,51: Co chcesz, żebym dla ciebie uczynił? Ślepy 
Bartymeusz mówi Mu: Rabbuni, żebym widział. Taka forma pojawia się w NT 
tylko tu i w ustach Marii Magdaleny w J 20,16. Do tytułu w wokatiwie: nauczy-
cielu, mistrzu mój – rabbi, dochodzi silniejsze zabarwienie uczuciowe, i Barty-
meusz i Maria Magdalena wyrażają je w języku serca – po aramejsku. W 10,52 
słyszymy o spełnionej prośbie. Idź, twoja wiara cię uzdrowiła [= zbawiła]. Za-
raz odzyskał wzrok i poszedł drogą za Nim. Znaczy to, że został uczniem Jezu-
sa. Dobry jest tu komentarz, jaki daje Biblia Paulistów, nie wiemy jednak, kto za 
nim stoi20: Uzdrowienie Bartymeusza. Niewidomy żebrak należy do nieliczne-
go grona tych, którzy okazali Jezusowi pełną wiarę i zaufanie [h( pi/stij sou 

se/swke/n se]. Podobnie jak wcześniej dzieci (Mk 10,13), tak samo i on mu-
siał pokonać zewnętrzne trudności, aby dotrzeć do Jezusa. Niewidomy nazywa 
w swojej prośbie Jezusa Synem Dawida. Uznaje więc, że Jezus jest Mesjaszem, 
który wypełnia przepowiednie, zawarte w Biblii, w trzech częściach hebrajskie-
go Tanach – w 2 Sm 7,12–16 [Torah]; Ps 89 [Ketuwim]; Iz 42,6–7 [Newiim]. 
W świetle tekstu z Deutero-Izajasza (42,6–7) Sługa Jahwe, utożsamiany z Chry-
stusem, czyli Mesjaszem, miał leczyć chorych i otwierać oczy niewidomym. Bar-
tymeusz zrozumiał więc właściwie posłannictwo Jezusa. Nic też dziwnego, że po 
cudownym odzyskaniu wzroku poszedł za Nim [h)kolou/qei au)t%=].

 19 Tom II – M–Z, P. W. Wiedza Powszechna, Warszawa 1982, s. 48: matrice – macica, łono; 
matriciel, dotyczący rejestrów. 
 20 Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych 
z komentarzem. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Paw-
ła, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2005, s. 124.
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Reakcja Jezusa zostaje przedstawiona jako Jego odpowiedź. Przez to zosta-
je ukazane Jego osobowe zwrócenie się ku żebrakowi. Pytanie o to, czego chce 
proszący przypomina Mk 10,36 i ma podkreślić królewską władzę proszonego, 
który jakby zaprasza ślepego na audiencję. Choć prośba w tej sytuacji jest kla-
rowna, to jednak żąda się w niej czegoś niesłychanego. Aramejski zwrot Rab-
buni, którego się nie tłumaczy, jest stopniowaniem od Rabbi (mój Władco/Mi-
strzu)21, zawiera dla nieżydowskich uszu coś wzniosłego (jeszcze tylko w J 20,16). 
W miejsce gestu uzdrowienia pojawia się stwierdzenie Jezusa, że wiara urato-
wała ślepego. Formuła znana już z 5,34 (por. Łk 7,50; 17,19) posiada tu jeszcze 
większy ciężar gatunkowy, jako że u kobiety cierpiącej na krwotok miało uprzed-
nio jeszcze miejsce dotknięcie Jezusa, podczas gdy u ślepego wszystko zależy od 
wiary. Zapowiedziany ratunek jest przeto czymś więcej niż odzyskaniem wła-
dzy wzroku, co stanowi reminiscencję Iz 42,18. On nie tylko odzyskał światło 
oczu, lecz otrzymał także dzięki swojej wierze dojście do Jezusa, który chce go 
uzdrowić. Marek rozbudował dalej we wierze dokonany osobowy kontakt. Były 
ślepiec zostaje naśladowcą, czyli uczniem Jezusa. Czasownikowi a)kolouqei=n 

należy zostawić jego pełne znaczenie. Jako naśladowca jest on uczniem Jezusa. 
Droga, którą podejmuje z Jezusem, jest drogą na mękę.

Historyczna ocena tej perykopy była zróżnicowana. R. Bultmann uznał ją za 
twór późny22; natomiast E. Hirsch mówi wyraźnie o postrzeganej w niej rzeczy-
wistości historycznej23. Nadanie perykopie formy chrześcijańskiego opowiadania 
o wierze pozwala rozpoznać w niej cele teologiczne i katechetyczne. To oczywiś-
cie nie wyklucza, że przechowała ona historyczne wspomnienie o uzdrowieniu 
ślepego mężczyzny imieniem Bartymeusz na drodze do/z Jerycha. Bartymeusz 
i jego los był znany twórcom tej Tradycji. Zanik tego imienia u pobocznych re-
ferentów (Mt, Łk) wiąże się z cofaniem się historycznego wspomnienia24.

Według Marka, to opowiadanie z powiązaniem go z Jerychem nadawało się 
znakomicie do stworzenia przejścia od podążania Jezusa drogą do jej celu, do Je-
rozolimy. Marek wyciska na nim swój ślad przez temat naśladowania. Ślepy przy 
drodze dostarczał do tego pożądanego punktu zaczepienia. Włączenie uczniów, 
motyw drogi i naśladowania nadają temu opowiadaniu charakter historii o ucz-
niach w tym sensie, że przedstawia ono teraz istotny aspekt egzystencji uczniów. 

 21 Por. G. Dalman, Jesus-Jeschua, reprint Darmstadt 1967, s. 12. Liczne rękopisy zmieniają 
obcy zwrot: D.it – Kyrie Rabbi; 12 k q – Rabbi; 409 – Kyrie.
 22 R. Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition. Mit Ergänzungsheft, Göttingen 
19573, s. 228; por. C. Burger, Jesus als Davidssohn. Eine Traditionsgeschichtliche Untersuchung, 
1970 (FRLANT 98), s. 42–46.
 23 Frühgeschichte des Evangeliums, I: Das Werden des Markusevangeliums, Tübingen 1951, 
s. 117; por. Stauffer E., Messias oder Menschnsohn?, NT 1(1956), 81–102, tu 84, który jednakże 
przecenia historyczne szczegóły, i L. Schenke, Die Wundererzählungen des Markusevangeliums, 
Stuttgart 1974, s. 363 (SBB). 
 24 Schematyzacja perykopy posuwa się najdalej u Mt 20,29–34; 9,27–31, który ją dwa razy 
podaje i mówi o uzdrowieniu dwóch ślepców.
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Skoro już przed Markiem był w nim zawarty motyw wiary, to teraz uzdrowio-
ny niewidomy staje się przykładem wzorowego ucznia. Jest nim nie tylko przez 
niewzruszoną wiarę, lecz teraz przede wszystkim przez swoją gotowość podą-
żania za Jezusem na drodze do Jerozolimy. Czy Ewangelista przeoczył publicz-
ną proklamację godności mesjańskiej Syna Dawida, lub też nie zależało mu już 
w tym miejscu na zachowaniu tajemnicy mesjańskiej?25. Z pewnością nie jest 
jeszcze dla niego tytuł Syna Dawidowego ostatnim wyrazem objawienia Jezu-
sa (por. 12,35–37), ale traktuje go jako jego znaczący zapis. Marek troszczy się 
mniej o zachowanie tajemnicy mesjańskiej tam, gdzie jest zabezpieczone to, że 
mesjańskie objawienie Jezusa nie będzie traktowane w izolacji, ale jest widzia-
ne w swoim stosunku do krzyża. Ten przypadek ma tu miejsce. Żebrak spod Je-
rycha jest dla Marka istotnie wierzącym, dlatego że zdobył właściwe ukierun-
kowanie dla swojej wiary. Znajduje się ono w krzyżu, który gotuje się Jezusowi 
i Jego naśladowcom (8,34). Jakie było oddziaływanie tej postaci (ślepego z Je-
rycha) w historii egzegezy, a poniekąd w historii zbawienia?

1.4. Historia zbawczego oddziaływania26

Aż do pojawienia się krytycznej egzegezy interpretatorzy troszczyli się o to, 
aby różniące się wypowiedzi trzech Synoptyków harmonizować. Na podkładzie 
harmonizacji proponowano interpretację alegoryzującą, która przez jedno ty-
siąclecie miała być obowiązująca i miała trwać jako klasyczny przykład śred-
niowiecznej egzegezy27.

Jerycho kojarzone etymologicznie z hebrajskim słowem księżyc [ax"rfy] jest ty-
pem tej Ziemi. Ślepy przy drodze reprezentuje rodzaj ludzki nieodkupiony. Har-
monizacja umożliwia, żeby Bartymeusza, który (według Łukasza) siedzi przed 
Jerychem, identyfikować z Izraelem, a dwóch ślepców, którzy (według Mateusza 
20,29 n.) czekają na Jezusa za Jerychem, ze światem pogańskim. Jezus udaje się 
– jako wcielony Syn Boży – do Jerycha. Ludzie, którzy przeszkadzają krzyczeć 
ślepcowi, są siłami odwodzącymi od chrześcijaństwa, którzy chcieliby skusić 
do pójścia za filozofią pogańską lub Torą żydowską. Jezus leczy ślepotę. Widzą 
ci wszyscy, którzy wierzą w to, czego uczy Ewangelia28 i prowadzi uzdrowionego 
do Jerozolimy, do świata niebieskiego.

W zmienionej postaci odżywa alegoryzowanie w badaniach nad życiem 
Jezusa [Leben-Jesu-Forschung]. G. Volkmar sądzi, że w Bartymeuszu daje się 

 25 T. A. Burkill, Mysterious Revelation. An Examination of the Philosophy of St. Mark’s Gospel, 
Ithaca, N.Y.1963, s. 192, uważa publicznie ogłoszoną mesjańskość Jezusa za przejściową inspi-
rację, za okazję, która wszakże nie została podjęta.
 26 To podejście zastosował: J. Gnilka, Das Evangelium nach Markus. 2 Teilband: Mk 8,27–16,20, 
Benziger Verlag / Neukirchener Verlag, Zürich, Neukirchen–Vluyn 1979, s. 111–112; EKK z NT II, 2.
 27 Por. Beda Venerabilis, In Marci evangelium expositio, [w:] PL 92,236 n.; Teofilakt, Enarra-
tio in evangelium Marci, [w:] PG 123, 609; Erasmus, In evangelium Marci Paraphrasis, [w:] De-
siderii Erasmi Opera omnia, VII, 240–242. 
 28 Erasmus, In evangelium Marci Paraphrasis…, s. 242. 
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rozpoznać zaślepione judeochrześcijaństwo, które widzi w Jezusie jedynie Sy-
na Dawidowego (a nie Syna Bożego)29. W. Pannenberg widzi ostrym wzrokiem 
chrystologiczne związki, określając pomoc udzielaną cierpiącym biedę jako kró-
lewski obowiązek od Jezusa30.

2. Mt 23,7–8 Jezus rezerwuje tytuł Rabbi dla siebie, a wszystkim proponu-
je braterstwo. 

2.1. Tekst oryginalny Mt 23,7–8: 
(7) Kai\ [filou=sin] tou\j a)spasmou\j e)n tai=j a)gorai=j kai\ kalei=sqai 

u(po\ tw=n a)nqrw/pwn r(abbi/.

(8) (Umei=j de\ mh\ klhqh=te r(abbi/! 

ei=(j ga/r e)stin u(mw=n o( dida/skaloj

pa/ntej de\ u(mei=j a)delfoi/ e)ste.

2.2. Tłumaczenie:
(7) I (lubią) pozdrowienia (odbierać) na miejscach publicznych i być nazywa-
nymi przez ludzi rabbi.
(8) Wy zaś nie pozwalajcie nazywać się rabbi;
jeden jest bowiem wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi.

2.3. Komentarz

2.3.1. Mt 23,7:
Słowa te padają w kontekście zarzutów stawianych uczonym w Piśmie i fa-

ryzeuszom. Komentarz do 23,7: Należało wpierw ze czcią ich pozdrowić, co 
dokonywało się przy głośnym wymówieniu ich imienia. Szczególnie lubianym 
było powiedzenie „rabbi”, nauczycielu mój, mistrzu mój! Słowo to było wów-
czas określeniem funkcji, czynności, znajdowało się już jednak na dobrej dro-
dze, aby stać się określeniem stanu i zostać tytułem31, stwierdza P. Gächter, po-
wołując się na źródła żydowskie.

Jest godne uwagi, że Jezus nie wypowiada się formalnie na temat pożąda-
nia czci u rabbich/rabinów w wersach 5–7. Zostawia to słuchaczom, żeby wy-
ciągnęli z podanych przykładów wnioski; On wie, że lud podziela w tej kwe-
stii Jego zdanie.

2.3.2. Mt 23,8:
Wypowiedź następna Jezusa o trzech członach jest związana z wersetem 7. 

przez hasło kalei=sqai r(abbi/, a rozmówcami nie są już teraz rabbi/rabbi-

 29 D. Strauss, Das Leben Jesu, Leipzig 1864, s. 428.
 30 W. Pannenberg, Grundzüge der Christologie, Gütersloh 19693, s. 241.
 31 P. Gächter, Das Matthäus Evangelium. Ein Kommentar, Tyrolia – Verlag, Innsbruck 1964, 
s. 725–728 [Bill. I, 916 n.].
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ni, lecz owych Dwunastu. W różnicy do tytułu kaqhghth/j (w. 10) = kierow-
nik duchowy, określa słowo rabbi nauczyciela, znawcę Pism, Prawa, który jest 
uznawany za autorytet i którego rozstrzygnięcia są obowiązujące. „Nie pozwa-
lajcie się nazywać” jest rozumiane często jako zakaz używania wśród wiernych 
tytułów. Jednakże życie społeczne bez tytułowania jest nie do pojęcia, uważa 
Gaechter (jezuita, w roku trwania Soboru Watykańskiego II, 1964). Jezus nie 
chciał tu bynajmniej regulować jakiejś zewnętrznej strony życia. Chodziło Mu, 
jak zwykle, o ducha u swoich uczniów, o ich nastawienie i postawę. Jego słowa 
były apelem do woli Dwunastu. Nie wzywa ich do zakazywania, żeby ich hono-
rowano tytułami. To było sprawą wiernych; Paweł dawał Szymonowi stale przy-
domek/tytuł Kefas. Daleko bardziej Dwunastu ze swej strony nie powinno czy-
nić niczego, aby otrzymać honorowe tytuły. W tym znaczeniu należy rozumieć 
to niejednoznaczne w sobie „nie pozwólcie nazywać się”32. Tak interpretowane 
ostrzeżenie Jezusa miało swoje siedlisko w Jego życiu [Sitz im Leben]. On wy-
znaczył Dwunastu do głoszenia królestwa Bożego, co było związane z potrze-
bą mówienia także o Nim (zob. 16,20). Kto im uwierzył, zwłaszcza przeżywszy 
cud uzdrowienia (10,8), był oczywiście skłonny im, jako zwiastunom zbawienia, 
okazywać cześć, co bez tytułów nie było możliwe, a Dwunastu nie było prze-
ciwko pożądaniu czci uodpornionych (por. 20,20–28). Nasuwało się, żeby ich 
nazywać rabbi/rabinami, bo nie był to jeszcze prawnie ustalony tytuł, a był tak-
że nadawany Jezusowi, który nie przeszedł przez żadne rabinackie szkolenie. 
Mt 23,8 usadawia się w życiu przedpaschalnym Jezusa. 

Jeden jest wasz nauczyciel, mianowicie sam Jezus (J 13,13: Nazywacie mnie 
nauczycielem [= rabbi] i panem [= maran], i słusznie, gdyż tym jestem). W po-
równaniu z Nim, który otrzymał całą wiedzę objawienia bezpośrednio od Boga 
Ojca i ją w sobie nosił, było Dwunastu i wszyscy inni nauczyciele po Nim byli 
tylko łożyskami zasilanymi z jednego źródła.

Lecz między sobą jesteście braćmi (i siostrami – trzeba dzisiaj dodać), do-
słownie „wy zaś wszyscy jesteście braćmi”. Z uwagi na swoje podporządkowanie 
Jezusowi, winni się wzajemnie traktować jak bracia i odnosić się do siebie jak 
do braci. „Brat” nie jest tu rzecz jasna żadnym prawniczym wyrażeniem, lecz 
naświetla moralne nastawienie Dwunastu do siebie nawzajem. Jedynie tylko 
to osobowe nastawienie interesowało Jezusa. Nie tylko samych Dwunastu ma 
się tu na myśli, lecz ich razem ze wszystkimi, którzy widzieli w Jezusie boskie-
go Mesjasza. Także wobec nich winni rozmówcy, adresaci żywić uczucia bra-
terskie. To dotyczy też urzędowego stanowiska i postępowania Dwunastu, nie 
w sobie, lecz według usposobienia, w którym winne one być oceniane. Zanim 

 32 P. Joüon do kalei=sqai „ne vous faites pas appeler” z odwołaniem się do Łk 22,25 „ich 
mocodawcy pozwalają się nazywać dobroczyńcami” Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Te-
stamentes, przekład i opracowanie – Hermann Menge (1841–1939), Stuttgart 194911. 
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Jezus przekazał Piotrowi najwyższe kierownictwo nad Kościołem, zwrócił go 
na stałe ku miłości (J 21,15–17)33. 

J 21,15

BT5 [2000] A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, 
synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”. Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, 
Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”.
BR2 [1998] A kiedy już spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szy-
monie, synu Jana, czy ty miłujesz Mnie bardziej niż ci? Odpowiedział Mu: Pa-
nie, Ty wiesz, że Cię kocham. Wtedy rzekł do niego [Jezus]: Paś baranki moje!
BW [1990XVIII/1] Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szy-
monie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, 
że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki moje.
<>: J 1,42; 
NTE [2001]34 A kiedy spożyli śniadanie Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymo-
nie, synu Jana, czy miłujesz Mnie bardziej niż ci? Odpowiedział: Tak, Panie, Ty 
wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu Paś Moje baranki. 

21,16

BT I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy mi-
łujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: 
Paś owce moje.
BR: Zapytał go po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy ty Mnie miłujesz? Od-
powiedział [Szymon]: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł tedy do nie-
go: Paś owce moje!
BW: Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rze-
cze mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś owieczki moje.
<>: 1 P 5,2; 1 P 5,4; 
NTE: Zapytał go znowu, po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy ty miłujesz Mnie? 
Odpowiedział: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu: Troszcz się 
jak pasterz o Moje owce!

21,17

BT: Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Za-
smucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do 
Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Je-
zus: Paś owce moje.

 33 P. Gächter, Das Matthäus Evangelium…, s. 728.
 34 Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2001, 
s. 259.
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BR: Zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy ty Mnie kochasz? Za-
smucił się Piotr, że aż trzy razy pytał go: Czy ty Mnie kochasz? I rzekł do Nie-
go: Panie, Ty przecież wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział do 
niego Jezus: Paś owce moje!
BW: Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się 
Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie! 
Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu Jezus: Paś owieczki moje.
<>: J 13,38; J 16,30; 
NTE: Zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Piotr, się 
zasmucił, że zapytał go po raz trzeci: Czy kochasz Mnie? I odpowiedział Mu: Panie, 
Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu Jezus: Paś Moje owce!
Uwaga: Z porównania J 21,15–17 ze sobą w przekładach polskich współczes-
nych widać, że różnice są tu bez znaczenia merytorycznego. R. Brandstaetter 
w J 21,15–17 używa tylko form od czasownika miłować. W greckim oryginale 
mamy tu formy od a)gapa=n, filei=n 35. Spotkanie z tym dialogiem ma miejsce 
po posiłku, nie po śniadaniu. Przekład Brandstaettera jest przekładem dostoj-
nym i pięknym; czuje się, że to poeta z kręgu kultury semickiej, ale i polskiej 
zarazem; reminiscencje Biblii Jakuba Wujka. 

2.4. Wirkungsgeschichte Mt 23,7.8
Tytułem przykładu warto tu wskazać na komentarz Orygenesa w jego dzie-

le: Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza. Część druga.36 Jego komen-
tarze do badanych wersów u Mateusza są bardzo krytyczne. Chodzi mu o sens 
duchowy, jakby kwestionujący instytucje istniejące w Kościele. Wydawało mi się 
to poniekąd zbieżne z Wirkungsgeschichte tych tekstów w wielkim komentarzu, 
4 tomy do Mateusza, w EKK, którego autorem jest kalwin profesor Ulrich Luz, 
od 1980 r. profesor NT na Uniwersytecie w Bern w Szwajcarii. Z jego wywodów 
wynikałby jakby postulat tworzenia chrześcijaństwa bez struktur kościelnych37. 
Może się mylę. Sprawa wymagałaby dalszego studiowania. Po Edwardzie Sch-
weizerze i Rudolfie Schnackenburgu, założycielach serii EKK, są Norbert Brox 
i Joachim Gnilka (katolicy) oraz Ulrich Luz i Jürgen Roloff (protestanci) obec-
nie wydawcami tych komentarzy w odnawianej już serii. 

6. Autorytet rabbiego
Temat niniejszego sympozjum sugeruje postawienie pytania o autorytet mi-

strza, który jest atrybutem przyznawanym rabbiemu. Skąd się bierze? 

 35 R. Brandstaetter, Księgi Nowego Przymierza…, s. 693–694.
 36 Commentariorum series. Przełożyła K. Augustyniak, WAM, Kraków 2002, s. 15–24. Ja-
ko część pierwszą trzeba uznać: Orygenes, Komentarz do Ewangelii według Mateusza. Przekład 
K. Augustyniak; wstęp i opracowanie ks. E. Stanula CSRS, WAM, Kraków 1998. 
 37 U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus. 3. Teilband Mt 18–25, Benziger Verlag/Neukir-
chener Verlag, Zürich, Neukirchen–Vluyn 1997, s. 310–316; EKK I/3. 
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S. Mędala CM w artykule „rabi, rabbi, rabin”38 uwzględnia ten aspekt. Słowo 
autorytet pojawia się w jego cytowanym tu tekście 13 razy. Ważne jest tu stwier-
dzenie, że rabinem mógł zostać jedynie ten, kto posiadł, terminując u mistrza, 
umiejętność postępowania zgodnego z obowiązującym rytuałem i odznaczał 
się osobistą świętością39.

Przykładem współczesnym nauczyciela religii, który cieszył się autorytetem, 
był i jest nadal ks. Tomasz Wuwer (2 lutego 1969, Turza Śląska – 30 paździer-
nika 2000, Marburg). Gimnazjaliści z Pawłowic wybrali go na patrona szko-
ły. Dlaczego? Odpowiedzi poszukaj w artykułach, które się ukazały z tej okazji 
w „Gościu Niedzielnym”, w „Gazecie Wyborczej” i w lokalnej gazecie „Gminne 
Racje”40. Autorytet jego był wynikiem posiadanej wiedzy i talentu, doświadczo-
nego w młodości cierpienia i miłości, jaką darzył ludzi. 

Jak ocenia się Jezusa jako rabbiego? Jest to ocena krytyczna. Wiadomo, że sło-
wo „rabbi” występuje w Nowym Testamencie jako tytuł honorowy tylko w Ewan-
geliach. Jest on stosowany do nauczycieli Prawa w ogólności (Mt 23,7–8), do Jana 
Chrzciciela przez jego uczniów (J 3,26), zazwyczaj występuje jednak jako tytuł Je-
zusa. Wśród uczonych nie ma zgody co do tego, w jakim znaczeniu był Jezus histo-
ryczny traktowany jako „rabbi”. Czy nauczyciele tytułowani jako „rabbi” działali 
już w czasach przedchrześcijańskich? Uczeni, przyjmujący tę opinię, widzą w nich 
model nauczania Jezusa. Inni41, chcąc wykazać, że Jezus był prawdziwym Żydem, 
umieszczają Jego działalność w kontekście realiów znanych z pism rabinicznych42.

Uczestnicząc w General Meetingach SNTS, miałem okazję poznać B. Chil-
tona43. Uważa on, że Jezus historyczny był traktowany przez oficjalne władze 
żydowskie jako mamzer44; tak nazywa się kogoś, kto nie może się wykazać po-

 38 Publikacja w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 8, w wersji elektronicznej, s. 1–6.
 39 W definicji mistrza, nauczyciela; w akapicie o autorytecie mistrza rabbiego oraz w punk-
cie, gdzie wylicza współczesnych uczonych rabinów żydowskich, którzy zyskali duży autorytet: 
N. Glueck, S. Saltzman, H. Kushner, L. I. A. Levine, B. L. Sherwin – znawca filozofii i mistyki 
żydowskiej, M. Friedman; piosenkarka R. Raphael, z Filadelfii, dopuszczona do ordynacji rabi-
nackiej, art. cyt. przypis 8. 
 40 Katecheta patronem szkoły. Miał wizję nieba, J. Dudała w: „Gość Niedzielny” 15(2006) – 
Gość Katowicki 15/739, s. XII–XIII; Ksiądz Tomek od słuchania, A. Klich, „Gazeta Wyborcza”, 
piątek 31 marca 2006. Dlaczego gimnazjaliści z Pawłowic wybrali na patrona szkoły kateche-
tę? Bo był kimś więcej niż idolem. Miał autorytet; por. „Racje Gminne”, Pawłowice XIII rok, nr 
8(283), 15–30.04.2006, s. 1.6.7.8 [S. Bartecka].
 41 Por. Brat Efraim, Jezus Żyd praktykujący, w przekładzie J. Fenrychowej, Wydawnictwo „M”, 
Kraków 1994.
 42 Warto tu wspomnieć dzieło Romana Brandstaettera, Jezus z Nazarethu. Tom I–II, III–IV. 
Dzieła Zebrane, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003; terminy żydowskie pojawiają się w nim w ob-
fitości, stąd autor dołączył na s. 711–717 [t. II] w Objaśnieniach słownik, w którym je wyjaśnia. 
Tytułu Rabbi używa jako zwyczajnego; pojawia się on w tytułach dwa razy – I, s. 452; II, s. 636.
 43 Bibliści u Żydów i Arabów w Roku Jubileuszowym 55. Zjazd SNTS, Tel Awiw 2000, RBL LIII 
(2000), nr 3–4, s. 241–251. 
 44 Zob. Illégitimité, [w:] DEduJ…, s. 491–492: Mamzer. D. Chilton Bruce w: Religia. Encyklo-
pedia PWN, t. 2. 
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chodzeniem z prawego małżeństwa. Dlatego nie miał On dostępu do synagogi, 
nie mógł nawet brać udziału w pogrzebie swojego ojca. Pozbawiony od same-
go dzieciństwa możliwości zostania nauczycielem, przylgnął do Jana Chrzcicie-
la i od niego przejął model nauczania o charakterze prorockim i charyzmatycz-
nym. Nauczanie Jezusa opierało się na znajomości Biblii z ustnego przekazu, 
który można odkryć, badając najstarsze, przedtalmudyczne warstwy targumów. 
W tym przekazie myśl religijna tekstu hebrajskiego była dostosowana do sytua-
cji odbiorców. Jezus interesował się, według Chiltona, głównie rytem chrzciel-
nym oraz mistyką merkawa (tronu Bożego), zapoczątkowaną przez proroków 
ST (głównie Izajasza i Ezechiela). W mistyce merkawa bierze początek orygi-
nalne nauczanie Jezusa o królestwie Bożym (w sensie aktywnym o królowa-
niu Boga).

Z badań tradycji talmudycznych, prowadzonych przez J. Neusnera, wyni-
ka, że model religijny znany z pism rabinicznych krystalizował się dopiero po 
zburzeniu świątyni, a więc od końca I wieku. Model ten był brany pod uwagę 
w interpretacji działalności nauczycielskiej Jezusa, zwłaszcza w redakcji Ewan-
gelii Mateusza i Jana, by wykazać, że działalność nauczycielska Jezusa różniła 
się od działalności ówczesnych nauczycieli żydowskich. Redaktorzy tych Ewan-
gelii podkreślali, że Jezus nie odwoływał się do Prawa ustnego, przechowywa-
nego przez poprzedzających Go nauczycieli od czasów Mojżesza, lecz do bez-
pośredniego doświadczenia religijnego. Odczytywał On wolę Ojca nie przez 
studiowanie Prawa, lecz podczas modlitwy. Gdy Jan Ewangelista włożył w usta 
uczniów Jana Chrzciciela tytuł Jezusa jako rabbiego i pytanie o miejsce zamiesz-
kania (por. J 1,38), sugerował czytelnikowi, że w pojęciu tych uczniów Jezus jako 
znany rabbi musi mieć swoją szkołę związaną z jakimś miejscem. Tymczasem 
ze słów Jezusa wynika, że Jego szkoła nie jest zakorzeniona w jakimś konkret-
nym miejscu na ziemi; pochodzi ona od samego Ojca w niebie45.

7. Nasz temat w dialogu żydowsko-chrześcijańskim
Jakob J. Petuchowski, Clemens Thoma46 omawiają odnośne kwestie w dwóch 

artykułach: Autorytet oraz Ojcowie Kościoła i rabini. Godne uwagi jest wzajemne 
korzystanie ze swoich pism rabinów i pisarzy chrześcijańskich przy wyjaśnianiu 
Biblii, choć nie zawsze było to ujawniane; z bojaźni? Byli egzegeci, którzy w jed-
nym mieście żyjąc i działając, spotykali się i uczyli się od siebie nawzajem, jak 
np. Orygenes i św. Hieronim mieli swoich partnerów w dialogu u Żydów. Byli 
dla siebie w jakimś sensie autorytetami. Ta sprawa wymagałaby podjęcia badań47.

 45 Rabi, rabbi, rabin…, s. 1–6 w wersji elektronicznej, t. 8 [S. Mędala].
 46 Leksykon Dialogu Chrześcijańsko-Żydowskiego. Przekład J. Kruczyńska, wstęp i redakcja 
naukowa ks. W. Chrostowski, ATK, Warszawa 1995, s. 38–42 [Autorytet]; s. 187–189 [Ojcowie 
Kościoła a rabini].
 47 H. Crouzel, Orygenes. Przekład J. Margański, Wydawnictwo domini, Kraków 20042, s. 36–
37; ks. T. Jelonek, Hieronim, WAM, Kraków 2003, s. 76–77; Wielcy Ludzie Kościoła.
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8. Zakończenie 
Wnioski z przedstawionych komentarzy, rozważań.
1. Respektować się wzajemnie i prowadzić dalej dialog na płaszczyźnie bi-

blijnej, odcinając się zdecydowanie od polityki48.
2. Za pontyfikatu Jana Pawła II, sługi Bożego, miały miejsce dwa spotkania wy-

znawców różnych religii z Jego udziałem w Asyżu: 1. – 5 XI 1986; 2. – 24 I 200249, 
stąd postulat, żeby oprócz uwzględniania jednego nauczyciela Jezusa Chrystusa, 
Syna Bożego, w dialogu między chrześcijanami50 uwydatniać w epoce dialogu 
między religiami ideę jednego Boga Ojca wszystkich wierzących (Mt 23,9.10)51.

Apendyks

Przekład Romana Brandstaettera Mt 23,7–10, nawróconego Żyda, autora 
Kręgu Biblijnego52, wydaje się szczególnie interesujący dla naszych rozważań re-
lacji: uczeń – nauczyciel – mistrz w perspektywie bycia autorytetem: 

23,7

RB [2004]53: [Lubią] ukłony, którymi ich witają na rynkach
I miano rabbiego, którym ludzie ich obdarzają.

23,8

Wy natomiast nie pozwólcie się nazywać: rabbi…
Albowiem tylko JEDEN jest wasz nauczyciel,
Wy wszyscy natomiast jesteście braćmi. 

23,9

Nie nazywajcie również nikogo na ziemi ojcem waszym, 
Albowiem tylko JEDEN jest wasz Ojciec, 
Ten w niebiosach. 

 48 Por. Rozmowy o dialogu, ks. W. Chrostowski, „Vocatio”, Warszawa 1996.
 49 Asyż nadzieja świata, Biały Kruk, Kraków 2002 [I – 5 XI 1986; II – 24 I 2002].
 50 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja „Dominus Iesus”. O jedyności i powszechności 
zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, Wrocław 2000.
 51 Por. Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich / Nostra aetate, [w:] So-
bór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Pallottinum, Poznań 
1968, s. 507–523. P. 4 odnosi się do dialogu z Żydami, s. 520–523. Por. Dialog chrześcijańsko-ży-
dowski. Antologia tekstów, zebrała i opracowała H. P. Frey, przekład E. Dargiewicz, A. Kuśmi-
rek, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2003, s. 259–260.
 52 Zob. R. Brandstaetter, Krąg biblijny i franciszkański, wstęp A. Świderkówna, Dzieła zebra-
ne, „M”, Kraków 2004, s. 13–360.
 53 R. Brandstaetter, Księgi Nowego Przymierza…, s. 153: Mt 23,7.8.9.10.
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23,10

Nie pozwólcie się nazywać wychowawcami,
Albowiem tylko JEDEN jest wasz wychowawca,
CHRYSTUS!

Porównaj:

Mt 23,954

BT: Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Oj-
ciec wasz, Ten w niebie.
BR: I nikogo nie nazywajcie ojcem tu na ziemi. Jeden bowiem jest tylko Ojciec 
wasz, Ten w niebie.
BW: Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Oj-
ciec wasz, Ten w niebie.
<>:

23,10

BT: Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko 
wasz Mistrz, Chrystus.
BR: I nie nazywajcie się również mistrzami. Waszym Mistrzem jest tylko Chry-
stus.
BW: Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewod-
nik wasz, Chrystus.
<>:

 54 Zob. w BT5 [2000], przypis do Mt 23,9: Tj. aramejskie Abba, inny ówczesny tytuł wielkich 
postaci i uczonych. Natomiast w Kościele wszelka władza jest służbą dla braci i sióstr, oczywiście 
także opartą na Bogu, na Chrystusie. Ten tytuł, jak i poprzedni Rabbi, w pełni przysługuje tyl-
ko Bogu i Chrystusowi, s. 1316. Por. z przypisem do Mt 23,9 w: La Biblia de Estudio. Dios habla 
hoy. Edición interconfesional. La Biblia en versión popular. Traducción interconfesional direc-
ta de los textos originales: hebreo, arameo y griego, Sociedades Bíblicas Unidas. Editorial Cla-
ret, Madrid (España) 2002 [1 edycja, tekst : 3 rewizja]. Przypis h do 23,9 : Ojcze : tytuł wyraża-
jący szacunek stosowany niekiedy w ST do nauczyciela / mistrza (1 Sm 10,12; 2 Krl 2,12); w NT 
odnosi się specjalnie do Boga (Mt 6,9 nota j Ojcze nasz, por. Iz 63,16; 64,8). Nieliczne odnoszą 
się w ST do Boga jako Ojca; Jezus uznaje to pojęcie i czyni z niego część istotną wiary NT. Zob. 
Łk 11,2 nota c.
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Jezus i Jego uczniowie  
w Ewangelii Jana

Wstęp

Tematykę związaną z autorytetem Mistrza podejmuje również Jan w swo-
jej Ewangelii. Relacje: Mistrz i uczeń – to temat bardzo charakterystyczny 
dla czwartego Ewangelisty. W Ewangelii Jana bowiem spotykamy się tylko 

z nazwą „uczeń” – maqhth/j, w przeciwieństwie do innych pism NT, gdzie uży-
wa się także słowa „Apostoł” (np. Mt 10,2; Mk 6,30; Łk 6,13; Dz 1,2.13.26 n.). 

Ewangelię Jana można by nazwać „Księgą znaków, którym towarzyszą mo-
wy Jezusa”. Znakami są wydarzenia z działalności zbawczej Jezusa. Często są 
to cuda, przez które Jezus objawiał, kim jest i wyjaśniał to uczniom w mowach 
ukazujących tajemnicę Jego osoby1. W Ewangelii Jana Jezus postrzegany jest 
więc jako Nauczyciel, Rabbi (np. J 1,38; 3,2; 11,28; 13,13 n.), który nauczał (por. 
J 7,14; 8,2).

„Uczeń” – maqhth/j w Ewangelii Jana, podobnie jak w innych Ewangeliach, 
określa tego, kto uznaje Jezusa za swego Mistrza (por. J 13,13 n.). Uczniowie 
tworzą „Kolegium Dwunastu” (por. Mt 10,1; J 6,67; 20,24), a w szerszym zna-
czeniu uczniem jest każdy, kto idzie za Jezusem. W Ewangelii Jana bowiem ucz-
niami są też wszyscy wierzący w Jezusa (por. J 2,11; 8,31; 20,29). Cechy wyróż-
niające ucznia Jezusa to:

a) powołanie przez Jezusa (por. Mk 1,17–20 i paral.; J 1,28–51). Przez Niego 
powołuje Ojciec, który daje Mu uczniów (por. J 6,39; 10,29; 17,6.12);

b) powołany jest osobiście związany z Jezusem. On powołując słowami Pójdź 
za Mną, wzywa do naśladowania Go (por. Mt 8,19 i paral.; J 21,19.22);

c) iść za Jezusem, to znaczy przyjąć Jego sposób postępowania, kształtować 
własne życie na wzór Jezusa, podjąć drogę krzyża, aby przez śmierć dojść do 
życia w zmartwychwstaniu (por. Mk 8,34 n.; 10,21.42–45 i paral.; J 12,26). Bo-

 1 J. Kozyra, Geneza Ewangelii, Katowice 20052, s. 146.
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wiem uczeń Jezusa ma dzielić los swego Mistrza. Jego uczniowie zaś wiążą się 
nie z określoną nauką, doktryną, lecz z osobą Jezusa2.

Definicją ucznia podaną przez Synoptyków są słowa Jezusa: 
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie 
swój krzyż i niech idzie za Mną (Mk 8,34 i paral.). 

Podobne słowa można również odczytać w Ewangelii Jana: 
Jeżeli ziarno wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, lecz jeśli 
obumrze, przynosi plon obfity. Kto kocha swoje życie, ten je straci, a kto nie-
nawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto chce 
Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie także Mój słu-
ga (J 12,24–26)3.

R. Schnackenburg4 podkreśla, że Jezus w kontekście zbawczej męki i śmier-
ci nazywa krąg najbliższych sobie uczniów „swoimi” (Jego własnymi, do Niego 
należącymi) – oi( i)/dioi (J 13,1), przeciwstawiając ich odrzucającemu Go światu 
(por. J 15,18–27; 16,8–11). W mowie w Wieczerniku zwraca się też do uczniów 
w formie zdrobniałej: „dziateczki” – tekni/a (J 13,33) oraz nazywa ich przyja-
ciółmi – fi/loi (J 15,14 n.). Objawiając się po Zmartwychwstaniu Marii Mag-
dalenie, posyła ją do uczniów z radosną wieścią: 

Idź do Moich braci (a)delfoi/) i powiedz im: „Wstępuję do Ojca Mego i Oj-
ca waszego oraz do Boga Mego i Boga waszego” (J 20,17). 

Zaś przy chrystofanii po Zmartwychwstaniu nad Jeziorem Tyberiadzkim Jezus 
mówi do uczniów: „dzieci” – paidi/a (J 21,5).

Zajmując się tematem „Mistrz i uczeń w Ewangelii Jana”, należy najpierw 
przedstawić uczniów Jezusa wywodzących się z grona uczniów Jana Chrzcicie-
la. Jezus powołuje osobiście uczniów i poucza ich, objawiając się im sukcesyw-
nie. Ewangelista Jan podaje tylko niektóre imiona uczniów Jezusa spośród gro-
na Dwunastu. Wyjątkowe miejsce w czwartej Ewangelii zajmuje „umiłowany 
uczeń Jezusa”. Ewangelista Jan mówi też o innych uczniach Jezusa odróżnianych 
od grona Dwunastu. Prezentacja i analiza tekstów ukazujących powyższe spra-
wy w Ewangelii Jana będą więc przedmiotem niniejszego omówienia.

 2 A. Feuillet, Uczeń, [w:] Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, tłum. K. Romaniuk, 
Poznań 19944, s. 1003 n. 
 3 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, tłum. W. Szymona, Kraków 2002, s. 356.
 4 R. Schnackenburg, Jesus Christus im Spiegel der vier Evangelien, Freiburg im Br. 1998, s. 259–
262.
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1. Uczniowie Jana Chrzciciela – pierwszymi uczniami Jezusa 

Jan Chrzciciel miał krąg swoich uczniów, którzy zachowywali posty, podob-
nie jak faryzeusze (por. Mk 2,18), oraz odmawiali modlitwy, jakich nauczyli się 
od swego Mistrza (por. Łk 11,1). Nawet po tragicznej śmierci Jana Chrzciciela 
(por. Mk 6,17–29) jego uczniowie przetrwali (por. Dz 18,25; 19,3 n.), a jego po-
pularność nadal była żywa wśród narodu żydowskiego, który uważał go za pro-
roka (por. Mk 8,28; 11,30 n.)5. Jan Ewangelista podaje świadectwo Jana Chrzci-
ciela o Jezusie, jakie dał on wobec swoich uczniów: 

Kiedy Jan (Chrzciciel) stał wraz z dwoma swymi uczniami i gdy zobaczył 
przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Ci dwaj uczniowie usły-
szeli jak mówił i poszli za Jezusem (J 1,35–37).

O wyjątkowym świadectwie Jana Chrzciciela o Jezusie Mesjaszu, Oblubień-
cu godów czasów ostatnich (por J 2,1–11; Ap 19,7–9), czytamy w Ewangelii Ja-
na 3,25–30: 

I powstał spór między uczniami Jana a (pewnym) Żydem w sprawie oczysz-
czenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: Nauczycielu, oto Ten, 
który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadec-
two (por. J 1,19–34), teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego. Na to Jan 
odrzekł: Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nie-
ba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Mesja-
szem, ale zostałem przed Nim posłany. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblu-
bieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej 
radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, 
by On wzrastał, a ja się umniejszał.

Pierwsi uczniowie Jezusa byli wcześniej uczniami Jana Chrzciciela. Jak już 
wyżej powiedziano, dwaj uczniowie Jana usłyszawszy świadectwo o Jezusie, że 
to jest Baranek Boży, poszli za Nim (por. J 1,35–37). Opis powołania pierwszych 
uczniów Jezusa w Ewangelii Jana jest następujący: 

Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił (Jan Chrzciciel o Jezusie, że jest Baran-
kiem Bożym – J 1,36), i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i uj-
rzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli 
do Niego: Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz? Odpowiedział 
im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia 
pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy 
to usłyszeli od Jana i poszli za Nim (za Jezusem), był Andrzej, brat Szymo-
na Piotra (J 1,37–40). 

Drugi zaś uczeń pozostaje anonimowy.

 5 U. Wilckens, Theologie des Neuen Testaments. Band I: Geschichte der urchristlichen Theo-
logie. Teil 1: Geschichte des Wirkens Jesu in Galiläa, Neukirchen–Vluyn 20052, s. 104 n.
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Na podstawie analogii innych fragmentów autobiograficznych wraz z ca-
łą Tradycją można przypuszczać, że tym drugim, bezimiennym uczniem, obok 
Andrzeja był Jan Ewangelista. Posiada on też dokładną znajomość miejsca 
udzielania chrztu przez Jana Chrzciciela (por. J 10,40)6. W związku z powoła-
niem pierwszych uczniów przez Jezusa nad Jordanem (a nie nad Jeziorem Ga-
lilejskim, jak u Synoptyków – Mk 1,16–20 i paral.) U. Wilckens sugeruje, że Je-
zus i Andrzej, obaj będąc Galilejczykami (Andrzej z Betsaidy – J 1,44, a Jezus 
z Nazaretu – J 1,45), wracali z pielgrzymki do Jerozolimy i zatrzymali się u Ja-
na Chrzciciela, aby przyjąć chrzest pokuty (por. J 1,29–34). Dlatego tam miało 
miejsce powołania pierwszych uczniów przez Jezusa7.

2. Powołanie uczniów Jezusa w opisie Ewangelisty Jana

W opisach powołania pierwszych uczniów przez Jezusa Ewangelista Jan 
stosuje następujący schemat: najpierw następuje odnalezienie Jezusa, następ-
nie podaje się świadectwo o Chrystusie i wreszcie samo powołanie przez Jezu-
sa przy bezpośrednim spotkaniu się z Nim8. Przy powołaniu pierwszych dwóch 
uczniów, jak to wyżej powiedziano, ci spotkali Jezusa przechodzącego obok Ja-
na Chrzciciela, który dał o Nim świadectwo, a oni poszli za Jezusem, aby zo-
stać przy Nim (por. J 1,29–40). 

Andrzej, jeden z pierwszych powołanych przez Jezusa na ucznia, mówi swe-
mu bratu – Szymonowi, że znalazł Jezusa, i daje o nim świadectwo, że On jest 
Mesjaszem, przyprowadzając brata do Jezusa (por. J 1,40 n.). Osobiste spotka-
nie Szymona z Jezusem Ewangelista Jan tak przedstawił: 

Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz na-
zywał się Kefas – to znaczy: Piotr (J 1,42). 

Zmiana lub nadanie nowego imienia było zawsze w starożytności semickiej 
wydarzeniem nadzwyczajnym i oznaczało istotną zmianę egzystencji lub sto-
sunku do osoby zmieniającej. Imię wyrażało bowiem najbardziej charaktery-
styczną cechę posiadacza. Nowe, symboliczne imię Szymona – Kefas, po gre-
cku Pe/troj (Piotr), podkreśla eksponowane stanowisko tego ucznia, ukazane 
w innych tekstach Ewangelii Jana (np. J 6,68; 13,6–10; 21,15–17)9.

Powołanie Filipa i Natanaela (por. J 1,43–51) na uczniów Jezusa opisane jest 
według podobnego schematu co poprzednio. Miejscem powołania jest Galilea 
(„Jezus postanowił udać się do Galilei” – J 1,43a). Ewangelista pisze, że 

 6 L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Po-
znań 1975, s. 136.
 7 U. Wilckens, Theologie…, s. 127.
 8 L. Stachowiak, Ewangelia…, s. 139.
 9 Tamże, s. 138.
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Jezus spotkał Filipa i powiedział do niego „Pójdź za Mną” (J 1,43b). 

Wezwanie Jezusa do pójścia za Nim, skierowane do Filipa, należy do klasycz-
nych opisów powołań u Synoptyków (por. Mk 1,17; 2,14; Mt 4,19; Łk 5,27). Sło-
wa Pójdź za Mną skierował również Jezus po zmartwychwstaniu do Piotra, po-
wołując go do sprawowania władzy pasterskiej w Kościele i podjęcia śmierci 
męczeńskiej (por. J 21,15–19.22).

Opis powołania Natanaela (J 1,43–51) charakteryzuje idea, że każdy przy-
szły uczeń Jezusa przyprowadzany jest do Mistrza przez kogoś, kto już wcześniej 
poznał Jezusa. Podobnie jak przedtem Andrzej przyprowadził do Jezusa swe-
go brata Szymona, tak Filip mówi o Jezusie Natanaelowi. Imię to nie występuje 
w spisach kolegium Dwunastu w NT. Niektórzy jednak identyfikują go z Bar-
tłomiejem10. Jan Ewangelista bardzo szczegółowo opisał powołanie Natanaela: 

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pi-
sał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do nie-
go Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: 
Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział 
o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział 
do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, za-
nim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Mu 
Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Odparł 
mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drze-
wem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów 
Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego (J 1,45–51).

Z powyższych opisów powołań wynika, że Janowy schemat charakteryzu-
ją następujące cechy: 

1) wiarygodny świadek wyznaje wiarę w Jezusa (por. J 1,36.41.45);
2) dochodzi do spotkania z Jezusem, i wtedy przyszły uczeń nawiązuje z Nim 

osobisty kontakt (por. J 1,39.42.43.46.49);
3) nowo powołany wyznaje wiarę w Jezusa (por. J 1,41.45.49)11. 

3. Imiona uczniów Jezusa, niektórych z grona Dwunastu 
w Ewangelii Jana

Nazwa Dwunastu – Dw/deka, określająca krąg najbliższych uczniów wybra-
nych przez Jezusa, w Ewangelii Jana występuje zaledwie czterokrotnie. W J 6,67 

 10 A. Paciorek, Ewangelia według św. Jana. Tłumaczenie wstęp i komentarz, Lublin 2000, s. 67.
 11 Tamże, s. 65 n.
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Jezus zwraca się do Dwunastu z pytaniem: Czy i wy chcecie odejść? W kontek-
ście smutnego faktu, że 

wielu Jego uczniów się wycofało i już z Nim nie chodziło (J 6,66). 

Jezus podkreśla, że wybrał grono Dwunastu uczniów (por. J 6,70). Jako jedne-
go z Dwunastu Ewangelista wymienia Judasza, który miał Jezusa wydać (por. 
J 6,71) oraz Tomasza, który stał się niewiernym (por. J 20,24).

Ewangelia Jana nie podaje katalogu Dwunastu uczniów Jezusa, wymienia-
jąc imiennie tylko niektórych z nich. Imiona te występują zawsze w kontekście 
ważnych wydarzeń zbawczych, dokonywanych przez Jezusa.

O Szymonie Piotrze Ewangelista Jan mówi po raz pierwszy w związku z po-
wołaniem go przez Jezusa. Powołany wcześniej na ucznia Jezusa brat Szymona 
Piotra, Andrzej, spotkawszy go oznajmił znaleźliśmy Mesjasza i przyprowadził 
do Jezusa (por. J 1,40 n.). 

Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz na-
zywał się Kefas – to znaczy: Piotr (J 1,42). 

W J 6,68 n. słyszymy wyznanie wiary, jakie Szymon Piotr w imieniu całego gro-
na Dwunastu złożył Jezusowi: 

Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwie-
rzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga. 

W J 13,6–10 Jezus prowadzi dialog z Szymonem Piotrem w związku z obmyciem 
mu nóg przy Ostatniej Wieczerzy. W J 13,23–30 Jezus ujawnia zdrajcę Judasza 
umiłowanemu uczniowi oraz Szymonowi Piotrowi, który chciał wiedzieć, kim 
jest ten, kto zdradzi Jezusa. W J 13,36–38 Jezus rozmawia z Szymonem Piotrem 
o swoim odejściu z tego świata i zapowiada mu, że się Go trzy razy wyprze. W J 
18,10n Szymon Piotr walczy o Jezusa w Ogrodzie Oliwnym i mieczem odcina 
ucho słudze arcykapłana – Malchusowi. 

Na to rzekł Jezus do Piotra: Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić 
kielicha, który Mi podał Ojciec? 

W kolejnych scenach Ewangelii Jana (J 18,15 n.) inny uczeń Jezusa, znany arcy-
kapłanowi, wprowadza Szymona Piotra na dziedziniec pałacu arcykapłańskie-
go. Tam Piotr zapiera się Jezusa (por. J 18,16–18.25–27). W tekście J 20,3–10 
widzimy Szymona Piotra i umiłowanego ucznia Jezusa, którzy poinformowa-
ni przez Marię Magdalenę o pustym grobie zmartwychwstałego Pana biegną 
tam, aby zobaczyć w środku jedynie płótna i chustę, która była na głowie Jezu-
sa. W J 21,2 n. Szymon Piotr razem z sześcioma innymi uczniami Jezusa (To-
masz, Natanael, synowie Zebedeusza i dwaj inni bezimienni) wybierają się na 
połów ryb. Dalej czytamy (J 21,4–11), że kiedy umiłowany uczeń powiedział 
Piotrowi, iż stojący na brzegu i rozkazujący im zarzucić sieci na prawą stronę 
łodzi to jest zmartwychwstały Pan, wtedy Szymon Piotr przywdział wierzchnią 
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szatę i rzucił się do wody (by szybciej dotrzeć do brzegu). A potem wyciągnął 
sieć pełną wielkich ryb (w liczbie stu pięćdziesięciu trzech). W J 21,15–19 Ewan-
gelista przedstawia dialog Szymona Piotra z Jezusem, który pyta go: Czy Mnie 
miłujesz? i przekazuje mu władzę pasterską słowami Paś owce Moje, paś baran-
ki Moje. Z kolei w J 21,20–23 przedstawiono dialog Piotra z Jezusem w spra-
wie losu umiłowanego ucznia i powtórzono słowa Jezusa powołującego Piotra 
Ty pójdź za Mną.

Brat Szymona Piotra – Andrzej, jest jednym z dwóch pierwszych uczniów 
powołanych przez Jezusa (por. J 1,40). Andrzej 

spotkał najpierw swego brata (Szymona Piotra) i rzekł do niego: Znaleźliśmy 
Mesjasza – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa (J 1,41 n.). 

Andrzej często występuje w czwartej Ewangelii w towarzystwie Filipa, bo ten, 
podobnie jak Andrzej i Szymon Piotr, pochodzili z Betsaidy Galilejskiej (por. 
J 1,44). W J 6,8 n. Ewangelista podaje rozmowę Andrzeja z Jezusem przed cu-
dem rozmnożenia chleba: 

Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz 
cóż to jest dla tak wielu? (J 6,9). 

Wcześniej pisał o dialogu Filipa z Jezusem w tym samym kontekście treścio-
wym (por. J 6,5–7). W J 12,21 n. Filip i Andrzej mówią Jezusowi o Grekach, któ-
rzy przybyli na święta (zapewne Paschy) do Jerozolimy i chcieli Go zobaczyć. 
Byli to prawdopodobnie „bojący się Boga” poganie lub prozelici, o których Jan 
pisze jako otwartych na dobrą nowinę o zbawieniu przyniesionym przez mękę 
i śmierć Jezusa wszystkim, również poganom (por. J 12,24–36)12.

Filip jest tym uczniem Jezusa, do którego skierował On charakterystyczne 
wezwanie Pójdź za Mną (J 1,43). Filip z kolei przyprowadza do Jezusa Natana-
ela, dając mu wcześniej świadectwo o Jezusie: 

Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna 
Józefa z Nazaretu (por. J 1,45 n.). 

Przed cudem rozmnożenia chleba Jezus, wystawiając Filipa na próbę, pytał go: 
Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? Odpowiedział Mu Filip: Za dwie-
ście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzy-
mać (por. J 6,5–7). 

O przedstawianiu Filipa wraz z Andrzejem w Ewangelii Jana mowa była już wcześ-
niej (por. J 1,44; 6,5–9; 12,21 n.). W J 14,8 Filip prosi Jezusa, aby pokazał Ojca.

Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie 
poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: 
Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? 

 12 L. Stachowiak, Ewangelia…, s. 288.



Ks. dr hab. Józef Kozyra94

Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa 
we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, 
a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na sa-
me dzieła (J 14,9–11).

Z Natanaelem spotykamy się w Ewangelii Jana w scenie powołania go na ucz-
nia Jezusa (por. J 1,45–51). Pojawia się on w tym opisie razem z Filipem. Identy-
fikacja Natanaela pochodzącego z Kany Galilejskiej (por J 21,2) nastręcza pew-
ne trudności. Imię to bowiem nie występuje ani u Synoptyków, ani w Dziejach. 
Niektórzy uważają Natanaela za jednego z „siedemdziesięciu dwóch” (Łk 10,1) 
albo za jednego z uczniów idących do Emaus (por. Łk 24,13–18), lub też za Szy-
mona Kananejczyka (Kananai=oj – por. Mt 10,4), błędnie interpretowanego 
później jako pochodzącego z Kany. Od IV w. przyjęło się przeświadczenie, że 
chodzi o drugie imię apostoła Bartłomieja (por. Mk 3,18)13. Natanaela z Kany 
Galilejskiej wspomina jeszcze Jan Ewangelista wśród uczniów Jezusa biorących 
udział w cudownym połowie ryb (por. J 21,2).

Kilkakrotnie pisze czwarta Ewangelia o Tomaszu, podając jego przydomek 
„Bliźniak” – Di/dumoj. W J 11,16 Tomasz, reagując na słowa Jezusa o śmier-
ci Łazarza (por. J 11,11–15) i że dzięki niej Syn Boży ma być otoczony chwałą 
(por. J 11,4.9), zwraca się do współuczniów: „Chodźmy także i my, aby razem 
z Nim umrzeć”. W czasie mowy pożegnalnej w Wieczerniku, kiedy Jezus mó-
wił uczniom o swoim odejściu do domu Ojca (por. J 14,1–4), 

odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc mo-
żemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie (J 14,5 n.). 

W J 20,24–29 Ewangelista przedstawia historię niewiernego ucznia: 
Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przy-
szedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on 
rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę pal-
ca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwie-
rzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz (domu) 
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrod-
ku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój pa-
lec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż (ją) do mego boku, i nie bądź nie-
dowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! 
Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosła-
wieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 

Tomasz Didymos (J 21,2) towarzyszy też Szymonowi Piotrowi i innym pięciu 
uczniom w łowieniu ryb i jest świadkiem chrystofanii oraz cudownego poło-
wu (por. J 21,1–14).

 13 Tamże, s. 140.
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Zaledwie raz jeden wymienia Ewangelia Jana ucznia Jezusa imieniem Juda 
( )Iou/daj), nie Iskariota (J 14,22), który pyta: 

Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi 
rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, 
a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przeby-
wać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą sły-
szycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca (J 14,22–24).

Najbardziej tragiczną postacią z uczniów Jezusa jest Judasz, jeden z Dwu-
nastu, syn Szymona Iskarioty. O nim powiedział Jezus, że 

jest diabłem, ten bowiem miał Go wydać (J 6,70 n.). 

Jezus zaznaczył też, że Judasz należał do tych, którzy nie wierzą w Niego, zaś 
Jezus od początku wiedział, kto miał Go wydać (por. J 6,64n). W J 12,1–8 Ju-
dasz w czasie uczty w Betanii oburza się na marnotrawstwo namaszczenia Je-
zusa drogocennym olejkiem nardowym (por. J 12,3 n.): 

Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jezusa, ten, który miał Go wydać, rzekł: 
Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubo-
gim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był 
złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: 
Zostaw ją! Przechowała to, aby (Mnie namaścić) na dzień mojego pogrzebu. 
Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie (J 12,4–8). 

W J 13,2 Ewangelista zaznacza, że „diabeł nakłonił serce Judasza Iskarioty sy-
na Szymona, aby wydać Jezusa”, a w J 13,21–30 Jezus ujawnia zdrajcę umiłowa-
nemu uczniowi i Piotrowi: 

Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: Zaprawdę, zapraw-
dę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie je-
den na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów Jego – ten, które-
go Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr 
i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezu-
sa i rzekł do Niego: Panie, kto to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego uma-
czam kawałek (chleba), i podam mu. Umoczywszy więc kawałek (chleba), 
wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka 
(chleba) wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co chcesz czynić, 
czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to po-
wiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus 
powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś 
ubogim. A on po spożyciu kawałka (chleba) zaraz wyszedł. A była noc. 

W J 18,1–3 zaznaczono, jak i gdzie doszło do zdrady Jezusa: 
Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do które-
go wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miej-
sce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymaw-
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szy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam 
z latarniami, pochodniami i bronią. 

Tragedię Judasza – zdrajcy najlepiej charakteryzują słowa modlitwy Jezusa do 
Ojca za swoich uczniów: 

Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Oj-
cze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My 
stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imie-
niu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem sy-
na zatracenia, aby się spełniło Pismo (J 17,11 n.).

Poza wyżej wymienionymi imionami uczniów Jezusa z kręgu Dwunastu 
Ewangelista Jan wspomina jedynie raz synów Zebedeusza (por. J 21,2), nie po-
dając jednak ich imion. Kilkakrotnie mówi też o anonimowym uczniu, określa-
jąc go jako „inny”, lub „drugi” uczeń. Pisze również o tajemniczej postaci na-
zywanej „uczniem, którego Jezus miłował”. Problemami tymi jednak zajmiemy 
się w dalszym ciągu niniejszego opracowania.

4. Inny uczeń, którego Jezus miłował

Problem bezimiennego ucznia powołanego przez Jezusa (por. J 1,35–39), 
którego nazywa się też „drugim lub innym uczniem, jakiego Jezus miłował” 
(por. J 13,23–26; 18,15 n.; 19,26 n.; 20,3–10; 21,7.20–24), intrygował już Ojców 
Kościoła i wielu uczonych. Zagadkowa postać „umiłowanego ucznia”, jak wi-
dać z przytoczonych tekstów, pojawia się jedynie w opowiadaniach dotyczących 
ostatnich wydarzeń z ziemskiego życia Jezusa, a więc w kontekście Jego śmier-
ci i zmartwychwstania. Wnikliwe studium tej kwestii znajdziemy w opracowa-
niach L. Stachowiaka14 i R. Schnackenburga15. Fakt anonimowości tego ucznia 
Jezusa próbuje się wyjaśniać zwyczajem nie podpisywania swoich pism przez 
autorów Ewangelii. Powszechna identyfikacja umiłowanego ucznia z Janem, sy-
nem Zebedeusza i bratem Jakuba, sięga starożytności16. Czwarta Ewangelia ja-
ko jedyna nie wspomina imiennie Jana Apostoła.

Tradycja wiąże powstanie czwartej Ewangelii z Janem Apostołem. Poświad-
cza to też końcowy tekst tej Ewangelii: 

 14 Tamże, s. 73–78.
 15 R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, Erster Teil. Einleitung und Kommentar zu Ka-
pitel 1–4, Freiburg im Br. 1979 (Sonderausgabe 2000), s. 60–88.
 16 F. Gryglewicz, Św. Jan Ewangelista, [w:] Wstęp do Nowego Testamentu, red. F. Gryglewicz, 
Poznań 1969, s. 553–560.
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Ów (umiłowany) uczeń daje świadectwo o tych sprawach (przedstawio-
nych poprzednio) i on je opisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdzi-
we (J 21,24). 

Uczniem zaświadczającym i piszącym, jak wynika z najbliższego konteks-
tu (por. J 21,7.20.23), jest ten uczeń, którego Jezus miłował. Ów umiłowany 
uczeń był obecny w czasie Ostatniej Wieczerzy i spoczywał na piersi Jezusa (por. 
J 13,23–26). Stał też pod krzyżem w chwili śmierci Jezusa (por. J 19,26 n. 35). 
Wymienia się go również w opowiadaniach o zmartwychwstaniu Jezusa (por. 
J 20,2–10; 21,1–14.20–24).

Zdaniem jednych egzegetów, „umiłowany uczeń” nie jest rzeczywistą po-
stacią, ale symbolem. Jest doskonałym wzorcem chrześcijanina. Znajduje się 
blisko Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy i w godzinie śmierci. Jest też pierw-
szym, który uwierzył w Jego zmartwychwstanie. 

Niektórzy zwracają jednak uwagę, że w Ewangelii Jana także Łazarza z Be-
tanii nazywa się tym, którego Jezus miłował (por. J 11,3.5.11.36). Inni w „umi-
łowanym uczniu” widzą Jana Marka, którego pochodzenie z Jerozolimy (por. 
Dz 12,12) korespondowałoby z tendencją przedstawiania działalności Jezusa 
w czwartej Ewangelii głównie w tym mieście. Coraz częściej pojawia się opinia, 
że „umiłowanym uczniem” był Jan Prezbiter (wymieniany w 2. i 3. Liście Jana 
oraz znany w starożytności chrześcijańskiej jako związany z Efezem)17. 

Tajemniczą postać „umiłowanego ucznia Jezusa” w Ewangelii Jana należy roz-
ważać, biorąc pod uwagę wielowymiarowość używanych w niej pojęć (np. „wy-
wyższenie” – ukrzyżowanie i uwielbienie przez zmartwychwstanie; „chleb żywy” 
– pokarm dawany przez Jezusa, a zarazem Jego Ciało i Krew). Postacie w czwar-
tej Ewangelii są jednostkowe i historyczne, a zarazem stanowią typy poszczegól-
nych grup ludzi (np. Nikodem, Samarytanka, niewidomy od urodzenia). 

„Uczeń, którego Jezus miłował” mógłby być symbolem i typem uczniów, 
których Jezus miłuje, czyli wszystkich uczniów Chrystusa wierzących w Niego. 
Na takie rozwiązanie problemu „umiłowanego ucznia” wskazuje głębsza myśl te-
ologiczna Ewangelii Janowej. Umiłowany uczeń, czyli prawdziwie wierzący w Je-
zusa, pozostaje w bliskości z Nim i poznaje Jego tajemnice na zgromadzeniach 
liturgicznych, w których obecny jest Chrystus (por. J 13,23). Umiłowany uczeń 
idzie za Jezusem aż pod krzyż i staje się synem Matki Jezusa (por. J 19,25 n.), 
jest świadkiem zbawczej śmierci Jezusa – Baranka paschalnego (por. J 19,35) 
i jest wzorem wiary, pozostając w łączności z Piotrem (por. J 20,4.8). Umiłowany 
uczeń jest tym, który rozpoznaje Jezusa po zmartwychwstaniu (por. J 21,7) i po-
zostaje na świecie aż do ponownego przyjścia Chrystusa (por. J 21,20 n.)18.

Dlaczego jednak w niektórych tekstach Ewangelista Jan pozostawił wyra-
żenie: „drugi, inny uczeń”? (a/)lloj maqhth/j). Wydaje się, że autor stosował 

 17 A. Paciorek, Ewangelia…, s. 13 n. 
 18 Tamże, s. 16 n.
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określenie „uczeń, którego Jezus miłował” wówczas, kiedy jego wymowa teo-
logiczna była szczególnie doniosła. Tak było w Wieczerniku (por. J 13,23), pod 
krzyżem (por. J 19,26) i po zmartwychwstaniu (por. J 20,2; 21,7). Podobnej głę-
bi Ewangelista nie dostrzegł w scenie na dziedzińcu arcykapłana (por. J 18,15), 
być może dlatego, że znajomość z arcykapłanem, przedstawicielem wrogiego 
Jezusowi świata, nie pasowała do ucznia Chrystusa19. Analogicznie w scenie 
powołania pierwszych uczniów, gdzie jeden jest bezimienny (por. J 1,35–39), 
określenie „ten, którego Jezus miłował” mogło wydawać się autorowi Ewangelii 
za przedwczesne. Pojawienie się nazwy „drugi uczeń” w opisie wizyty pustego 
grobu Jezusa (por. J 20,2–10) wyjaśnić można względami stylistycznymi. Autor 
chce uniknąć kilkakrotnego powtarzania wyrażenia: „umiłowany uczeń” w krót-
kim odstępie słów. Identyfikacja „ucznia, którego Jezus miłował” i bezimien-
nego określenia „drugi uczeń” z Janem, synem Zebedeusza (por. Mk 1,19) jest 
więc całkiem prawdopodobna. Uczeń ten w Ewangelii Janowej nazywa też sie-
bie „naocznym świadkiem” (por. J 19,35; 21,24), który zaświadcza o tych spra-
wach, jakie podaje o Jezusie20.

5. Inni uczniowie Jezusa odróżniani od grona Dwunastu 
w Ewangelii Jana

W czwartej Ewangelii spotykamy teksty, w których mowa jest także o ucz-
niach Jezusa w sensie ogólnym, szerszym niż grono Dwunastu, obejmujących 
wszystkich wierzących w Niego21. 

Już w J 4,1 n. czytamy, 
że Jezus zyskuje więcej uczniów (ochrzczonych) niż Jan Chrzciciel. 

W zdaniu wtrąconym autor pisze, 
iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż On 
sam nie chrzcił, tylko Jego uczniowie. 

 19 Tamże, s. 17. Odmienne rozwiązanie proponuje G. Voigt: „Innym uczniem Jezusa” w J 18,15 
mógł być Nikodem lub Józef z Arymatei. Nikodem nazywa Jezusa Nauczycielem i uczestniczy 
w Jego pogrzebie, a wcześniej bierze Go w obronę przed Sanhedrynem (por. J 3,1 n.; 7,50 n.; 
19,39). Józefa z Arymatei zaś nazywa się potajemnym uczniem Jezusa, który bierze czynny udział 
w Jego pogrzebie (por. J 19,38–42). Por. G. Voigt, Licht, Liebe, Leben. Das Evangelium nach Jo-
hannes, Göttingen 1991, s. 16, 255. Zob. także R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, Drit-
ter Teil. Kommentar zu Kapitel 13–21, Freiburg im Br. 1975 (Sonderausgabe 2000), s. 266.
 20 A. Paciorek, Ewangelia…, s. 17 n.
 21 J. Gnilka, Teologia…, s. 355; Zob. także: R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, Er-
ster Teil. Einleitung und Kommentar zu Kapitel 1–4, Freiburg im Br. 1979 (Sonderausgabe 2000), 
s. 458; tenże, Das Johannesevangelium, Zweiter Teil. Kommentar zu Kapitel 5–12, Freiburg im Br. 
1971 (Sonderausgabe 2000), s. 103.
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Wcześniej w J 3,26 Ewangelista podał informację o sukcesie działalności Jezusa, 
który zyskuje uczniów, odbierając ich jak gdyby Janowi Chrzcicielowi, bo 

oto Jezus chrzci i wszyscy idą do Niego. 

W J 10,40–42 Ewangelista zaś zaznacza, że Jezus 
powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał 
chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wpraw-
dzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, 
było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło (por. także J 1,28).

Po cudownym nakarmieniu rzesz i wygłoszonej mowie eucharystycznej, 
dla niektórych uczniów Jezusa ta nauka wydawała się za trudna (por. J 6,60 n.) 
i wielu uczniów odeszło wówczas od Niego (por. J 6,66). Z kolei w J 7,3 n. mo-
wa jest o uczniach Jezusa w Judei. 

Bracia Jezusa powiedzieli do Niego: odejdź stąd (z Galilei) i idź do Judei, aby 
również Twoi uczniowie mogli zobaczyć czyny, których dokonujesz. Nikt bo-
wiem nie działa niczego w ukryciu, jeżeli chce się ujawnić publicznie. Jeżeli 
więc czynisz takie rzeczy, to ujawnij się światu. 

Aby być prawdziwie uczniem Jezusa, to należy w Niego uwierzyć i trwać 
w Jego nauce. Takie warunki przedstawił Jezus Żydom, którzy Go słuchali 
i uwierzyli w Niego (por. J 8,31). Już na początku działalności publicznej Jezu-
sa Ewangelista opisując znak z obfitością wina przemienionego z wody na wese-
lu w Kanie, zaznacza, że był to pierwszy znak, przez który objawił swoją chwa-
łę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie (por. J 2,11). W J 20,29 zaś Jezus nazywa 
błogosławionymi tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Przykładem człowieka, 
który przez wiarę w Jezusa stał się Jego uczniem, może być uzdrowiony niewi-
domy od urodzenia. Żydzi niewierzący w Jezusa z pogardą mówią do uzdro-
wionego, który ich pyta: 

Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami? (J 9,27), 
„Ty sobie bądź Jego uczniem, my zaś jesteśmy uczniami Mojżesza” (J 9,28). 
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go zapytał: Czy ty wie-
rzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym 
w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: Jest Nim Ten, którego widzisz i któ-
ry mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon 
(J 9,35–38). 

O szczególnej relacji Jezusa do uczniów dowiadujemy się z mowy obrazowej 
o „dobrym pasterzu” i „bramie dla owiec” (por. J 10,1–18). Jezus jest Dobrym 
Pasterzem, który poświęca swoje życie za owce (por. J 10,11); On zna swoje owce 
i one Go znają (por. J 10,14). Owce słuchają głosu pasterza, a te, które należą do 
niego, woła po imieniu i je wyprowadza. A gdy wyprowadzi wszystkie swoje ow-
ce, idzie przed nimi, a one idą za nim, gdyż rozpoznają jego głos (por. J 10,3–5). 
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Jezus zapewnia, że jest „Bramą owiec”. Jeśli ktoś przez nią przejdzie, uzyska zba-
wienie. Będzie wchodził i wychodził i znajdzie pokarm (por. J 10,9). 

Jezus Dobry Pasterz mówi, że posiada jeszcze inne owce, które wprawdzie 
nie są z tej zagrody, lecz trzeba, aby je przyprowadził. Pójdą one za Jego głosem 
i tak powstanie jedna trzoda z jednym Pasterzem (por. J 10,16). O jedność dla 
tych innych, przyszłych uczniów Jezusa, modli się On przed swoją męką: 

Proszę za tymi, którzy dzięki ich (Apostołów) słowu będą wierzyć we Mnie; 
aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni 
stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwa-
łę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno 
stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat 
poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś 
(J 17,20–23).

6. Sukcesywne objawianie się Jezusa uczniom

Po raz pierwszy objawia się uczniom tajemnicę osoby Jezusa, kim On jest, 
już przy powołaniu. Po świadectwie Jana Chrzciciela o Jezusie, że to Baranek 
Boży, poszli za Nim dwaj pierwsi uczniowie, jeden bezimienny i Andrzej (por. 
J 1,36 n. 40). Ten z kolei dał świadectwo o Jezusie swemu bratu, Szymonowi 
Piotrowi: 

Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezu-
sa (J 1,41 n.). 

Filip namawiając Natanaela do pójścia za Jezusem, 
powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie 
i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu (J 1 45). 

Natanael, mimo wcześniejszych oporów, po osobistym spotkaniu z Jezusem 
wyznał: 

Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! (J 1,46–49). 

Jezus zaś zapowiada jemu i innym: 
Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Uj-
rzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Sy-
na Człowieczego (J 1,50 n.).

Uczniów Jezusa widzimy przy pierwszym znaku w Kanie Galilejskiej (por. 
J 2,2.11 n.). Na wesele zaproszono razem z Jezusem i Jego Matką także Jego ucz-
niów, przed którymi objawił On swoją chwałę, a oni uwierzyli w Niego. Ewan-
gelista zaznacza, że „znak w Kanie” jest początkiem (a)rxh/ – J 2,11), czyli czymś 
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wzorcowym dla działalności zbawczej Jezusa, będąc streszczeniem całego Je-
go posłannictwa. Należy go bowiem widzieć w kontekście zapowiedzi proro-
ckich i w świetle tekstów mądrościowych o uczcie eschatologicznej z piciem wi-
na i spożywaniem weselnych potraw (por. Prz 9,1–5; Iz 54,4–8; 55,1 n.; 62,4 n.). 
„Znak w Kanie” objawia nadejście łaskawości Boga i pełni zbawienia. Jest on 
zarazem antycypacją „godziny Jezusa” (por. J 2,4; 13,1), która rozpoczyna czas 
udzielania w pełni dóbr mesjańskich. Wyborne wino z Kany w olbrzymiej ilo-
ści (por. J 2,6–10) symbolizuje ekonomię Nowego Przymierza, czyli tego dobra 
zbawczego, które przyniósł Jezus22.

Kolejny „znak” to oczyszczenie świątyni przez Jezusa (por. J 2,13–22). Ucz-
niowie Jego interpretują to wydarzenie w świetle Pisma ST (J 2,17): „Gorliwość 
o dom Twój pożera Mnie” (Ps 69/68,10), a zrozumieli to dopiero po zmartwych-
wstaniu Jezusa, że „mówił o świątyni ciała swego” (J 2,21). Wówczas „przypo-
mnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli Pismu i słowu, które 
wyrzekł Jezus” (J 2,22).

Jezus wracając z Jerozolimy do Galilei w towarzystwie swoich uczniów, prze-
chodził przez Samarię (por. J 4,4–8). Uczniowie zdumieli się, widząc Go rozma-
wiającego z kobietą samarytańską. 

Żaden z nich jednak nie zapytał Go, czego od niej chcesz, albo czemu z nią 
rozmawiasz? (J 4,27). 

Ewangelista wyjaśnił wcześniej, że Żydzi nie stykają się z Samarytanami (por. 
J 4,9). Uczniowie przyniósłszy z miasta jedzenie Jezusowi (por. J 4,8) 

prosili Go: Rabbi, jedz! On im rzekł: Ja mam do jedzenia pokarm, o którym 
wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: Czyż Mu kto przy-
niósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypeł-
nić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: 
Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: Podnieście 
oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już za-
płatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwia-
rzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a dru-
gi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się 
natrudzili, a w ich trud wyście weszli (J 4,31–38).

Rozpoczęte przez Chrystusa dzieło (por. J 3,17) będą kontynuować Aposto-
łowie oraz ich następcy (por. J 13,16–20; 17,18.20 n.; 20,21). A dziełem tym jest, 
jak wyjaśnił Jezus Samarytance, dawanie wody żywej, która stanie się źródłem 
wody wytryskującej ku życiu wiecznemu (por. J 4,10.14), oraz oddawanie czci 
Ojcu przez prawdziwych czcicieli w duchu i prawdzie (por. J 4,23). Nadeszła 
bowiem „godzina”, w której prawdziwi czciciele nie będą już oddawać czci Oj-

 22 J. Kozyra, Arche w Ewangelii św. Jana, [w:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Księga 
pamiątkowa dla Bpa Prof. Mariana Gołębiewskiego w 65. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, 
Warszawa 2002, s. 226–228.
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cu ani w Jerozolimie, ani na Górze Garizim w Samarii (por. J 4,21). Wodą ży-
wą, o której mówi Jezus Samarytance, i którą jej ofiaruje, jest On sam, jest Jego 
objawienie, które przynosi dla zbawienia świata. Wielbienie Boga Ojca w du-
chu i prawdzie przez wszystkich, także przez Samarytan, jest możliwe, bo Bóg 
w pełni objawił się w Jezusie, który jest oczekiwanym także w Samarii Mesja-
szem (por. J 4,25 n.). Samarytanie zaś spotkawszy Jezusa uwierzyli, że Ten praw-
dziwie jest Zbawicielem świata (por. J 4,40–42)23.

W rozdziale szóstym Ewangelii Jana czytamy najpierw, jak Jezus wobec swo-
ich uczniów cudownie karmi pięcioma chlebami i dwoma rybami tłumy, które 
przyszły do Niego (por. J 6,1–13). Potem widzimy przerażonych uczniów wobec 
Jezusa chodzącego po wzburzonym jeziorze, który objawia się im słowami: 

Jam jest, nie bójcie się (por. J 6,16–21). 

Następnie Jezus w mowie wygłoszonej przed uczniami w synagodze w Kafar-
naum wyjaśnia znak cudownego rozmnożenia chleba (por. J 6,22–59). Obja-
wia się jako Ten, który jest chlebem Bożym zstępującym z nieba i życie dający 
światu (por. J 6,33). Powiedział o sobie: 

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we 
Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6,35). 
Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest 
chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem 
żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wie-
ki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata (J 6,48–51).
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Cia-
ła Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli ży-
cia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja 
go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, 
a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją 
pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez 
Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, któ-
ry z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a po-
umierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (J 6,53–58).

Reakcją niektórych uczniów Jezusa na „mowę eucharystyczną” było zgorsze-
nie i odejście od Niego (por. J 6,60–66). Przy Jezusie pozostało grono Dwunastu 
z Judaszem – zdrajcą (por. J 6,67–71), w których imieniu Piotr wyznał wiarę: 

Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwie-
rzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga (J 6,68 n.).

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia było okazją do objawienia się Je-
zusa również uczniom jako światłości świata. 

 23 A. Paciorek, Ewangelia…, s. 84–89.
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(Jezus) przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od uro-
dzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził 
niewidomym – on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrze-
szył, ani rodzice jego, ale (stało się tak), aby się na nim objawiły sprawy Boże. 
Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nad-
chodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, 
jestem światłością świata (J 9,1–5).

W J 11,7–16 czytamy, że uczniowie nie rozumieją ani powrotu Jezusa do Ju-
dei („Rabbi, dopiero co Żydzi [Judejczycy] usiłowali Cię ukamienować i znów 
tam idziesz?” – J 11,8), ani śmierci Łazarza („Chodźmy także i my, aby razem 
z Nim umrzeć – J 11,16). Jezus musiał dopiero im wyjaśnić, że 

choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn 
Boży został otoczony chwałą (J 11,4). 

Uczniowie razem z Martą, siostrą Łazarza, i innymi świadkami jego wskrzesze-
nia usłyszeli słowa samoobjawiającego się Jezusa: 

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, 
żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz 
w to?
Odpowiedziała Mu (Marta): Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, 
Syn Boży, który miał przyjść na świat (J 11,25–27).

Pozostałe teksty Ewangelii Jana, ukazujące objawianie się Jezusa uczniom, 
związane są z Jego ostatnią Paschą. W J 11,54 autor pisze, iż po zmartwych-
wskrzeszeniu Łazarza 

Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł do krainy 
w pobliżu pustyni, do miasteczka, zwanego Efraim, i tam przebywał ze swy-
mi uczniami. 

Stamtąd udał się na ucztę do Betanii, gdzie Judasz Iskariota wstawiał się jakoby 
w sprawie ubogich w kontekście namaszczenia Jezusa drogim olejkiem nardo-
wym (por. J 12,4–8). Uczniowie nie zrozumieli też od razu uroczystego przy-
bycia Jezusa do Jerozolimy ani słów zapowiedzi Pism ST, ani powitania Go, ja-
kie temu towarzyszyły (por. J 12,12–16a). 

Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim 
było napisane i że tak Mu uczynili (J 12,16b).

Od trzynastego rozdziału aż do siedemnastego Ewangelista Jan opisał, jak 
Jezus objawiał się swoim uczniom w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wieczerni-
ku jerozolimskim przed męką i śmiercią krzyżową, ukazując im swoją chwa-
łę. Objawia im swe tajemnice i powierza swój testament w przemówieniu zwa-
nym „pożegnalnym”. Przed śmiercią gromadzi swych najbliższych, aby udzielić 
im ostatnich pouczeń. Wspomina dzieła Boga i wskazuje na swoje życie jako 
wzór postępowania. Nakazuje pamiętać o pouczeniach i zobowiązuje do wza-
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jemnej miłości. Zapowiada przyszłość, w której cierpienie połączone będzie 
z radością i pokojem. Modli się, by pozostali wierni Bogu i aby kontynuowa-
li Jego dzieło24.

Jezus pozostawia uczniom przykład miłości i służby, umywając im nogi 
(por. J 13,1–20), i ujawnia zdrajcę – Judasza, który porzuca grono uczniów (por. 
J 13,21–30). Jezus żegnając się z uczniami, wobec bliskiego rozstania się z ni-
mi, w „godzinie uwielbienia i chwały” daje im nowe przykazanie miłości (por. 
J 13,31–35), Piotrowi zaś zapowiada, że się Go zaprze (por. J 13,36–38). 

W pierwszym przemówieniu pożegnalnym mówi o swoim odejściu do Ojca, 
wzywając uczniów do odwagi i wiary. Jezus odchodzi, aby przygotować uczniom 
miejsce u Ojca i przedstawia się jako „Droga, Prawda i Życie” oraz wyjaśnia, że 
kto Jego widzi, ten widzi także Ojca, bo Jezus jest w Ojcu, a Ojciec w Nim. Dla-
tego jeśli uczniowie prosić będą Ojca w imię Jezusa, to On to spełni, aby Ojciec 
został uwielbiony w Synu (por. J 14,1–14). Jezus zapowiada też innego Para-
kleta – Wspomożyciela i Nauczyciela, Ducha Prawdy, który umożliwi łączność 
z uczniami. Warunkiem łączności z Jezusem ze strony uczniów jest jednak za-
chowywanie przykazań. Na tym polega miłość względem Jezusa. On bowiem 
jest miłością objawioną uczniom przez Ojca (por. J 14,15–26). Z odejściem Je-
zusa wiąże się też dar pokoju (por. J 14,27–31)25.

W drugiej mowie pożegnalnej26 Jezus wyjaśnia, na czym polega łączność 
uczniów z Nim, posługując się obrazem winnego krzewu (por. J 15,1–17). Zjed-
noczenie z Jezusem na wzór połączenia latorośli z winnym krzewem zapew-
nia dostęp do Boga Ojca i stanowi gwarancję posiadania życia wiecznego teraz 
i w wieczności. Źródłem dynamiki życia Bożego w uczniach jest miłość, jaką 
okazuje im Ojciec przez Syna. Zjednoczenie uczniów z Mistrzem, Synem Bożym 
zjednoczonym z Ojcem, wyraża się w pełnej miłości na wzór i na miarę miłoś-
ci Bożej, jaką okazał im Jezus. „Trwać w Chrystusie Jezusie”, to znaczy wytrwać 
w Jego miłości. Okazywać zaś miłość na miarę miłości Jezusa – Syna Bożego, 
to znaczy należeć całkowicie do Niego, służyć Mu i być Mu posłusznym. Jest to 
włączenie uczniów w miłość, jaką całym swym życiem miłował Jezus („To jest 
moje [nowe] przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umi-
łowałem” – J 15,12.17; por. także 13,34)27. Uczniowie mają więc trwać w wierze 
i miłości otrzymanej od Jezusa, czyli w miłości Ojca. „Przynosić owoc” ozna-
cza bowiem być wiernym przykazaniom i promieniować w świecie wiarą i mi-
łością. Przez wspólnotę uczniów zaś Syn będzie objawiał się światu28.

 24 Tamże, s.157.
 25 A. Paciorek, Ewangelia…, s. 163–169.
 26 Kwestię „drugiego przemówienia pożegnalnego” przedstawia A. Paciorek, Ewangelia…, 
s. 171–186.
 27 L. Stachowiak, Ewangelia…, s. 325 n.
 28 A. Paciorek, Ewangelia…, s. 175.
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Wspólnota uczniów nazwana przyjaciółmi Jezusa (por. J 15,14 n.) spotyka 
się ze światem, który jej nienawidzi. Wroga postawa świata wobec uczniów jest 
dalszym ciągiem wrogości świata do Jezusa (por. J 15,18–25). Chrystus obiecuje 
uczniom, że pośle Ducha Parakleta, który wzmocni ich wiarę (por. J 15,26 n.) 

W „trzeciej odsłonie” mowy pożegnalnej29 Jezus zapowiada Ducha Świętego, 
który przeprowadzi sąd nad wrogim światem (por. J 16,5–12). Obietnicę posła-
nia uczniom Ducha Prawdy (por. J 16,13–15) poprzedza zapowiedź prześlado-
wań (por. J 16,1–4). W dalszej części mowy Jezus powraca do tematu swojego 
odejścia i powrotu (por. J 16,16–33). Zapowiada uczniom czekające ich udręki 
i smutek, który jednak zamieni się w radość (por. J 16,16–24). Mówi o wypeł-
nianym posłannictwie zbawczym: 

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Teraz opuszczam świat i idę do 
Ojca (J 16,28). 

Jezus zapowiada, że uczniowie w godzinie męki Go opuszczą (por. J 16,32), ale 
dzięki łączności z Ojcem jest pewny ostatecznego zwycięstwa nad wrogim świa-
tem (por. J 16,33). To zwycięstwo Jezusa ma dodać odwagi uciskanym na świe-
cie uczniom.

Ostatnim akordem w Wieczerniku przed męką Jezusa jest Jego modlitwa do 
Ojca (por. J 17,1–26). Najpierw koncentruje się On na uwielbieniu Ojca (por. 
J 17,1–8), następnie wstawia się za uczniami (por. J 17,9–19) i za wszystkimi 
wierzącymi w Niego, także w przyszłości (por. J 17,20–23). Zakończenie mod-
litwy stanowi podsumowanie poprzednich wątków (por. J 17,24–26). 

Jezus wstawia się za uczniami, gdyż zostają w świecie, który jest wobec nich 
wrogi (por. J 17,14). Chociaż uczniowie są odrzuceni i znienawidzeni przez świat, 
to, podobnie jak Syn, są umiłowani przez Ojca. Zostali także uświęceni, bo Je-
zus ich uświęcił (por. J 17,17.19). Modląc się za przyszłych swoich wyznawców, 
Jezus prosi o jedność. Opiera się ona na jedności Ojca i Syna oraz na jedności 
Jezusa z uczniami, którzy Mu towarzyszyli (por. J 17,20–23). Przez objawienie 
przekazane uczniom Jezus tworzy jedność obejmującą Ojca, Syna i uczniów30.

Również w Wieczerniku objawia się Chrystus po swoim zmartwychwsta-
niu dziesięciu uczniom (bez Tomasza i Judasza), posyłając ich z misją zbawie-
nia, tak jak Ojciec posłał Syna. W tym celu tchnął na nich i przekazał Ducha 
Świętego, aby odpuszczali grzechy (por. J 20,19–23). Kolejna chrystofania tak-

 29 Współczesna egzegeza wyróżnia trzy wersje („odsłony”) mowy pożegnalnej Jezusa. Każda 
z nich zawiera te same tematy ujęte pod innym kątem widzenia. Pierwszą wersję stanowi tekst 
J 13,31–14,31; drugą: J 15,1–16,4a, zaś trzecią: J 16,4b–33. Por. S. Mędala, Chwała Jezusa (Ewan-
gelia według św. Jana). Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 10: Ewangelia św. Ja-
na, Listy powszechne, Apokalipsa, red. J. Frankowski, R. Bartnicki, Warszawa 1992, s. 46.
 30 Komentarz ad locum: Modlitwa Jezusa (J 17), [w:] Pismo Święte Nowego Testamentu. Naj-
nowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Oprac. Zespół Biblistów Polskich z ini-
cjatywy Towarzystwa św. Pawła, red. A. Colacrai, J. Łach, F. Mickiewicz, A. Tronina, J. Warze-
cha, Częstochowa 20062, s. 353–355.
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że w Wieczerniku jerozolimskim opisana jest w związku z „niewiernym Toma-
szem” – jednym z Dwunastu (por. J 20,24–29). Jest on postacią koncentrują-
cą na sobie wszystkie wątpliwości uczniów. Wobec świadectwa wspólnoty ucz-
niów: „Widzieliśmy Pana”, Tomasz okazuje niedowierzanie i zamknięcie się na 
tajemnicę Zmartwychwstałego. Nie przyjmuje świadectwa pozostałych uczniów, 
którym pokazał Jezus ręce i bok, lecz postawił warunki uwierzenia, mianowicie 
też chce zobaczyć i dotknąć ciała ukrzyżowanego Jezusa. Kiedy Chrystus zmar-
twychwstały ukazał się Tomaszowi i reszcie uczniów, rozwiał wątpliwości i speł-
nił życzenia niedowierzającego Tomasza. Upomnienie, jakie skierował Jezus do 
Tomasza: „Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”, odnosi się do wszystkich 
innych uczniów, którzy mają wątpliwości. Tomaszowe wyznanie wiary „Pan mój 
i Bóg mój” jest wzorcem uroczystych wyznań wiary w Bóstwo Jezusa. Słowa Je-
zusa: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” dają do zrozumienia, że 
świadectwo i orędzie świadków wystarcza, aby uwierzyć. Mogą się jednak także 
odnosić do tych, którzy mimo wątpliwości z wiarą wyznają wraz z Tomaszem: 
„Pan mój i Bóg mój”31.

Ostatnią chrystofanię i spotkanie się zmartwychwstałego Pana z uczniami 
opisał Ewangelista w J 21,1–25. Siedmiu spośród Dwunastu uczniów łowi ryby 
w Jeziorze Tyberiadzkim i po nieudanym połowie spotyka Jezusa zmartwych-
wstałego jako Nieznajomego. Na Jego rozkaz jeszcze raz zarzucają sieci. Chry-
stus nie przedstawia się uczniom, bo oni sami powinni Go rozpoznać przez wia-
rę. Uczniowie zaufali słowu Nieznajomego i doświadczyli cudownego połowu 
ogromnej ilości ryb (aż 153) oraz rozpoznali w Nim zmartwychwstałego Pana 
(por. J 21,1–14)32. Zmartwychwstały Jezus przekazuje też Piotrowi władzę pa-
sterską (por. J 21,15–19) oraz mówi o przyszłym losie „umiłowanego ucznia”: 

Niech ten pozostanie, aż przyjdę (por. J 21,20–23).

Zakończenie

Z przeprowadzonego studium tekstów Ewangelii Jana, ukazujących relację 
między Jezusem i Jego uczniami, wynika, że przedstawiono tu obraz ucznia spe-
cyficznie, inaczej niż w innych pismach NT. W czwartej Ewangelii nie stosuje się 
do uczniów Jezusa określenia Apostoł. Uczniów Jezus traktuje wyjątkowo, na-
zywając ich Swoimi, Braćmi, Przyjaciółmi, Dziećmi, a nawet zdrobniale Dzia-
teczkami. Ewangelista podkreśla, że nie tylko sam Jezus powołuje uczniów, ale 
w procesie dochodzenia do Niego wielką rolę odgrywa świadectwo innych (Jan 
Chrzciciel daje swoim uczniom świadectwo o Jezusie; Andrzej przyprowadza 
do Jezusa swego brata – Szymona Piotra, a Filip – Natanaela).

 31 A. Paciorek, Ewangelia…, s. 215 n.
 32 Tamże, s. 218.
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Ewangelia Jana nie podaje też katalogu Dwunastu uczniów Jezusa, wymie-
niając imiennie tylko niektórych z nich: Andrzeja i jego brata – Szymona Pio-
tra, Filipa i Natanaela, Tomasza, Judasza Iskariotę i Judę oraz bez podania imion 
„synów Zebedeusza”. Wyjątkową rolę w czwartej Ewangelii spełnia anonimowy 
uczeń, zwany „innym, drugim” lub przede wszystkim „umiłowanym uczniem” 
Jezusa. Chociaż Tradycja wiąże go jako naocznego świadka wydarzeń dotyczą-
cych głównie Męki Pańskiej z osobą Jana Apostoła i Ewangelisty, to jednak mo-
że on być także postrzegany jako reprezentant wszystkich uczniów Jezusa poj-
mowanych w szerszym znaczeniu. 

Określenie „uczeń” w Ewangelii Jana przybiera bowiem znaczenie, które wy-
kracza poza wąski krąg Dwunastu uczniów i naśladowców Jezusa, i obejmuje 
tych wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa. Uczeń ma nie tylko naśladować Je-
zusa na drodze krzyża, ale trwając w Jezusie i chodząc po drodze światła, dać się 
prowadzić Jezusowi do Ojca. Uczeń ma też dawać Jezusowi świadectwo w świe-
cie wrogim Bogu oraz innych prowadzić do Jezusa. Może to czynić, prawdziwie 
wierząc w Niego. Wiara bowiem definiuje ucznia. Wiara obok miłości jest jedy-
nym celem określającym całą egzystencję ucznia. Do statusu i kondycji ucznia 
Jezusa należy: trwanie w Nim, przypominanie sobie, czyli głębsze i pełniejsze 
rozumienie, wydarzeń z życia Jezusa, które w czwartej Ewangelii są znakami, 
przez jakie objawiał On sukcesywnie tajemnicę swojej osoby, oraz przynosze-
nie owocu przez dawanie świadectwa Jezusowi i życie według nowego przyka-
zania, miłując się wzajemnie tak, jak On nas umiłował. Wierzyć, to przyjąć Jezu-
sową logikę, to przyjść do Niego, słuchać, patrzeć i rozumieć objawienie, które 
On przyniósł. Świadectwo wiary dawane Jezusowi ma innych przyprowadzić 
do wiary w Niego33.

Ucznia powinna cechować wytrwałość. Ma on trwać w słowach Jezusa, w Je-
go miłości i w Nim samym jak w winnym krzewie. Dzięki trwaniu uczniów 
w Chrystusie, On sam może trwać w nich. Uczeń wierząc, widzi Jezusa, słucha 
Go i zna (poznaje), czyli właściwie Go rozumie. Tym zaś, który pomaga ucz-
niom wierzyć i dawać świadectwo o Jezusie jest Duch Paraklet34.

 33 J. Gnilka, Teologia…, s. 355–363. 
 34 Tamże, s. 364–369.



O. prof. dr hab.  A n d r z e j  S .  J a s i ń s k i  OFM

Powołany na Nauczyciela narodów

Na początku przytoczmy sześć sentencji z Listów Pawłowych:
– Ef 5,1: Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane.
– 1 Tes 2,14: Bracia, wyście się stali naśladowcami Kościołów Bo-

ga, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, ponieważ to samo, co one od Żydów, 
wyście wycierpieli od rodaków.

– 1 Kor 11,1: Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą 
Chrystusa.

– Flp 3,17: Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatruj-
cie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. 

– 1 Tes 1,6: A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Du-
cha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana.

– 1 Kor, 4,16: Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami moimi.

We wszystkich tych wypowiedziach pojawia się wezwanie Apostoła do na-
śladowania: mimhtai summimhtai, (ten, który naśladuje przykład kogoś innego)1. 
Uczniowie są wezwani do naśladowania: Boga, Kościołów Boga, Chrystusa, 
a nawet samego Pawła. To ostatnie polecenie w żadnym wypadku nie było wy-
razem pychy Apostoła, lecz przekonaniem o tym, że jego droga została ukształ-
towana przez Chrystusa: 

ja jestem naśladowcą Chrystusa (1 Kor 11,1). 

Był naśladowcą, który swoją osobą niczym nie przesłonił Pana, lecz głosił Go 
licznym narodom. Kto zatem naśladował Pawła, nie naśladował faktycznie Apo-
stoła, lecz Jezusa Chrystusa2.

 1 Apostoł stał się „Pawłem – Mimesis”, a więc wzorcem do naśladowania Chrystusa, por. 
K. Backhaus, Mitteilung des Evangeliums (1 Kor 9,23). Zur christologischen Grundlegung einer 
Paulus-Schule bei Paulus, [w:] Christologie in der Paulis-Schule. Zur Rezeptionsgeschichte des pau-
linischen Evangeliums, red. K. Scholtissek, Stuttgart 2000, s. 57.
 2 W centrum uwagi Apostoła pozostaje nieustannie Chrystus wraz ze swoim dziełem i jego 
skutkami dla wierzących, por. H. Langkammer, Apostoł Paweł i jego dzieło, Opole 2001, s. 226–259. 
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Gdy więc zastanawiamy się nad misją Pawła, realizowaną w wymiarze na-
uczycielskim3, to warto posłużyć się porównaniem; otóż w Ga 3,24 Apostoł 
stwierdza: 

Tym sposobem Prawo stało się dla nas pedagogiem, [który miał prowadzić] 
ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. 

Celem Prawa jest Chrystus, podobnie celem zabiegów Pawła nie była chwała 
doczesna nauczyciela, lecz Chrystus: 

Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształ-
tuje (Ga 4,19). 

Paweł jeszcze jako Szaweł miał okazję zapoznać się z szeroko rozumianą 
kulturą Wschodu i Zachodu. Pochodził z żydowskiej rodziny, która mieszkała 
w Tarsie w Cylicji, posiadała już obywatelstwo rzymskie. Dzięki temu Paweł miał 
od wczesnej młodości możliwość dogłębnego poznania zarówno hellenistycz-
nej, jak i żydowskiej tradycji. Pozostawał w kontakcie z nauczycielami greckimi, 
podobnymi do tych, którzy wychowywali w przeszłości Aleksandra Wielkiego 
(Arystoteles) – nie byli oni prowincjonalnymi szowinistami, lecz ludźmi o nie-
zwykle szerokich horyzontach myślenia. Owocem ich wysiłku było ukształto-
wanie mentalności uniwersalnej Aleksandra Wielkiego, który już jako władca 
nie tylko położył w gruzach starożytne Imperium Perskie, lecz ustanowił nowy 
porządek światowy, obejmujący swym zakresem przestrzeń od Grecji i Egiptu, 
aż po Hindus na Wschodzie4. W takim klimacie wychował się Paweł, którego 
czasy przypadły już na okres dominacji Rzymu. Do ówczesnego Tarsu (I w. po 
Chr.) przybijały statki z wszystkich portów śródziemnomorskich, których za-
łogi przynosiły wieści z różnych stron świata. 

Wydaje się, że św. Paweł, który stał się uczniem Chrystusa i Jego Aposto-
łem5 oraz nauczycielem narodów, miał w pamięci militarne i kulturalne sukcesy 
Aleksandra (por. zbroja duchowa w Ez 6,13–20), dlatego granice rozprzestrze-
niania się Ewangelii6 były dla niego wyznaczone krańcami ówcześnie znanego 
świata, wszędzie chciał osobiście przybyć. Był jak wódz, którego nie pojmowa-
li nawet najbliżsi, dlatego zrozumiałe było jego rozstanie z Barnabą (Dz 15,39). 

 3 Uczeni dyskutują nad kwestią stworzenia przez Pawła Apostoła szkoły misyjnej, por. K. Scho-
ltissek, Pauls als Lehrer. Eine Skizze zu den Anfängen der Paulu-Schule, [w:] Christologie in der 
Paulis-Schule…, s. 12. 
 4 W ostatnim czasie na nowo rozgorzała dyskusja na temat roli Aleksandra Wielkiego w dzie-
jach cywilizacji oraz historii Izraela, por. E. Haag, Das hellenistische Zeitalter. Israel und die Bibel 
im 4. bis 1. Jahrhundert v. Chr., Biblische Enzyklopädie, red. W. Dietrich, W. Stegemann, Stutt-
gart 2003, s. 34–42. 
 5 Znaczenie powołania Pawła na Apostoła analizuje J. J. Pilch, Paul’s Call to Be an Apostle, 
AnalCracov 35(2003), s. 221–230.
 6 Zakres znaczeniowy terminu euaggelon w środowisku Pawłowym analizuje J. P. Dikson, 
Gospel as News: euaggel – from Aristophanes to the Apostle Paul, NTStud 51(2005), s. 212–230.
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Dynamizm Pawłowy, choć odpowiadał jego naturalnym predyspozycjom, zo-
stał niepomiernie wzmocniony Duchem Bożym, udzielonym mu w momencie 
powołania na nauczyciela narodów7.

Powołanie Boże to doznanie przez człowieka mocy duchowej, która skła-
nia do wypełnienia powierzonej misji. Powołanie należy do najbardziej cha-
rakterystycznych doświadczeń religijnych znanych zarówno w judaizmie, jak 
i w chrześcijaństwie8. Wynika ono z samej istoty oddziaływania Stwórcy na 
stworzenie. Bóg nie pozostawił świata samemu sobie, lecz na zawsze pozostał 
dla niego obrońcą i troskliwym Ojcem, nawet wówczas, gdy człowiek – rozum-
ny byt osobowy – faktu tego sobie nie uświadamiał, względnie czynił wszystko, 
by uniknąć zetknięcia się z tą prawdą.

Biblia, począwszy od Księgi Rodzaju, ujawnia inicjatywę Boga w stosunku 
do człowieka. Pomijając opisy zawarte w Rdz 1-1, napotykamy już w Rdz 12 opis 
powołania Abrahama. Rozpoczyna się on bardzo prostą formułą: 

Jahwe rzekł do Abrama (Rz 12,1). 

Należący do dokumentu J tekst nawiązuje do krótkiej wzmianki zawartej w Rz 
11,27–30, a traktującej o dziejach potomków Teracha, szczególnie Abrama. Ma-
jąc na uwadze wyrażenia antropomorficzne, którymi tak chętnie posługuje się 
jahwista, z ostrożnością musimy odnosić się do stosowanych przez niego opi-
sów. Fakt ten jednak w niczym nie podważa prawdy teologicznej, jaka jest w nich 
zawarta. Bóg rozmawia z człowiekiem inaczej, niż czynią to ludzie między so-
bą. Stwórca jest jednak słyszalny, a Jego postanowienia mają charakter obowią-
zujący, chociaż Bóg oczekuje przyzwolenia od człowieka. Odpowiedź Abrama 
nie została wyrażona sławami, lecz czynem: 

Abram udał się w drogę, jak Jahwe mu rozkazał (Rdz 12,4a). 

To pierwsze w historii zbawienia powołanie stało się wzorem wszelkich innych: 
Abram stał się Abrahamem i ojcem wszystkich wierzących9.

 7 Paweł nieustannie podkreślał fakt jego powołania na apostoła, które dokonało się przez 
Jezusa Chrystusa, do tego zob. K. Kertelge, Christologie bei Paulus, [w:] Christologie in der Pau-
lis-Schule…, s. 38.
 8 W tekście greckim technicznym terminem wyrażającym ideę powołania jest κλεσις i je-
go forma czasownikowa καλεω. W biblijnych opisach powołań element centralny wypowiedzi 
tworzy polecenie: powołany ma ruszyć z miejsca celem wypełnienia misji, por. K. Romaniuk, 
Powołanie w Biblii, Katowice 1975, s. 9. 
 9 Od początku Bóg określił Abrahamowi jego przyszłość w formie obietnicy, por. N. P. Lem-
che, Die Vorgeschichte Israels. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts v. Chr., 
Stuttgart 1996, s. 11.



Powołany na Nauczyciela narodów 111

I. Szaweł – judeohellenista

W listach Paweł wyznaje, iż pochodzi z ludu izraelskiego, a konkretnie z po-
kolenia Beniamina (Rz 11,1; Flp 3,5; 2 Kor 11,22). Ten fakt miał wielkie zna-
czenie w realizacji misji apostolskiej, bowiem Paweł spotykał się często z zarzu-
tami ze strony judaizantes, oskarżających go o pogańskie zakusy, zwłaszcza że 
realizował swą misję przede wszystkim wśród pogan; rozwinął również naukę 
o usprawiedliwieniu z wiary, sytuując tradycyjne Prawo żydowskie w roli „pe-
dagoga” prowadzącego do Chrystusa10.

Identyfikacja z pokoleniem Beniamina widoczna jest w imieniu późniejsze-
go Apostoła – Saul. Takie imię nosił pierwszy król izraelski, który również po-
chodził z pokolenia Beniamina. Było to wprawdzie jedno z najmniejszych po-
koleń, ale odegrało ważną rolę w historii Izraela, zwłaszcza że jego terytorium 
przylegało do Jerozolimy, która od czasów Dawida spełniała rolę stolicy króle-
stwa, i gdzie też przebywała Arka Przymierza, umieszczona od czasów Salomo-
na w Świątyni. Dla Szawła pochodzenie z pokolenia Beniamina było tytułem do 
chluby, o czym wspomina w Flp 3,3–4, zwłaszcza że był to jedyny patriarcha, 
który narodził się na ziemi Izraela. Paweł nigdy nie wyrzekł się swego pocho-
dzenia, lecz nastąpiła w nim przemiana w ocenie jego znaczenia. Wypowiada-
jąc się na temat usprawiedliwienia z wiary, w Liście do Rzymian stwierdza, że 
wierzący otrzymają zbawienie na podstawie wiary w Chrystusa (Rz 3,21–31). 
Apostoł pomny był, że w większości Żydzi nie przyjęli Chrystusa. Fakt ten jed-
nak nie przesądzał o ich losie, bowiem Bóg nie odrzucił swego ludu (Rz 11,1a); 
na dowód wierności Boga odwołuje się Paweł do swego losu: 

I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniami-
na (Rz 11,1b). 

Droga zbawienia dla Szawła rozpoczęła się w środowisku jego pochodzenia, do-
znała jednak niepomiernego zwrotu w chwili poznania Chrystusa w drodze do 
Damaszku. Późniejszy Apostoł, będąc Izraelitą, odczuwał nad sobą stałą troskę 
Boga, która została najpełniej ujawniona w powierzeniu mu misji ewangeliza-
cji. Skoro w jego życiu tak wielkich czynów dokonał Bóg, stanie się tak również 
z Izraelem, zgodnie z podstawową tezą głoszoną przez Apostoła: 

cały Izrael będzie zbawiony (Rz 11, 26)11. 

 10 W nauce o usprawiedliwieniu Abraham służy za wzór wiary (mąż ten został usprawiedli-
wiony bez pośrednictwa Prawa), por. H. Langkammer, Teologia Nowego Testamentu II. Teologia 
św. Pawła, Lublin 1992, s. 59.
 11 Formułę tę szczegółowo analizuje F. Mussner w wybitnym dziele: Traktat über die Juden, 
München 1988, zwłaszcza strony 52–67.
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Pomimo faktycznego rozejścia się dróg Szawła i judaizmu, Apostoł pozostał wier-
ny swoim naturalnym braciom, oczekując nastania czasu zbawienia dla Izraela; 
nie sprecyzował jednak, w jaki sposób to dzieło zostanie dokonane. 

Z tekstu Rdz 35,16–20 wiemy, że najmłodszy syn Jakuba – Beniamin, naro-
dzony został z Racheli, która zmarła przy porodzie. Odniesienie do tego tekstu 
znajdujemy w wypowiedzi zawartej 1 Kor 15,8–9: 

W końcu, już po wszystkim, ukazał się także i mnie jako poronionemu pło-
dowi. Jestem bowiem najmniejszym ze wszystkich apostołów i niegodzien 
zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. 

Wersety te stanowią fragment perykopy dotyczącej świadków zmartwychwsta-
nia Chrystusa (1 Kor 15,1–11). Byli nimi przede wszystkim uczniowie ziemskie-
go Jezusa. Początkowo Szaweł prześladował wierzących, w końcu jednak sam 
został świadkiem Chrystusa, stając się tym samym „Beniaminem” wśród Apo-
stołów. Uznawał więc siebie za poroniony płód (e;ktrwma), nawiązując prawdo-
podobnie do śmierci Racheli przy porodzie Beniamina12.

Mając jasno określoną świadomość pochodzenia żydowskiego, w niczym 
nie ustępował Szaweł poziomowi wykształcenia hellenistów ówczesnego cza-
su. Ten portret Apostoła znamy lepiej z Dziejów Apostolskich niż z jego listów. 
Zgodnie z wypowiedzią zawartą w Dz 21,39 wiemy, że Szaweł był obywatelem 
miasta Tars w Cylicji, tam też miał się urodzić13. Informacje te pozwalają nam 
zrozumieć, dlaczego po doświadczeniu pod Damaszkiem udał się Szaweł do Sy-
rii i Cylicji (por. Ga 1,21). 

Przebywając w Jerozolimie jako młodzieniec, Szaweł zdobył wykształcenie 
judaistyczne i był znany jako reprezentant diaspory żydowskiej greckojęzycz-
nej14. Spotykamy go przy rozprawie z hellenistą Szczepanem, który został uka-
mienowany; Szaweł był świadkiem tego wydarzenia jeszcze jako młodzieniec 
(Dz 7,58), potem stał się aktywnym prześladowcą chrześcijan. Warto dodać, że 
do rozprawy ze Szczepanem przystąpili ludzie związani z synagogą, do której 
uczęszczała społeczność również pochodząca z Cylicji (Dz 6,9), a więc ziomko-
wie Szawła. Aktywność Apostoła na rzecz judaizmu wynikała więc z doświad-
czenia, jakie stało się jego udziałem, zwłaszcza w Jerozolimie15.

Z listów Apostoła wynika, że zdobył on dużą umiejętność posługiwania się 
językiem greckim, co świadczy o starannym wychowaniu, jakie musiał otrzy-
mać również w hellenistycznym środowisku Tarsu. Pomimo mocnego zakorze-
nienia w środowisku hellenistycznym, Paweł nie wahał nazywać siebie Hebraj-

 12 Por. K. Haacker, Paulus. Der Werdegang eines Apostels, Stuttgart 1997, s. 21.
 13 Por. Dz 9,11.30; 11,25.
 14 Relację Pawła do diaspory analizuje B. Byrne, Paul and Diaspora: Re-imaging Church with 
the Aid of Rahner and Harink, AusBibRev 53(2005), s. 1–12.
 15 Jak wiadomo, Paweł był w Jerozolimie uczniem Gamaliela, otwartego na nowe poglądy. 
Fakt ten miał istotne znaczenie na późniejszą postawę Pawła, por. H. Langkammer, Wprowa-
dzenie do Ksiąg Nowego Testamantu, Wrocław 1982, s. 92.
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czykiem z Hebrajczyków (Flp 3,5), miał on być faryzeuszem, synem faryzeu-
sza (Dz 23,6). Według św. Hieronima, jego rodzina miała pochodzić z galilej-
skiego miasteczka Gisala, zaś później miałaby przenieść się do Tarsu. Wiemy, 
że ojciec Szawła posiadał obywatelstwo rzymskie, które było przez syna dzie-
dziczone. Dla późniejszego Apostoła owo obywatelstwo odgrywać miało istot-
ne znaczenie. Odwoływał się do niego zwłaszcza w chwilach oskarżeń, jakie na 
niego spadały. Przebywając w Filipii, został aresztowany, a następnie w cudow-
ny sposób uwolniony; na kanwie tych wydarzeń z wyrzutem zwrócił się do wy-
słanników pretorów: 

Publicznie, bez sądu biczowali nas, obywateli rzymskich… (Dz 16,37). 

Ów przywilej w prawie rzymskim wykorzystywał Paweł dla dobra rozszerza-
nia Ewangelii. Łukasz trzykrotnie w Dziejach Apostolskich przywołuje motyw 
rzymskiego obywatelstwa Pawła (Dz 16,37; 22,25–29; 23,27), podkreślając tym 
samym jego wagę, bowiem Ewangelia miała być głoszona aż po krańce ziemi 
i dotrzeć do Rzymu – dotychczasowej ostoi pogaństwa i zniewolenia ludów. 
W wizji chrześcijańskiej perspektywa polityczna została zastąpiona religijną 
i Rzym postrzegano jako miejsce szczególnej ewangelizacji, która będzie miała 
istotne znaczenie dla całego ówczesnego świata. Apostoł w końcu miał znaleźć 
się w tym centralnym mieście imperium, aby – pomimo uwięzienia – swobod-
nie głosić Ewangelię (Dz 28, 30–31)16.

Bogactwo osobowości Pawła wynika z wielu czynników, jakimi są: pocho-
dzenie, otrzymane wykształcenie, wewnętrzne predyspozycje zarówno religijne, 
jak i intelektualne. Wszystko to sprawiło, że okazał się on człowiekiem genial-
nym, zdolnym do wykonania nawet najpoważniejszego zadania. Wymieniona 
powyżej charakterystyka Pawła nie wyczerpuje jednak całości fenomenu, jakim 
była jego postać i dzieło, którego dokonał. Dla całości portretu Pawła koniecz-
na jest analiza wydarzenia pod Damaszkiem, które miało najważniejsze zna-
czenie w całym życiu Apostoła. 

II. Powołanie apostoła Jezusa Chrystusa

Przemiana w życiu Szawła stała się przedmiotem refleksji pierwotnego Koś-
cioła. Dostrzegano wielkość tego wydarzenia, które w istotny sposób wpłynę-
ło na proces rozszerzania się Ewangelii nie tylko w Kościele pierwotnym, lecz 
również w późniejszym okresie, nie pomijając naszej współczesności. W naszej 

 16 Łukasz przekazuje nam dwie tradycje o przebywaniu Pawła w Rzymie (Dz 28,16b.30), któ-
re zostały połączone tekstem zawartym w 28,15–16a, por. D. A. Cineira, Die Religionspolitik des 
Kaisers Claudius und die Paulinische Mission, Freiburg 1999, s. 405. 



O. prof. dr hab. Sebastian A. Jasiński OFM114

refleksji odniesiemy się do relacji o wydarzeniu pod Damaszkiem przedstawio-
nej w listach Pawłowych i w Dziejach Apostolskich.

1. Refleksje Pawła o wydarzeniu pod Damaszkiem

Wkroczenie Szawła na drogę życia chrześcijańskiego oznaczało otwarcie 
nowej karty w historii Kościoła, który pełnił swą misję od momentu Zesłania 
Ducha Świętego. Wówczas to kwestia przyjęcia chrztu przez pogan17 wzbudza-
ła emocje wśród judaizantes, którzy domagali się obciążenia wszystkich chrześ-
cijan, niezależnie od pochodzenia, przepisami i zobowiązaniami wynikającymi 
z Prawa Mojżesza i jego ówczesnej interpretacji. Takie obciążenie zamknęło-
by raz na zawsze drogę szybkiego rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa poza 
środowiskiem judaistycznym, co w konsekwencji doprowadziłoby do szybkiej 
minimalizacji jego znaczenia, a w końcu rozmycia się w ówczesnym judaizmie. 
Niebezpieczeństwo takie było czymś bardzo prawdopodobnym, o czym świad-
czą spory poprzedzające obrady tzw. Soboru Jerozolimskiego i same jego ob-
rady (Dz 15,1–35).

Szaweł, który pochodził z rodziny wiernej tradycjom żydowskim i był za-
razem doskonale rozeznany w ówczesnym świecie hellenistycznym, stał się tą 
osobą, która potrafiła dostrzec szansę, jaką daje Jezus Chrystus i Jego nauka za-
równo dla judaizmu, jak i pogaństwa.

Jak wiadomo, decydującym wydarzeniem w życiu Szawła było spotkanie 
uwielbionego Jezusa Chrystusa w drodze do Damaszku. Tradycyjnie zwykliśmy 
mówić w tym kontekście o nawróceniu św. Pawła, takie też święto obchodzimy 
25 stycznia. Coraz częściej jednak pojawiają się głosy, że nie tyle winniśmy mó-
wić o nawróceniu, co raczej o powołaniu. Co sądzić o tym rozróżnieniu?

W języku łacińskim termin „nawrócenie” brzmi: conversio i może być rozu-
miany dwojako. Może odnosić się do aktu pokuty, odwrócenia się od grzechów, 
żalu za nie i postanowienia kroczenia odtąd nową drogą, zgodną z przykazania-
mi, które się uznaje i respektuje. W innym sensie conversio oznacza zmianę re-
ligii, przejście do nowego wyznania. W wypadku Pawła ma zastosowanie dru-
gie znacznie terminu conversio. Możemy się jednak zapytać, czy rzeczywiście 
było to nawrócenie? Zakłada ono odwrócenie się od bóstwa i poddanie jedy-
nemu Bogu. Taki proces w wypadku Pawła nie nastąpił. Został on bowiem po-
wołany przez tego samego Boga, którego czcił, choć nie znał jeszcze objawienia 
w Jezusie Chrystusie. Owo poznanie miało miejsce właśnie pod Damaszkiem 
i w tym momencie nastąpiło uświadomienie obecności Boga wśród chrześci-

 17 W Chrystusie Paweł potrafił przezwyciężyć ograniczenia judaizmu i otworzył się na świat 
pogański, por. C. J. Hodge, Apostle to the Gentiles: Constructions of Paul`s Identity, BibInt 13(2005), 
s. 270–288. 
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jan, których dotychczas Paweł jako Szaweł prześladował, będąc przekonanym, 
że czyni to w duchu gorliwej służby Bożej. 

Pawłowe relacje na temat wydarzenia pod Damaszkiem są fragmentarycz-
ne i zawsze wplecione w inny nurt referowanej problematyki. W tekście 1 Kor 
15,8 pojawia się wzmianka o dostąpieniu w niezwykły sposób objawienia się 
zmartwychwstałego Jezusa. Było to zbawcze widzenie Jezusa Chrystusa, któ-
re zaowocowało podjęciem misji i otrzymaniem autorytetu (1 Kor 9,1). Owo 
poznanie okazało się dla Pawła najważniejszym wydarzeniem w życiu, dlatego 
wszystko inne, co dotychczas stanowiło dla niego wartość, zostało uznane za 
stratę, a nawet za śmieci. Odtąd Jezus stał się jego jedynym Panem (Flp 3,8)18. 
W nowej świadomości historiozbawczej Paweł nie waha się nawet stwierdzić, 
że Bóg w nim objawia swego Syna, zwłaszcza w dziele głoszenia Ewangelii po-
ganom (Ga 1,16).

Całość tego dzieła przypisuje Paweł inicjatywie Bożej, dokonało się to bo-
wiem za łaską Bożą – Apostoł będąc jeszcze w łonie matki, został już powoła-
ny do pełnienia misji apostolskiej (Ga 1,15)19. Swoje powołanie ustawia Paweł 
na płaszczyźnie proroków starotestamentalnych, wyraźnie odwołując się do ich 
tekstów (por. Iz 49,1; Jr 1,5). Tak jak owi mężowie zostali wezwani przez Jah-
we, również i Apostoł partycypuje w tym procesie, choć już w nowej epoce his-
torii zbawienia.

Apostoł rozumie swe powołanie jako uczestnictwo w zbawczym działaniu 
Jahwe w historii samego Izraela. W całym tym wydarzeniu decydującą rolę od-
grywa łaska Boża, podobnie jak stało się to w wypadku powołania go do gło-
szenia Ewangelii. Odnosząc się do kwestii zbawienia Izraela, Paweł stwierdza 
wyraźnie: 

Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę. 
Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie 
byłaby już łaską (Rz 11,5–6). 

Działanie Boga w świecie ujawnia się poprzez Jego łaskawość, która staje się 
dobrodziejstwem dla wszystkich, a zwłaszcza dla ludu wybranego. Dla Pawła 
zbawcze okazało się poznanie Jezusa Chrystusa jako zmartwychwstałego Syna 
Bożego. Jego to głosił również swoim rodakom, których serca jednak Bóg za-
twardził (Rz 11,7–8), dlatego ich faktyczna żarliwość religijna nie opiera się na 
pełnym zrozumieniu Bożego działania (Rz 10,2). Bóg bowiem sam usprawied-
liwia. Zbawienia nie można osiągnąć na drodze własnego usprawiedliwienia, 
co stanowiło przekonanie większości Żydów (Rz 10, 3). Faktyczny zamysł Bo-
ga można poznać jedynie w Chrystusie; nawet czytając Stare Przymierze, nie 

 18 Dla Apostoła istotne znaczenie miało wyznanie: „Jezus jest Panem”, por. A. De Oliviera, 
Christozentrik im Kolosserbief, [w:] Christologie in der Paulis-Schule…, s. 83.
 19 Tekst Ga 1,15–16 stanowi najistotniejszą wypowiedź Pawła o doświadczeniu swego powo-
łania, por. K. Kertelge, Grundthemen paulinischer Theologie, Freiburg 1991, s. 11.
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można dojść do całej prawdy, bowiem bez Chrystusa spoczywa na sercach ludz-
kich zasłona, która opada jedynie wtedy, gdy człowiek przyjmuje Pana w wierze 
(2 Kor 3,14–15). Zaistniała sytuacja w historii Izraela nie ma jednak charakte-
ru ostatecznego, bowiem – jak zaznacza Paweł – „cały Izrael będzie zbawiony” 
(Rz 11,26). Owa zatwardziałość Izraela zostanie przez działanie Boże przezwy-
ciężona, Izraelici dojdą więc do zbawczego poznania swego Odkupiciela20. Owe 
przekonanie Apostoła zapewne opiera się na osobistym doświadczeniu religij-
nym. On sam łaską Bożą dostąpił objawienia Bożego, które wprowadziło go na 
drogę wiary, podobnie stanie się i z całym Izraelem, nie wiemy jednak, jak to 
się stanie; Paweł nie wydaje się sugerować, że dokona się to w wyniku rozsze-
rzania się dzieła ewangelizacji.

2. Relacja Łukaszowa o wydarzeniu pod Damaszkiem

Wydarzenie pod Damaszkiem najbardziej szczegółowo omawia św. Łukasz 
w Dziejach Apostolskich. Czyni to aż w trzech relacjach (9,17; 22,3–21; 26,12–
19), które nie są identyczne, lecz każda z nich wkomponowana jest w tematykę 
referowaną przez Łukasza; stąd też opis wydarzenia pod Damaszkiem zyskuje 
coraz to nowe treści teologiczne21.

Podstawowym tekstem jest relacja pierwsza (Dz 9,1–17), dla której intere-
sujący nas wątek stanowi główny temat. Opowiadanie składa się z dwóch czę-
ści: 1. wydarzenie pod Damaszkiem (9,1–8a); 2. pobyt Szawła w Damaszku 
(9,8b–19). W pierwszej części Łukasz zaznacza, że Szaweł udał się do Damasz-
ku powodowany żądzą zabijania uczniów Pańskich (9,1). W ten sposób został 
osiągnięty podstawowy zamiar autora, w którym zmiana postawy Szawła nie 
była warunkowana żadnymi względami ludzkimi. Szawła bowiem nie nękały 
żadne wątpliwości odnośnie chrześcijan – uważał ich za przeciwników same-
go Boga, któremu służył. O losie Szawła zadecydowało objawienie Boże, które 
w tekście Łukasza zostało opisane językiem znanym w opisach teofanii w ST; 
tekst Dz 9,3–6 stwierdza: 

Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość 
z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, 
dlaczego Mnie prześladujesz?”. „Kto jesteś, Panie?” – powiedział. A On: „Ja 

 20 Współcześnie podkreśla się fakt, że Stare Przymierze nigdy nie zostało odwołane, por. H. H. 
Henrix, Nigdy nie odwołane Stare Przymierze podstawą „communio” między Kościołem a naro-
dem żydowskim, [w:] Ja jestem Józef brat wasz (red. W. Chrostowski), Warszawa 1998, s. 153–
178.
 21 Postać Pawła Apostoła została przedstawiona w Dziejach Apostolskich nieco inaczej niż 
w Listach Apostoła. Łukasz wspomina o cudach Pawła oraz o jego darze wymowy, czego nie 
dostrzegamy w wypowiedziach zawartych w pismach Pawła, por. W. Rakoczy, „Będziecie moimi 
świadkami” (Dz 1,8). Dzieje Apostolskie, [w:] Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła (WMWKB 9), 
Warszawa 1997, s. 27.
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jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci po-
wiedzą, co masz czynić”. 

Podróż do Damaszku została przerwana przez Bożą inicjatywę – nadzwyczaj-
ny charakter tego wydarzenia podkreślają terminy: światłość i niebo (w. 3b). 
Upadek Szawła to symbol końca jego dotychczasowej wędrówki opierającej się 
na poznaniu, które nie wyrażało już ostatecznej woli Boga. Owo nowe działa-
nie miał Szaweł teraz poznać. Szawłowi objawił się zmartwychwstały Jezus, któ-
ry identyfikował się z wierzącymi chrześcijanami. Prześladowanie uczniów jest 
równoznaczne z prześladowaniem Chrystusa, a więc samego Boga. Charakte-
rystyczne w relacji jest to, że Jezus nie powierzał w momencie objawienia zada-
nia, jak było to w przypadku wielu opisów powołań tak w Starym, jak i w No-
wym Testamencie. O nowej misji miał się Szaweł dowiedzieć w Damaszku, do 
którego zaprowadzili go towarzyszący mu ludzie, którzy byli świadkami głosu, 
lecz nie widzieli objawiającego się Jezusa (9,7).

Oddzielenie wizji od powierzenia misji wskazuje na wymiar eklezjalny całe-
go wydarzenia. Chrystus działa w swoim Kościele, w którym są wierzący zdol-
ni do przyjęcia zamysłu Bożego. Mogą więc oni być niezwykle przydatni do re-
alizacji różnych zadań służących rozprzestrzenianiu się Ewangelii. Objawienia 
Bożego doznaje również uczeń Pański mieszkający w Damaszku – Ananiasz 
(11,10); było to widzenie, w którym Ananiasz dowiedział się, że ma udać się do 
Szawła wbrew wszelkim obawom wynikającym z opinii, jaka krążyła o prześla-
dowcy chrześcijan. Ananiaszowi została objawiona misja powierzona przez Je-
zusa Szawłowi:

Idź – odpowiedział mu Pan – bo wybrałem sobie tego człowieka za narzę-
dzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę 
mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia (9,15 n.). 

Zadanie Szawła wynika wprost z wyboru Bożego, podobnie jak było to w wy-
padku Apostołów, których sobie Jezus wybrał (por. Łk 6,13). Szaweł również 
będzie Apostołem, co zostało pokreślone wielokrotnie w jego listach, w któ-
rych często widnieje określenie „apostoł” w pierwszej części pisma. Wpraw-
dzie Dzieje Apostolskie z rzadka przypisują tytuł apostoła Pawłowi (Dz 14,4.14), 
lecz czynią to w zamiarze podkreślenia autorytetu Dwunastu22. Szaweł ma być 
głosicielem Ewangelii zarówno wśród pogan, jak i Izraelitów; późniejsze wyda-
rzenia wykazały, że misja wśród pogan okazała się dominującą w całej działal-
ności apostolskiej Pawła, która zgodnie z zapowiedzią okazała się pełna boles-
nych doświadczeń (por. 2 Kor 10–12). Konfirmacją posłannictwa Szawła stało 
się udzielenie mu Ducha Świętego (9,17). W Damaszku przeżył Szaweł swoją 
Pięćdziesiątnicę, która powtórzyła się jeszcze w wypadku pogan w domu Kor-
neliusza w Cezarei Nadmorskiej (Dz 10,44). Całość relacji Dz 9, 9,1–17 zmie-

 22 Zagadnienie autorytetu i sukcesji w świecie Pawłowym analizuje P. L. Stepp, Laedership 
Succession in the World of the Pauline Circle, Sheffield 2005.
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rza przede wszystkim do wykazania, że Szaweł stał się apostołem Jezusa Chry-
stusa, który Ewangelię zaniesie do pogan, a sam będzie cierpiał za Mistrza, tak 
jak i inni Apostołowie23. 

Inny profil teologiczny otrzymuje relacja o wydarzeniu pod Damaszkiem 
w tekście Dz 22,3–21. Tym razem przemawia sam Paweł, który został pojma-
ny w Świątyni i zwrócił się za pozwoleniem rzymskiego trybuna do ludu izra-
elskiego. W całej mowie aż pięciokrotnie używa Apostoł terminu „świadectwo” 
(22,5.12.15.18.20). To spostrzeżenie pozwala nam ustalić preferencje relacji, któ-
ra podkreśla funkcję świadka Jezusa Chrystusa, jaką pełnił Paweł. W wersji tej 
mowy Ananiasz miał powiedzieć do Szawła: 

Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słysza-
łeś (22, 15). 

Misja Apostoła została więc umieszczona na płaszczyźnie świadectwa na wzór 
Szczepana, który świadczył o Jezusie, ponosząc dla Niego śmierć męczeńską. 
Ów diakon miał również wizję Bożą, w której ujrzał Syna Człowieczego stojące-
go po prawicy Boga (Dz 7,56). Owa wizja stała się bezpośrednią przyczyną ka-
mienowania Szczepana. Apostoł sam odwołuje się do tego wydarzenia (22,20), 
rozpoznając swoją misję jako kontynuację wydarzenia związanego ze świade-
ctwem Szczepana.

Ostatnia relacja (26,12–19) to również mowa Apostoła, tym razem przed 
królem Agrypą. Jest ona bardzo zwięzła, ogranicza się w szczegółach do wspo-
mnienia o towarzyszach Szawła; tym samym zostaje tu bardziej wyeksponowany 
sam Paweł oraz objawiający się Chrystus, brak jest natomiast wzmianki o Ana-
niaszu. W opisie jest wiele odniesień do słownictwa proroków starotestamental-
nych. Struktura mowy oparta jest na paralelizmie członów tak bardzo typowych 
dla ksiąg prorockich. Podobnie jak mężowie słowa Bożego Starego Przymierza, 
również Paweł miał realizować swoją misję, opierając się na objawieniu Bożym, 
otrzymanym zarówno pod Damaszkiem, jak i później (26,16; por. Jr 1,5 n.; Iz 42,7 
n.). Wskazówki, które otrzymał Szaweł, a mianowicie – by podnieść się i wstać 
na nogi (26,16a), przypominają wizję proroka Ezechiela (Ez 2,1). Wszystkie ce-
chy opisu zawartego w Dz 26,12–19 sugerują temat misji prorockiej, realizowa-
nej w posłannictwie Apostoła. Wydarzenia, które były zapowiadane w Starym 
Testamencie, otrzymały swój wymiar realizacji w osobie i posłannictwie Jezu-
sa Chrystusa. Prorok to nie ten, kto jedynie zapowiada przyszłość, lecz nade 
wszystko to mąż Słowa Bożego przypominający o konkretnym oddziaływaniu 
Boga w świecie, które domaga się odpowiedzi wiary ze strony człowieka. Taką 
misję pełnił Apostoł we wszystkich etapach swej działalności.

 23 Pierwsza relacja o powołaniu Pawła odnosiła się do samego wydarzenia, natomiast kolej-
ne relacje powiązane są już z nowym kontekstem uwarunkowanym sytuacją, w jakiej znalazł się 
Apostoł, por. J. Zmijewski, Die Apostelgeschichte (RNT), Regensburg 1994, s. 376.
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Postać Pawła Apostoła wymyka się wszelkim schematom zmierzającym do 
określenia jego doświadczenia pod Damaszkiem i konsekwencji, jakie ono ze 
sobą nosiło. We wszystkich etapach swego życia Paweł prezentuje się jako oso-
ba na wskroś religijna. Był on gorliwym monoteistą i jahwistą, i pozostał nim 
do końca życia. Służył od początku temu samemu Bogu, choć na różny spo-
sób. Apostoł osobiście uznał, że życie bez poznania Chrystusa nie ma wartości 
(Flp 3). Nie oznaczało to jednak absolutnego przekreślenia tradycji judaistycz-
nej, do niej przecież z szacunkiem odnosił się, uznając, że Izrael jest na drodze 
zbawienia (Rz 9–11). Decydujące wydarzenie w jego życiu nie nastąpiło na sku-
tek działalności apostolskiej pierwotnego Kościoła, choć tylko tak on się rozwi-
jał. Chrześcijanie, dysponując mocą Ducha Świętego, zostali uzdolnieni do kon-
tynuacji dzieła ewangelizacji rozpoczętej przez ziemskiego Jezusa. W wypadku 
Szawła z Tarsu wyraźnie pojawia się wyjątek, sam zmartwychwstały Pan stanął 
przed nim, jak kiedyś Jezus przed rybakami nad Jeziorem Galilejskim, i powo-
łał go na apostoła, świadka i proroka Nowego Przymierza.

III. Paweł nauczycielem krzyża (1 Kor 1)

Naukę krzyża prezentuje Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Koryntian24. 
Gmina w Koryncie przysparzała Apostołowi szczególnie wiele problemów, wy-
nikających zarówno z zamieszania, jakie wywoływały osoby wewnątrz wspólno-
ty (kwestia autorytetu)25, jak i rozwarstwienia społecznego wspólnoty; do tego 
dochodziły spory doktrynalne (kwestia zmartwychwstania), praktyki modli-
tewne i sposoby korzystania z darów charyzmatycznych26. Całość doświadcze-
nia chrześcijańskiego osadza Paweł na praktyce miłości, która została zaprezen-
towana w 13. rozdziale. Zanim Apostoł doszedł do tego tematu, zaprezentował 
mądrość Bożą objawianą w Ewangelii, która nie ma nic wspólnego z mądrością 
ludzką. Zastosowanie takiego rozróżnienia było szczególnie ważne w środowi-
sku hellenistycznym, jakim był Korynt27. Mieszkańcy tego kosmopolitycznego 

 24 Fragment 1 Kor 1–4 stanowi centralny tekst Pawłowej teologii krzyża, R. Hoppe, Der 
Triumph des Kreuzes. Studium zum Verhältnis des Kolosserbriefes zur paulinischen Kreuzestheo-
logie, Stuttgart 1994, s. 36.
 25 Powoływanie się niektórych na Piotra – Kefasa (1 Kor 1,12; 3,21 n.) wiąże się być może 
z wpływami przybyszów związanych z gminą Piotrową, którzy mieli nastawienie bliskie tzw. ju-
daizantes, por. D. A. Cineira, Die Religionspolitik des Kaisers Claudius und die Paulinische Mis-
sion, Freiburg 1999, s. 342.
 26 Z treści listu wynika, że Paweł przyjął postawę nauczyciela względem gminy, a jego nauka 
opierała się właśnie na mądrości krzyża, por. K. Scholtissek, Paulus als Lehrer. Eine Skizze zu den 
Anfängen der Paulus-Schule, [w:] Christologie in der Paulus-Schule. Zur rezeptionsgeschichte des 
paulinischen Evangeliums (red. K. Scholtissek), Stuttgart 2000, s. 23.
 27 Obecność w środowisku hellenistycznym ułatwiało Pawłowi jego obywatelstwo rzymskie, 
do którego mógł się odwoływać, fakt ten podkreślają szczególnie Dz 22,25, owo obywatelstwo 
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miasta oddychali duchem wszelkiego rodzaju synkretyzmu religijnego i odda-
wali się praktykom zaspokajającym zmysłowe pożądania. W takim środowisku 
niełatwo stawiać wymagania wynikające z Ewangelii Chrystusowej. Apostoł swój 
wywód opiera na podstawowej zasadzie, iż Chrystus nie jest podzielony (1 Kor 
1,13), natomiast mając absolutną władzę, przydziela każdemu misję według swe-
go uznania. Dla Pawła oznaczało to zaangażowanie w dzieło ewangelizacji: 

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie 
w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża (o` stauro.j tou/ 
Cristou/) (1 Kor 1,17). 

Werset ten stanowi zakończenie rozważania wprowadzającego (1,10–17), któ-
re dotyczyło kwestii rozłamów dokonujących się w Kościele. Paweł jednoznacz-
nie określa swoją misję. Mając na uwadze różnorodność posług w Kościele, jest 
świadom, że nie należy do niego funkcja szafarza chrztu. W tym posługiwaniu 
mogli go zastąpić inni. Jego podstawowym zadaniem było nauczanie28. Nie wy-
nikało ono z naturalnego poznania i dociekliwości ludzkiej, i nie przybierało 
wyłącznie retorycznych form rozpowszechnionych w ówczesnym świecie hel-
lenistycznym. W w. 17. pojawia się antyteza: mądrość słowa – krzyż Chrystuso-
wy. Wprowadzone określenia odgrywają istotną rolę w argumentacji Pawłowej. 
Wyrażenie mądrość słowa (sofi,a lo,gou) składa się z dwóch istotnych w teo-
logii Pawła terminów. O mądrości będzie rozpisywał się Apostoł w pierwszym 
i drugim rozdziale 1 Kor, natomiast termin lo,goj pojawia się już we wstępie lis-
tu. Apostoł prezentując Chrystusa, stwierdza: 

W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo 
i wszelkie poznanie (1,5). 

Zatem słowo jest dostępne w całej obfitości Koryntianom, lecz nie ma ono nic 
wspólnego ze słowem, które bazuje na mądrości ludzkiej. Mądrość ludzką zdo-
bywa się u ziemskich nauczycieli. Ta jednak okazuje się nieprzydatna w dziele 
uzdrowienia człowieka. Apostoł zatem odwołuje się do innej mądrości, tej, któ-
ra obecna jest w Chrystusie, a mianowicie do krzyża Chrystusowego. Wyraże-
nie to otrzymuje charakter soteriologiczny. Jedynie bowiem krzyż Chrystuso-
wy ma wartość zbawczą. Dlatego Apostoł, polemizując z błędnymi poglądami, 
pojawiającymi się w gminie, stwierdza: 

Czy Paweł został za was ukrzyżowany (evstaurw,qh)? (1,13b). 

Nawet gdyby zaistniała taka sytuacja, ofiara Pawła nie miałaby skutków zbaw-
czych. Te wynikają jedynie z krzyża Chrystusowego, gdyż jedynie Jemu przy-
sługuje tytuł Pan (kuri,oj) (por. 1,2), czyli osobie równiej godności Bogu Ojcu. 

miało ważne znaczenie w realizowanej przez niego misji (por. Dz 13,7.12; 18,14–16; 19,31.35–40; 
25,25; 26,31 n.), por. K. Haacher, Paulus. Der Werdegang eines Apostels, Stuttgart 1997, s. 28.
 28 W centrum teologii Pawłowej stoi śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, por. J. Gnilka, 
Theologie des Neuen Testaments, Freiburg, 1994, s. 82.
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Jak wiadomo, tekst LXX tłumaczył hebr. tetragram JHWH terminem kuri,oj29. 
Krzyż Chrystusowy właśnie dlatego stał się zbawczy, gdyż zawisł na nim Pan, 
Wcielony Syn Boży, sprawca powszechnego zbawienia.

W dwóch kolejnych fragmentach prezentuje Apostoł naukę o krzyżu, któ-
rego głosicielem jest sam Paweł (1,18–25; 2,1–16). Teksty te są ściśle zespolone 
z podstawowym tematem rozważanym w pierwszej części pisma, a mianowi-
cie reprymendy apostolskiej danej adresatom, a to na skutek pojawiających się 
rozłamów w lokalnym Kościele (1,10–4,21). Jak wiadomo, zasada jedności we 
wspólnocie opiera się na zgodnym przyjęciu Chrystusa głoszonego przez Apo-
stoła, ma więc ona charakter osobowy.

Fragment 1,18–25 otwiera Paweł myślą, która ponownie odwołuje się do 
motywu krzyża:

Nauka bowiem krzyża (~O lo,goj ga.r o` tou/ staurou/) głupstwem jest dla 
tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zba-
wienia (1,18). 

Apostoł podejmuje tu temat soteriologiczny: zbawienie człowieka. Dotyka więc 
zagadnienia, które nurtowało i nurtuje ludzi wszystkich epok30. Rozumowanie 
Pawła opiera się na zastosowanej antytezie: głupstwo (mwri,a) – moc (du,namij). 
Owo głupstwo jest doświadczeniem ludzi pozostających poza Chrystusem. Po-
siadają oni doświadczenie opierające się na tym, co doczesne. Dla nich krzyż 
jest synonimem zatracenia człowieka. Nie mogą w jego treści dostrzec czegokol-
wiek pozytywnego, na zawsze pozostanie dla nich głupstwem, a więc rzeczywi-
stością, której trzeba za wszelką cenę unikać. Człowiek pozostający poza Chry-
stusem musi do takich wniosków dojść, i w jego logice są one czymś w pełni 
uzasadnionym. Zupełnie inne spojrzenie na krzyż prezentuje Paweł i ci wszys-
cy, którzy dali posłuch Ewangelii. Dla nich krzyż stał się du,namij qeou/ (mocą 
Bożą). W w. 18. odnośnie krzyża używa Apostoł określenia o` lo,goj ga.r o` tou/ 
staurou/. Logos – słowo, to istotne pouczenie wynikające z treści Ewangelii, jest 
to słowo, w jakie zostali wzbogaceni wierzący (1,5). Apostoł potrafi dostrzec moc 
krzyża bez odwoływania się do prawdy o zmartwychwstaniu. Koncentracja na 
krzyżu zmierza do wykazania jego wartości soteriologicznej, aby tym samym 
nie zniweczyć (i[na mh. kenwqh/) jego funkcji zbawczej31 (1,17). Pojawia się więc 
tu paradoks krzyża, który staje się rozstrzygającą wartością w obliczu ostatecz-

 29 Tłumaczenie LXX okazało się bezcenne dla tworzących się pism NT, na 350 cytatów ze ST 
w NT aż 300 pochodzi z LXX, por. J. Homerski, Kanon Ksiąg Świętych, [w:] Wstęp ogólny do Pis-
ma Świętego (red. J. Szlaga), Poznań 1986, s. 80.
 30 Paweł odpowiada poganom na ich oczekiwania i zapewnia, że środkiem gwarantującym 
ocalenie jest wiara w Ewangelię (por. Rz 1,16; 1 Kor 15,2; Ef 1,13), por. K. Romaniuk, Soteriolo-
gia św. Pawła, 1983, s. 189.
 31 Paweł zbawienie rozumiał w kategoriach zarówno eschatologicznych, jak i doczesnych, jako 
rzeczywistość obecną już wśród wierzących, por. Kampling R., Innewerden des Mysteriums. The-
ologie als traditio apostolica im Ephesierbirief, [w:] Christologie in der Paulis-Schule…, s. 120–121.
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nego losu każdego człowieka. Tylko w wierze można w krzyżu rozpoznać moc 
(du,namij). Moc należy do Boga, i On decyduje, jakie ma ona przejawy w wy-
miarach ziemskich. Wszelkie czyny Boga względem stworzenia charakteryzu-
ją się mocą, jakkolwiek po ludzku mogą być uznawane za słabość, w tym tkwi 
właśnie paradoks krzyża. 

Treść Ewangelii Pawłowej osadza się przede wszystkim na zbawczym wyda-
rzeniu, jakie dokonało się w Chrystusie. Apostoł nie waha się poświęcić dla tej 
prawdy wszystkich swych sił. Nie obawia się ostrej reakcji, zwłaszcza ze strony 
żydowskich przeciwników: 

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą (du,namij) Bożą ku 
zbawieniu dla każdego wierzącego (Rz 1,16a)32. 

Zatem zarówno Ewangelia, jak i krzyż są mocą Bożą. Można nawet powiedzieć, 
że w pewnym sensie wielkości te utożsamiają się ze sobą. Krzyż jest bowiem na-
uką, podobnie jak i Ewangelia. Nie ma Dobrej Nowiny bez krzyża, a krzyż swój 
sens otrzymuje jedynie w Chrystusie.

Zgodnie z zasadą krzyża, wyrażoną w tekście 1Kor 1,18, odniesienie do nie-
go zadecyduje o ostatecznych rozstrzygnięciach losu człowieka. Paweł nie waha 
się tu użyć bardzo mocnego określenia „idą na zatracenie” (avpollume,noij) (po-
zostający poza krzyżem)33. Oznacza to, że nie posiadają stosownej mocy, która 
przemieniłaby ich życie, ich los opisuje tekst Rz 2,12: 

Bo ci, którzy bez Prawa zgrzeszyli, bez Prawa też poginą (avpolou/ntai), a ci, 
co w Prawie zgrzeszyli, przez Prawo będą sądzeni. 

Zanim nadszedł krzyż, ludzkość była podzielona, jedni żyli bez Prawa, inni w je-
go niewoli. Żadna sytuacja nie była zbawcza. Każda prowadziła do zatracenia. 
Wierzący tymczasem powołani są do uczestnictwa w zbawieniu. Zarówno krzyż, 
jak i Ewangelię traktuje Apostoł równorzędnie jako wielkości zbawcze. W tym 
zakresie wypowiedź 1 Kor 1,18 doznaje uzupełnienia w tekście 1 Kor 15,2a: 

Przez nią (Ewangelię) również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, 
jak wam rozkazałem. 

Zachować Ewangelię, oznacza zachować naukę o krzyżu, która jest jej inte-
gralną częścią34.

Rozważania o zbawczej funkcji nauki krzyża uzasadnia Apostoł cytatem 
skrypturystycznym: 

 32 Moc Boża sprawiła, że posługa apostolska Pawła okazała się skuteczna, por. J. Kremer, Der 
Erste Brief an die Korinther, Regensburg 1997, s. 52.
 33 Następuje więc odwrócenie sytuacji, bowiem zgodnie z przekonaniami starotestamental-
nymi to zawieszony na drzewie był uznawany za przeklętego przez Boga (Pwt 21,23), co znala-
zło swój wyraz w pismach Qumrańczyków (por. 11 QTR 64,9–13; 4 QpNeh 1,58).
 34 Jest to jedyna droga prowadząca do zbawienia, por. F. J. Ortkemper, 1. Korintherbrief, Stutt-
gart 1993, s. 27.
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Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebie-
głych zniweczę (1 Kor 1,19). 

Paweł korzysta tu z tekstu Iz 29,14 (LXX). Zdanie to doskonale pasuje do ro-
zumowania Apostoła. Już w w. 18. napisał o głupstwie krzyża dla tych, którzy 
pozostają poza nim. Są nimi ci, którzy polegają na rozumowaniu opierające-
mu się na przesłankach czysto ziemskich. Prorocka zapowiedź zapewnia o in-
terwencji Bożej, która zmierzać będzie do wprowadzenia porządku według Je-
go upodobania. W kontekście soteriologicznym oznacza to usunięcie istotnej 
przeszkody, jaką stanowią immanentne próby zbawienia człowieka, dla Pawła 
natomiast stało się ono wezwaniem do zwalczania tych wszystkich tendencji, 
które zmierzały do powrotu do myślenia pogańskiego, z całą jego wyrafinowa-
ną sztuką oratorską i retoryczną. 

W tekście 1 Kor 1,20 Apostoł podejmuje retorykę pogańską w celu wykaza-
nia absurdalności wszelkiej mądrości, która sprzeciwia się krzyżowi: 

Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż 
nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? 

Apostoł wypowiada się kategoriami historiozbawczymi. Jego spojrzenie jest jed-
noznaczne. Zaangażował się w dzieło ewangelizacji i odtąd odwoływał się już 
do jedynej mądrości opierającej się na paradoksie krzyża. Retoryczne pytania 
zadawane przez Apostoła w w. 20. zmierzają do wykazania podstawowej praw-
dy, iż na podstawie mądrości ludzkiej nie można dojść do poznania Ewange-
lii i nauki krzyża. W obliczu objawiającego się Boga zamilknąć musi wszelka 
mądrość ludzka. Z drugiej strony jasno wynika, że człowiek pozostawiony sa-
memu sobie skazany jest jedynie na trwanie w mądrości ludzkiej, która nie jest 
w stanie go zbawić. Konieczna jest więc interwencja Boża, o której pisze Apo-
stoł w w. 21.: 

Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spo-
dobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. 

Cały świat jest manifestacją mądrości Bożej, dlatego Apostoł w tekście Rz 1,19 
stwierdza: 

To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im 
to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – 
wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Je-
go dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy35. 

 35 Argumentacja Pawłowa odwołuje się tu do rozumowania stoicko-arystotelsowskiego od-
nośnie podstawowych zasad dotyczących postrzegalnego świata, por. D. Zeller, Der Brief an die 
Römer, Regensburg 1985, s. 55.
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Umysł ludzki został jednak poddany marności i domaga się odnowienia, za-
tracił bowiem zdolność rozpoznawania prawdziwego oblicza Stwórcy36. Dlate-
go Paweł zachęca: 

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawia-
nie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co 
Bogu przyjemne i co doskonałe (Rz 12,2). 

W zacytowanej wypowiedzi 1 Kor 1,21 pojawia się ponownie motyw głup-
stwa (mwri,a), który występuje już w w.18. Nowa para przeciwieństw opiera cię 
na schemacie: mądrość (ludzka) – głupstwo głoszenia słowa37. Owo głupstwo 
zawiera się w tym, że umysł ludzki nie jest zdolny odkryć zamysłu Bożego i bez 
wsparcia Jego działania uznaje treść słowa (krzyż) za niedorzeczność. Apostoł 
tym samym potwierdza zasadę wiary, że zbawienie pochodzi jedynie od Boga 
i to na sposób, jaki On sam określił.

Kolejne wersety analizowanego fragmentu ujawniają Pawłową misję ewan-
gelizacyjną na tle aktywności Żydów i Greków (pogan): 

Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy 
Chrystusa ukrzyżowanego (Cristo.n evstaurwme,non), który jest zgorszeniem 
dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spo-
śród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bo-
żą (1 Kor 1,22–24). 

Apostoł ma na uwadze skomplikowaną strukturę gminy korynckiej. Składała 
się ona zarówno z judeo-, jak i pogano-chrześcijan38. Odmienność pochodze-
nia, zwyczajów i przekonań sprawiała, że oczekiwania zbawcze opierały się na 
różnych przesłankach. Paweł usiłuje przekonać wszystkich, że dążenia zarówno 
Żydów, jak i Greków nie zmierzają do poznania absolutnej prawdy, gdyż drogą 
do niej jest Chrystus, i to ukrzyżowany. Przeszkodą w poznaniu tej osobowej 
prawdy jest brak wiary, który skutkuje zgorszeniem (Żydzi), względnie wzgar-
dzeniem (uznanie za głupstwo – Grecy). Jedynie przyjęcie Chrystusa ukrzyżo-
wanego usuwa przeszkody w przyjęciu Bożej inicjatywy zbawczej. Apostoł jest 
świadomy trudności, jakie ogarniają te dwie grupy ludzkości, sam bowiem był 
doskonale obeznany tak w środowisku hellenistycznym, jak i judaistycznym. 
Nie widzi jednak żadnej innej drogi do wyzwolenia człowieka, jak tylko podpo-
rządkowanie się woli Bożej, która objawia się w głupstwie głoszenia słowa, czyli 
Ewangelii, w której centrum znajduje się Chrystus ukrzyżowany. 

 36 Podobieństwa i różnice Pawła i stoicyzmu rozważa T. Engberg-Pedersen, The Relationship 
with Others: Similaties and Differences Between Paul and Stoicism, ZeitNTWiss 96(2005), s. 35–60.
 37 W ten sposób Apostoł określa nowość objawienia Bożego, które nie było dotychczas do-
stępne człowiekowi, por. E. Fascher, Der erste Brief des Paulus an die Korinther I, Berlin 1984, 
s. 101.
 38 Judeochrześcijanie stanowili mniejszość we wspólnocie, która w czasach Pawła mogła liczyć 
ok. 200–250 osób, por. H. Langkammer, Pierwszy i Drugi List do Koryntian, Lublin 1998, s. 10.
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Kończąc swą argumentację, Apostoł stwierdza: 
To bowiem, co jest głupstwem (to. mwro.n) u Boga, przewyższa mądrością lu-
dzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi (1 Kor 1, 25). 

Przywołane zostały tu ponownie argumenty zastosowane już wcześniej. Ter-
min to. mwro.n staje się kluczowy w całym rozumowaniu39. Jest to niewątpliwie 
prowokacyjny sposób pisania Apostoła, który w ten sposób chce jasno posta-
wić kwestię zbawienia. Ludzie, którzy chcą chlubić się swą mądrością i uznają 
ją za wartość absolutną, będą niewątpliwie zgorszeni słowami Apostoła i odrzu-
cą naukę krzyża. Paweł przestrzega, iż nie można przyjąć Chrystusa bez krzy-
ża40. Jego misja bowiem nie chce zaspokoić oczekiwań czysto ludzkiej mądro-
ści, lecz była dziełem posłuszeństwa względem Boga Ojca. Przyjmując w wierze 
Chrystusa, mędrzec musi faktycznie uznać swoją mądrość za głupstwo, i do ta-
kiej konkluzji zachęca Apostoł. Wybór pozostawiony jest jednak człowiekowi, 
który ma prawo do wolnej decyzji. Wypowiedzi Pawłowe ostrzegają, iż krzyż 
Chrystusowy może być kamieniem zgorszenia i wzgardy dla wielu, którzy za-
mykają się w kręgu własnego myślenia. 

Apostoł prezentując wartość nauki krzyża, podejmuje ten temat jeszcze raz 
w szerokiej ekspozycji zawartej w tekście 1 Kor 2,6–16, z której wynika, że mą-
drość krzyża jest dostępna tylko dla doskonałych (w. 6), a więc dla tych, którzy 
pozostają pod działaniem Ducha Świętego (w. 10).

Nauka Pawła nigdy nie uległa przestrzeniu. Świadczą o tym teksty NT – Li-
sty Deuteropawłowe41, Dzieje Apostolskie, List do Hebrajczyków. W 2 P 3,15–
16 czytamy: 

a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowa-
ny nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, jak również 
we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozu-
mienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie 
tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę. 

A św. Klemens Rzymski tak scharakteryzował Apostoła: 
uczył sprawiedliwości świat cały (dikaiosu,nhn dida,xaj o;lon to.n ko,smon) 
(1 Klem 5,5–7).

Na zakończenie chciałbym przytoczyć wypowiedź św. Pawła jako troskliwe-
go nauczyciela, któremu na sercu leżało dobro gminy: 

 39 Termin mwro,j znajduje szczególne zastosowanie w Ewangelii Mateusza i pismach Pawło-
wych, por. P. Fiedler, mwri,a mwro,j, EWNT II, 1107–1008.
 40 Apostoł wielokrotnie przestrzega przed aktywnością fałszywych nauczycieli, por. S. Szpy-
ra, Paweł wobec fałszywych nauczycieli na podstawie jego Wielkich Listów, Warszawa 2005.
 41 Na przykład chrystologia zawarta w 2 Tes jest całkowicie zanurzona w tematyce eschato-
logicznej, por. G. Hotze, Die Christologie des 2. Tessalonicherbriefes, [w:] Christologie in der Pau-
lis-Schule…, s. 44.
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Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli bowiem żyć 
w ciele – to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. 
Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to 
o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele – to bardziej dla was konieczne. A uf-
ny w to, wiem, że pozostanę, i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla wa-
szego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie prze-
ze mnie, przez moją ponowną obecność u was Fpl 1,21–26.



O. dr  W i t o s ł a w  J .  S z t y k  OFM 

Jezus Chrystus jako wychowawca 
i nauczyciel grona Dwunastu Apostołów

Nauka, wiedza, jak i cały proces pośredniczenia poprzez który była prze-
kazywana, zachowują w Nowym Testamencie charakter dynamiczny i in-
terpersonalny. W odniesieniu do Starego Testamentu nabierają nowego 

znaczenia, bowiem wszystko ogniskuje się na osobie Jezusa, w którym spełnia-
ją się obietnice ostatecznego wystąpienia Boga (por. Hbr 1,1–2) jako nauczy-
ciela i wychowawcy ludu.1

Nie łatwo odtworzyć z całą pewnością historię ziemskiego życia Jezusa. Jest 
jednak faktem jest, że Jezus ukazuje się jako wędrowny kaznodzieja, głoszący 
nadejście Królestwa Bożego oraz, że z grona wielu słuchaczy wybrał określoną 
grupę Dwunastu uczniów. Tej to grupie poświęcimy naszą uwagę.

Chcąc ustalić chronologię publicznej działalności Jezusa należy przyjrzeć się 
Ewangeliom i przez dedukcję ustalić pewne punkty oparcia. Najbardziej wiary-
godne poglądy na ten temat przyjmują, że okres ten trwał dwa lata i kilka mie-
sięcy (O. Prat, O. de Grandmaison, O. Lebreton, C. H. Turner, G. Ricciotti).2

Ewangelie nie podają żadnej informacji na temat uczęszczania Jezusa do szko-
ły rabinistycznej. Zgodne są jednak w przedstawieniu Go jako nauczyciela, dzia-
łającego w miejscach publicznych (por. Mk 4,1), w synagogach (por. Mk 1,21), 
w świątyni (por. Mk 11,17; Mt 21,23). Jezus, podobnie jak nauczyciele ówczes-
nych czasów, ujawnia się od samego początku w otoczeniu uczniów, z których 
na czoło wysuwa się grono Dwunastu. Przez uczniów nazywany i traktowany był 
jako rabbi (por. Mk 9,5; 10,51; 11,21; 14,45). Czasownik ten występuje w Nowym 
Testamencie 97 razy i oznacza przede wszystkim działalność Dwunastu uczniów 
Jezusa. Rzeczownik występuje w Ewangeliach 59 razy, w tym w odniesieniu do Je-
zusa, pośrednio 50 razy, a bezpośrednio 40 razy i oznacza urząd nauczyciela.3

Koncepcja ucznia jest wyrażona w Nowym Testamencie przez słowo mathe-
tes. Czasownik mateteuo (w większości przypadków w stronie aktywnej) oznacza 

 1 A. Sacchi, Insegnamento, [w:] Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, Milano 1988, s. 748.
 2 D. Rops, Dzieje Chrystusa, Warszawa 1987, s. 167.
 3 H. F. WeiB, διδασκϖ, [w:] Exegetisches Worterbuch zum Nouen Testament, 1980, s. 764.
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„uczynić kogoś uczniem”.4 Jednak terminem określającym naśladowanie Jezu-
sa jest akouthei i oznacza „kroczyć za”, „podążać”. Czasownik ten występuje 90 
razy, z tego w Ewangeliach 79 razy (Dz – 4; Ap – 6; 1 Kor – 1). To wskazuje, że 
uczniostwo jest fenomenem demonstrującym powiązanie z samym Jezusem.5

Pomimo podobieństw między Jezusem a uczonymi, Ewangelie ujawniają 
podstawowe różnice6. Zostaną one ukazane w dalszej części pracy.

Spróbujemy przybliżyć plan Jezusa, z realnymi konkretami i ścisłą metody-
ką postępowania, co pozwoli na scharakteryzowanie metody formacyjnej, którą 
zastosował Jezus względem grona Dwunastu Apostołów, wysłanych jako paste-
rze, aby „czynić nowych uczniów” Jezusa. Spróbujemy prześledzić w „jaki spo-
sób” Jezus uczynił z Dwunastu – pasterzy.

Niniejsza praca składa się z sześciu części, ukazujących relacje zachodzące 
pomiędzy Jezusem jako Mistrzem (formatorem) a Dwunastoma Apostołami ja-
ko uczniami tworzącymi wspólnotę przy Jezusie.

1. Powołanie

Jezus miał do spełnienie misję dotyczącą całego świata. Swoje posłannictwo 
skierował do wielu ludzi, jednakże na tym nie poprzestał, to Mu nie wystarczy-
ło. W Ewangelii widzimy grupę ludzi, którzy byli Mu „bliżsi”. Spostrzeżenie to, 
jest bardzo ważne dla oceny osobowości Jezusa; mówi o tym, że nie chciał być 
samotnikiem, ale chciał mieć ludzi w swoim najbliższym otoczeniu.7

Jako, że w spełnianiu tej misji pozostawał ograniczony czasem i przestrze-
nią, bowiem dni Jego bytowania na Ziemi były dokładnie wyznaczone rozwo-
jem odwiecznego planu Ojca, musiał rozwiązać dwa problemy8. Po pierwsze: 
znaleźć sposób, aby swoje posłannictwo uczynić całościowym, tzn. aby trwało 
nawet wtedy, gdy On wróci do domu Ojca (a że to się stanie, nie wątpił, o czym 
świadczą liczne zapowiedzi męki i śmierci, której miał doznać). Po drugie: zna-
leźć formę przekazania swojego posłannictwa; było to zadanie trudne, zwłasz-
cza gdy weźmie się pod uwagę ubogie środki w ówczesnym przekazie informa-
cji. W związku z tym, pierwsze co uczynił Jezus to, zebrał wokół siebie uczniów, 
którzy byli w stanie sprostać tym problemom.9 Wybór uczniów pozwala zaraz 
na początku rozpoznać ewangelizacyjną metodę Jezusa. Nie zamierzał On zdo-
bywać świata przez określony program, lecz przy pomocy wybranych ludzi.10 

 4 H. Weder, Disciple, Discipleship, [w:] The Anchor Bible Dictionary, t. II, s. 207.
 5 Tamże.
 6 H. F. WeiB, διδασκϖ…, s. 766.
 7 J. Gnilka, Jesus von Nazaret, Freiburg–Basel–Wien 1990, s. 166.
 8 W. Barclay, The Gospel of Mark, Philadelphia 1976, s. 73.
 9 Tamże.
 10 R. E. Coleman, Ewangelizacja według planu Mistrza, Warszawa 1984, s. 11.
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Niezaprzeczalne są wydarzenia z życia Jezusa mówiące o zebraniu uczniów, aby 
szli za Nim.11 Wybór nastąpił na początku publicznej działalności Jezusa (por. 
Mk 1,16–20; Mt 4,18–22)12, około sześć lub siedem miesięcy po jej rozpoczę-
ciu13, a więc zanim doszło do pierwszej ewangelizacyjnej akcji.14

Zrazu Jezus jawi się jako rabbi, gromadzący wokół siebie uczniów i udzie-
lający im pouczeń (por. Mk 9,5; 11,21; 14,45). Jednak bliższa analiza tekstów, 
Mk 6,7–13 i Łk 10,2–12, mówiących o powołaniu i posłaniu uczniów, ukazu-
je znamienne różnice w zachowaniu się Jezusa a innych nauczycieli, względem 
własnych uczniów.15

Sposób powołania uczniów przez Jezusa wykazuje strukturalne podobień-
stwo z historią powołania Elizeusza przez proroka Eliasza opisaną w Pierwszej 
Księdze Królewskiej 19,19–21. Podobieństwo to jest tym bardziej znaczące, że 
nie ma w Starym Testamencie innej porównywalnej historii powołania.16 Jezus 
spotyka się zawsze z konkretnymi, z imienia i zawodu określonym ludźmi, do 
których skierowuje pozbawione jakiegoś przygotowania powołanie.17 Ma się 
wrażenie, że chodzi tu o pierwsze spotkanie pomiędzy powołującym a powoły-
wanym.18 Innymi elementami szczególnymi są: codzienne zajęcia przy których 
następuje powołanie, bezwzględne posłuszeństwo oraz przezwyciężenie przez 
powoanych jakiejś przeszkody.19

U rabbinów nie ma mowy o powołaniu i wspólnym przebywaniu, które by-
łoby podobne do relacji Jezusa z Dwunastoma. Żaden rabbi nie mówił „Pójdź 
za mną” w sensie zapoczątkowania relacji mistrz – uczeń.20 O ile w Ewangelii 
decydujące jest powołanie pochodzące od Jezusa, o tyle wejście do szkoły rab-
bina wiązało się z zabiegami ze strony ucznia.21 A więc, o byciu z Jezusem nie 
przesądziła decyzja Apostołów, lecz tylko i wyłącznie wola Jezusa; to On ich 
wybrał, do Niego należała inicjatywa.22 Wezwanie to jest wskazaniem bliskości 
Boga, który antycypuje ludzkie poszukiwania; nieoczekiwanie wchodzi w ludz-
kie życie.23

W rabbinacko-judaistycznnym związku nauczyciela z uczniami akcent po-
łożony był na decyzje ucznia, który wybierał nauczyciela, spodziewając się wie-

 11 H. Waldenfels, O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele – dzisiaj, Katowice 1993, s. 279.
 12 J. Gnilka, Jesus…, s. 167.
 13 G. Ricciotti, Życie Jezusa Chrystusa, Warszawa 1955, s. 332.
 14 R. E. Coleman, Ewangelizacja…, s. 11.
 15 H. Waldenfels, O Bogu…, s. 279.
 16 J. Gnilka, Jesus…, s. 167.
 17 H. Waldenfels, O Bogu…, s. 279.
 18 J. Gnilka, Jesus…, s. 167.
 19 Tamże.
 20 H. Waldenfels, O Bogu…, s. 279.
 21 M. Hangel, Nachfolge und Charisma, Berlin 1968, s. 55.
 22 J. Gnilka, Jesus…, s. 168.
 23 H. Weder, Disciple, Discipleship…, t. II, s. 208.
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le od niego otrzymać. Taki uczeń, po pewnym czasie, mógł przejść do innego 
rabbiego. Natomiast do kręgu uczniów Jezusa weszli ci, którzy dostrzegli w Nim 
charyzmat, wyrażający się, jak wspomnieliśmy, tym, że to Jezus powołuje tych, 
których chce (w przypadku Eliasza ostatecznie nie prorok lecz Bóg jest tym, 
który powołuje, co wyraża się w symbolu narzuconego płaszcza).24 O ile w re-
lacji rabbi – uczeń podstawą było uczenie się i nauczanie, to w relacji Jezus – 
Dwunastu pójście za Jezusem i naśladowanie.25 Rabini zajmowali się przekazy-
waniem nauczania swoich poprzedników, zaś Jezus przepowiadał w autorytecie 
Ojca, bowiem: 

nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt też nie zna Ojca tylko Syn i ci, którym 
Syn zechce objawić (Mt 11,27; Łk 10,22). 

Ujawnia się tu intymny związek Jezusa z Ojcem, co uwypukla ponadnaturalny 
wymiar nauczania Jezusa.26 Ewangelista Marek podaje, że Jezus 

uczył ich (uczniów) jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie (Mk 
1,22).27

Uczniowie sławnych mistrzów (np. Hillela, czy Szamaja) cieszyli się powa-
żaniem i autorytetem. Jezus natomiast ofiarowywał jedynie problemy i prześla-
dowania (por. Mt 5,11).28 Grono wybranych podlegało wszystkim etapom for-
macji w surowej szkole życia chrześcijańskiego; celem tego było uczynienie ich 
mistrzami i przewodnikami ludzi na wszystkich etapach życia.29

Pierwszymi powołanymi przez Jezusa byli Szymon, Andrzej (por. Mt 4,18–
20; Mk 1,16–19; Łk 5,1–3.10–11), Jakub i Jan (por. Mt 4,21–22; Mk 1,19–20), 
potem Filip i Natanael. Przypatrując się tym powołaniom nie zauważamy żadne-
go pośpiechu; roztrzygające jest tylko spojrzenie i wybranie przez Jezusa.30 Ma-
teusz zostaje powołany w Kafarnaum (por. Mt 9,9; Mk 2,13–14; Łk 5,27–28).31 
Co do pozostałych Apostołów synoptycy nie podają szczegółów.

Jezus, zaraz na początku, wyjaśnił słowa posłannictwa, mówiąc, że mają się 
stać „rybakami ludzi”. Oryginalność tego przejawia się w nawiązaniu Jezusa do 
dotychczasowego zawodu wybranych.32 Słowa te oddają głęboki sens apostol-
stwa, prowadzą do centrum działalności Jezusa, do proklamacji Królestwa Bo-
żego.33 Wyraźnie rysuje się cel, jaki przyświecał Jezusowi, mianowicie, by wy-

 24 Tamże.
 25 M. Hangel, Nachfolge…, s. 60.
 26 A. Sacchi, Insegnamento…, s. 749.
 27 Tamże.
 28 J. H. Prado Flores, Formacja…, s. 11.
 29 T. Loska, Ewangelia według świętego Marka, Katowice 1989, s. 40.
 30 R. E. Coleman, Ewangelizacja…, s. 11.
 31 Tamże.
 32 J.Gnilka, Jesus…, s. 169.
 33 Tamże.
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brani uczniowie wspierali Jego dzieło, które jest zawsze skierowane na zewnątrz, 
ale i do wewnątrz, ku Jezusowi, co wyraża słowo „nachfolgen” – iść za kimś, po-
stępować za kimś, być czyimś następcą.34

Rodzi się pytanie, czy Jezus, przez pewien czas początkowej działalności, nie 
działał sam, bez otoczenia uczniów? Nie można tego wykluczyć, jednak czas ten 
byłby bardzo krótki, uwzględniając ograniczoną czasowo działalność Jezusa.35

Według Ewangelisty Marka ukonstytuowanie grona Dwunastu to jeden 
z pierwszych aktów w publicznej działalności Jezusa. Jest on skierowany przede 
wszystkim ku przyszłości, jako symboliczne, uroczyste ustanowienie Nowego 
Izraela.36 To wezwanie do bycia razem było równocześnie powołaniem do zgro-
madzenia ludzi i misją proklamacji.37 Przed wyborem Jezus udał się „na górę”, 
by modlić się, dopiero po takim rozeznaniu wybrał Dwunastu (por. Łk 6,12–
13).38 Ważny jest tu charakter wspólnotowy uczniów Jezusa, a więc i chrześci-
jaństwa, bowiem od tej grupy rozpoczyna się życie Kościoła.39 Synoptycy bardzo 
wyraźnie ukazują osobistą i ścisłą więź pomiędzy Jezusem a Dwunastoma.40 Wi-
dzimy tu przeciwieństwo w stosunku do nauczania faryzejskiego, które udzie-
lało uczniów faryzeuszy od ich współtowarzyszy. Wiara chrześcijańska wyraża 
się w postawie otwartej i przeżyciach wspólnotowych. Zadaniem ucznia Jezusa 
jest żyć z każdym i dla każdego.41

Dwunastu wybranych przez Jezusa było bardzo mieszaną grupą; Mateusz 
– poborca podatkowy, a więc wyrzutek i odstępca, Szymon Kananejczyk – ze-
lota, Szymon, Andrzej, Jakub i Jan – rybacy. Także charakter osobowy wybra-
nej Dwunastki bardzo się różnił: Piotr nie przypomina w niczym brata swoje-
go, Andrzeja, człowieka zrównoważonego i pogodnego; także bracia „synowie 
gromu” niewiele mieli wspólnego z nieufnym Tomaszem.42 Większość z nich 
wyrosła w Galilei. Tylko Judasz Iskariota pochodził z bardziej znanej miejsco-
wości. Wszystkich możemy określić jako ludzi bardzo prostych, często impul-
sywnych, nieopanowanych, ulegających nastrojom. Jednak pomimo tylu róż-
nic (co do pozycji społecznej i wykształcenia) oraz niedoskonałości, łączyło ich 
przeświadczenie o atrakcyjności i autorytecie Jezusa, wspólnie odnosili się do 
Niego jako do Mistrza.43

Bycie uczniem Jezusa oznaczało pójście za Nim i naśladowanie. W Ewan-
gelii czasownik „pójść” znaczy naśladować, związać się z osobą (por. Mt 8,19). 

 34 Tamże.
 35 Tamże, s. 168.
 36 H. Urs von Balthasar, W pełni wiary, Kraków 1991, s. 303.
 37 H. Weder, Disciple, Discipleship…, t. II, s. 208.
 38 G. Rocciotti, Życie…, s. 333.
 39 W. Barclay, The Gospel of Mark…, s. 73.
 40 W. J. Harrington, Chrystus i życie, Warszawa 1987, s. 26.
 41 Tamże.
 42 G. Ricciotti, Życie…, s. 336.
 43 Tamże, s. 337.
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To „pójście” za Jezusem łączyło się z braniem z Niego wzoru (por. Mk 8,34 n.; 
10,21.42–45), przyjęciem Jego sposobu życia.44 Należący do grona Dwuna-
stu spełniali coś jeszcze, mianowicie byli z Mistrzem, pozostawali u Jego boku. 
Wielu słuchało Jezusa, wielu szło za Nim i próbowało Go naśladować, jednak 
wszyscy oni przychodzili i odchodzili, a tylko Dwunastu trwało przy Jezusie bez 
przerwy, dzień po dniu, identyfikując swoje życie z życiem Jezusa. Nie ma żad-
nej wątpliwości, co do tego iż Dwunastu stanowiło odrębną grupę.45 Stwórcza 
moc powołania sprawiła, że ludzie o różnych temperamentach, zapotrzebowa-
niach, ambicjach, zrezygnowali z własnej woli i stali się jedną grupą, tworząc 
wspólnotę przyszłych pasterzy. Powiązanie Dwunastu z Jezusem we wspólno-
cie było o wiele bardziej intymne niż jakiekolwiek inne pomiędzy nauczycie-
lem a uczniami.

Na określenie relacji pomiędzy nimi najbardziej odpowiednią wydaje się 
być kategoria przyjaźni.46 Trwali przy Jezusie, który stopniowo wprowadzał ich 
w tajemnice Królestwa Bożego, słuchali własnymi uszami wszystkich Jego słów 
oraz patrzyli na wszystkie dzieła.

Powołanie, jakim zostali obdarowani Apostołowie wiązało się z koniecz-
nością zmiany dotychczasowego życia i rozpoczęcia nowego wedle wzoru, któ-
ry nakreślił Jezus. Musieli rozstać się ze swym środowiskiem i zajęciami, zre-
zygnować z własnych planów i aspiracji.47

Wzorem dla nich był sam Jezus, który, wypełniając swoje posłannictwo, pod-
porządkował się absolutnie woli Ojca przyjmując „postać sługi”. 

2. Kształtowanie postawy

Po wybraniu Dwunastu, jako podstawową zasadę, przyjął Jezus stałe, wspólne 
z nimi przebywanie.48 Czas poświęcany Apostołom rozszerzył się jeszcze bardziej 
w drugim i trzecim roku publicznej Jego działalności.49 To wspólne przebywa-
nie nie miało kształtu jakiegoś studium, czy seminarium, Jezus nie organizo-
wał kursu zbiorowego szkolenia, ani też nie prowadził formalnej szkoły, cho-
dziło Mu o naszkicowanie treści swojego przesłania.50 Cały wysiłek skierował 
na wybraną przez siebie Dwunastkę, aby ją ukształtować w swoim duchu. Jezus 
sam był szkołą i programem nauczania.51 Stał się równocześnie jego podmio-

 44 W. J. Harrington, Chrystus…, s. 26.
 45 J. L. McKenzie, Władza w Kościele, Warszawa 1972, s. 49.
 46 J. Gnilka, Jesus…, s. 166.
 47 A. Jankowski, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, Poznań–Warszawa 1975, s. 159.
 48 J. Gnilka, Jesus…, s. 175.
 49 J. H. Flores, Formacja…, s. 20.
 50 J. Gnilka, Jesus…, s. 174.
 51 R. E. Coleman, Ewangelizacja…, s. 19.
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tem i przedmiotem.52 Wybrani, jako jądro szerszej gromady, mieli pojąć Mistrza 
w Jego istocie.53 Mieli sobie uświadomić, że zostali powołani do służenia innym. 
Byli obecni przy Jezusie aby widzieć Jego czyny i słuchać Jego pouczeń, by, ja-
ko posłani świadczyć o tym, co widzieli i co słyszeli.54 Stanowi to kontrast na tle 
sformalizowanego systemu uczonych w Piśmie. Oni zabiegali o ścisłe podpo-
rządkowanie się uczniów rygorom i rytuałom, oddzielając ich od świata.55 Jezus 
natomiast kształtuje w Dwunastu gotowość pójścia w świat, aby przemienić go 
do godności Królestwa Bożego.

Szczególną uwagę należy zwrócić na nową jakość bycia uczniem Jezusa. 
Przypomnijmy epizod (wspomniany już), powołania Elizeusza. Jest w nim mo-
wa o tym, jak Elizeusz został sługą Eliasza. Natomiast w Ewangelii czytamy, że 
uczniowie powołani przez Jezusa „poszli za Nim”. Usługiwanie nauczycielowi 
było powszechnie przyjęte w stosunkach łączących rabbiego z uczniami. Ilu-
stracje to powiedzenie: 

wszystkie posługi, jakie niewolnik oddaje swemu panu powinien wykonywać 
również uczeń, z wyjątkiem rozwiązywania sandałów (b Keth 98a).56 

Jezus natomiast jest wśród Dwunastu 
jako ten, kto służy (Łk 22,27).57

Przyglądając się Jego postępowaniu możemy wyróżnić charakterystyczne 
cechy, które wyróżniają Go spośród innych nauczycieli i stawiają ponad nimi.

Po pierwsze: Jezus wędrował58 ze swoimi Dwunastoma uczniami; w kierunku 
Tyru i Sydonu, w okręgi północnozachodnie (por. Mt 15,21; Mk 7,24), w okolice 
Dalmanuty na południowy wschód od Galilei (por. Mt 15,39; Mk 8,10), do wio-
sek koło Cezarei Filipowej na północnym wschodzie (por.Mt 16,13; Mk 8,27), 
itd. Wspólnota ta nie prowadziła życia kontemplacyjnego; była ciągle w drodze.59 
Jezus nie posiadał szkoły w określonym miejscu, stąd i Jego uczniowie nie mog-
li prowadzić osiadłego trybu życia.60 Podróże te miały na celu osobiste przeby-
wanie wyłącznie z Dwunastoma, stąd bardzo często były to miejsca ustronne, 
górzyste, nieprzystępne.61 To wspólne przebywanie Dwunastu z Jezusem trwa 
do końca Jego ziemskiego życia. Widzimy zebranych uczniów w drodze do Je-

 52 H. F. WeiB, διδασκϖ…, s. 767.
 53 H. Urs von Balthasar, W pełni wiary, Kraków 1991, s. 304.
 54 K. Romaniuk, Uczniowie i Apostołowie Pańscy – (Kapłaństwo hierarchiczne), [w:] A. Jankow-
ski, K. Romaniuk, Kapłaństwo w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, Katowice 1972, s. 177.
 55 W. Barclay, The Gospel of Mark…, s. 73.
 56 J. Gnilka, Jesus…, s. 169.
 57 M. Hengel, Nachfolge…, s. 57.
 58 R. Riesner, Jesus als Lehrer, Tubingen 1981, s. 353.
 59 J. Gnilka, Jesus…, s. 175.
 60 K. Romaniuk, Powołanie w Biblii, Katowice 1975, s. 153.
 61 R. Riesner, Jesus…, s. 439.
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rozolimy (por. Mt 20,17; Mk 10,32), zaś w tygodniu swojej męki Jezus prawie-
że, nie rozstaje się z nimi. Także po zmartwychwstaniu uwaga Jezusa skierowa-
na jest na wybranych.62

Po drugie: Jezus wobec Dwunastu był bardzo konkretny i wymagający. Nie 
zadręczał ich długimi wykładami (ciągłym mówieniem), lecz stawiał rzeczowe 
pytania (Czego szukacie?, Za kogo Mnie uważacie?, Kto jest większy?, Czemu 
się trwożysz i niepokoisz?, Dlaczego zwątpiłeś?, Czy i wy chcecie odejść?), któ-
re nie pozwalały na teoretyzowanie i bierność postawy, lecz zmuszały do wy-
ciągania wniosków i ich realizacji w praktyce.63 Także przypowieści miały po-
móc uczniom w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego; dawały zasady, 
pozwalające sprostać przyszłym problemom.64 Jezus nie pozostawiał uczniów 
bezradnych, ale „osobno” wszystko im objaśniał (Mk 4,34).

Po trzecie: Jezus formował swoje myśli raczej w obrazach i obrazowych wy-
rażeniach, niż w ogólnych i abstrakcyjnych twierdzeniach, dzięki czemu Apo-
stołowie, patrząc na codzienne życie, zapamiętywali Jego przepowiadanie.65

Po czwarte: Jezus nauczał swoim przykładem. Sam powiedział: Uczcie się ode 
mnie” (Mt 11,29). Uczył przebaczenia, ubóstwa, miłości. Styl Jego życia ukie-
runkowany był na Królestwo Boże. Rezygnacja z małżeństwa miała umożliwić 
niepodzielne, angażujące wszystkie siły w działanie na rzecz tego Królestwa.66 
Jezus, jako dobry pasterz, szedł przed swoimi uczniami, ci natomiast widząc swo-
jego przewodnika, pewnie szli do przodu. Występuje tu podobieństwo do sto-
sunków panujących w oddziałach izraelskiego wojska, gdzie dowódca wzywając 
żołnierzy do walki, znajdował się zawsze na pierwszej lini i stanowił przykład, 
jak należy walczyć i zwyciężać.67 Apostołowie trwali z Jezusem przez cały czas, 
kiedy On zwracał się do innych, kiedy przemawiał, dyskutował z faryzeuszami, 
uzdrawiał, śmiał się czy płakał. Byli zawsze blisko, widzieli Go i słyszeli, dlate-
go to, co Jezus mówił i czynił, miało podwójne znaczenie; służyło potrzebują-
cym oraz odziaływało na Dwunastu. Dzięki temu zbliżali się do ludzi potrze-
bujących, cierpiących, pełnych nienawiści i zaniedbania. Zostawali stopniowo 
uwrażliwiani na tę rzeczywistości. Jezus uczył ich dobroci, i otwartości serca.68 
Cokolwiek mówił, popierał własnym przykładem. Znowu dostrzegamy różnicę 
w stosunku do uczonych w Piśmie i faryzeuszów; oni bowiem udzielali nauk, ale 
sami nie wypełniali ich w życiu. Apostołowie mieli być praktykami, którzy każ-
de słowo Jezusa wcielą w życie. Uczestniczyli w sposobie myślenia Jezusa, w Je-
go zadaniu, władzy, gorliwości, oddaniu, a w wieczerniku w Jego Ciele i Krwi.69 

 62 R. E. Coleman, s. 21.
 63 R. Riesner, Jesus…, s. 435.
 64 J. H. Prado Flores, Formacja…, s. 12.
 65 C. H. Dodd, Założyciel chrześcijaństwa, Paryż 1978, s. 52.
 66 J. Gnilka, Jesus…, s. 179.
 67 J. H. Prado Flores, Formacja…, s. 15.
 68 C. M. Martini, Głosiciel Ewangelii u Świętego Łukasza, Kraków 1993, s. 65.
 69 H. Urs von Balthasar, W pełni…, s. 304.
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Dlatego tak często Jezus przebywał z nimi: „wyjaśniając im wszystko na osob-
ności” (Mk 4,34), pływając w jednej łodzi (por. Mk 8,10), pouczając w specjalny 
sposób (por. Mk 9,31), ucząc modlitwy (por. Łk 11,1), obchodząc Paschę (por. 
Mk 14,14), umywając nogi, ukazując się po zmartwychwstaniu. 

Tak szkoleni Apostołowie mieli nabrać sił do podjęcia dzieła rozpoczętego 
przez Jezusa i dać Jego słowu należny rozgłos, zasięg i moc. Dlatego do nich od-
noszą się szczególnie słowa z Kazania na Górze: 

Wy jesteście solą dla ziemi (Mt 5,13; Mk 9,49–50; Łk 14,34–35).70

3. Wysłanie do pracy

Jak już wspomnieliśmy, Jezus zgromadził wokół siebie Dwunastu po to, by 
wspierali Go w Jego działalności ewangelizacyjnej. Wydaje się więc rzeczą oczy-
wistą, że zostali przez Jezusa także wysłani.71 Nastąpiło to po rozpoczęciu trze-
ciej wędrówki po Galilei (por. Mt 9,35; Mk 6,6)72, a więc po około ośmiu czy 
dziesięciu miesiącach od ich powołania.73

Wydaje się, że Dwunastu trwało już przy Jezusie dłuższy czas, pewnie wie-
dzieli, do czego się przygotowywują.74 Jezus coraz więcej czasu poświęcał tylko 
im, by ich jak najdoskonalej ukształtować. Zostaje przesunięty akcent z cudów 
(których jest coraz mniej) na słowa przeznaczone dla Dwunastu, jako głosicie-
li Ewangelii.75

Podobnie jak u orłów matka wypycha swoje małe z gniazda, tak samo Je-
zus „wezwał Dwunastu i począł ich wysyłać” (Mk 6,7; Mt 10,5; Łk 9,1–2), aby 
nauczyli się używać swych duchowych skrzydeł, które rosły w czasie ciągłego 
przebywania u boku Mistrza.76

Od chwili wezwania i rozesłania po dwóch (Mk 6,7), zaczynają być praw-
dziwie Apostołami.77

Według Welhausena wysłanie uczniów nie ma pokrycia w historii. Bultman 
twierdzi, że epizod ten miał miejsce po zmartwychwstaniu Jezusa. Grundmann 
widzi tu zamiar Jezusa, który nie chciał brać udziału w święcie Paschy, dlate-
go wysyła swoich uczniów, by wśród pielgrzymów głosili Ewangelię.78 Trud-
no określić z całą dokładnością, kiedy wydarzenie to miało miejsce, wydaje się 

 70 D. Rops, Dzieje…, s. 224.
 71 J. Gnilka, Jesus…, s. 171.
 72 R. E. Coleman, Ewangelizacja…, s. 43.
 73 D. Rops, Dzieje…, s. 222.
 74 K. Romaniuk, Uczniowie…, s. 139.
 75 C. M. Martini, Głosiciel…, s. 68.
 76 R. E. Coleman, Ewangelizacja…, s. 44.
 77 K. Romaniuk, Uczniowie…, s. 139.
 78 H. Langkammer, Ewangelia według świętego Marka, [w:] Pismo Święte Nowego Testamen-
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jednak, że skoro Jezus przed zmartwychwstaniem wybrał Dwunastu (por. Mk 
3,12–16), to i przed zmartwychwstaniem wysłał ich na pierwszą akcję misyjną; 
szczególnie że, jak podaje Ewangelista Marek, 

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali 
i czego nauczali (6,30).79

Chronologia następujących wydarzeń w Ewangelii jest jednym z trudniejszych 
problemw egzegetyczno-historycznych.80 Kontekst całego wydarzenia wskazu-
je, że przez wybór Dwunastu i ich rozesłanie, Jezus chciał rozszerzyć przesłanie 
Dobrej Nowiny. Do tego celu wybrał małe grono. Misja ta jest już w pełni ewan-
gelizacyjna, jednak ma także charakter doświadczalny, o czym świadczą dalsze 
instrukcje.81 Jezus wysyła ich po dwóch, żeby się wspierali w pracy i żeby jeden 
był świadkiem życia drugiego, by się pocieszali i podtrzymywali.82

Każdy nauczyciel, mistrz, wychowawca, każda uczelnia czy kolegium sta-
wia swoim wychowankom pewne wymagania. Podobnie zauważamy w relacji 
Jezusa względem Dwunastu. Nie są to wymogi teoretyczne, lecz nie kończą-
cy się proces, mający na celu stawannie się doskonałym, na wzór doskonałego 
Ojca Niebieskiego (por. Mt 5,48).83 Na tle Kazania na Górze Jezus ukazuje za-
dania, jakie postawił przed Dwunastoma.84 Zwraca się w nim do ubogich, gło-
dujących, płaczących (por. Mt 5,3–10; Łk 6,20). Bycie ubogim oznaczało peł-
ną oczekiwania postawę wobec Boga. Błogosławieństwo odnosi się do ubogich, 
a nie do nędzy czy biedy. Wokół Jezusa było tylu chorych, opętanych, epilep-
tyków, niewidomych, a więc ludzi, którzy nie potrafili zrealizować swego życia 
i zdani byli na pomoc innych.85 

Podstawowym warunkiem efektów nauczania jest to, by mieć tylko jednego 
Mistrza. Dwunastu musiało opowiedzieć się za Jezusem jako jedynym Mistrzem. 
On był dla nich kimś wyjątkowym, wykluczającym wszystkich innych: 

Jeden jest wasz Mistrz i jeden wasz Nauczyciel Jezus (Mt 23,8.10). 

Dlatego Apostołowie musieli zrezygnować z własnych planów i ambicji. To Je-
zus ustanawiał hierarchię wartości w ich życiu, opierającą się na Prawie Stare-
go Testamentu: 

tu –Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy I–XII, red. E. Dąbrowski, F. Grygle-
wicz, Poznań–Warszawa 1977, t. III, 2, s. 173.
 79 Tamże, s. 174.
 80 K. Romaniuk, Uczniowie…, s. 148.
 81 Tamże.
 82 K. Romaniuk, Uczniowie…, s. 140.
 83 J. H. Prado Flores, Formacja…, s. 24.
 84 J. Gnilka, Jezus…, s. 181.
 85 Tamże.
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Nie będziesz miał bogów obok Mnie. Ja Pan, twój Bóg jestem Bogiem za-
zdrosnym (Wj 20,3.5).86

Jezus wymaga od Dwunastu zdecydowanego opowiedzenia się za Nim, 
lub przeciwko Niemu: „Czy i wy chcecie odejść?”. Jest dla nich jedynym kryte-
rium postępowania. Wymaga bezwarunkowego wyboru obejmującego całe ży-
cie, odrzucenia wszystkiego, co mogło stanowić przeszkodę na drodze pójścia 
za Nim.

Rozpatrując nakaz Jezusa, aby Dwunastu wyruszyło do pracy, widzimy ko-
nieczność bezgranicznego zaufania Mistrzowi ujawniającą się w zakazie brania 
czegokolwiek (por. Mk 6,7–8), bowiem jedną z przeszkód, która najbardziej za-
graża całkowitemu opowiedzeniu się za Jezusem – jest pragnienie posiadania 
dóbr tego świata i własnych planów. Jest to ilustracja głoszonego przez Jezusa 
Królestwa Bożego, gdzie panuje nowy porządek, w którym nie ma posiadania, 
zysku, bogactwa i pogardy dla człowieka.87

Jezus wymaga całkowitego zaufania, zabezpieczenia w Jego Słowie i Osobie. 
Przypomnijmy tu epizod z „bogatym młodzieńcem”, który przecież „wypełniał 
wszystkie przykazania” (Mt 19,20; Mk 10,20; Łk 18,21), a jednak, „odszedł za-
smucony” (Mt 19,22; Mk 10,22; Łk 18,23), bowiem aby stać się doskonałym, 
trzeba wyrzec się wszystkiego i zostać ubogim jak ubogim był Jezus. Takiej po-
stawy wymagał Jezus od wybranej Dwunastki.

Przeciwieństwo stanowili Żydzi, którzy zawsze zabezpieczali się kilkoma 
parami sukien, trzema pasami, kijem, sakwami, zapasowymi sandałami, płasz-
czem, świętymi księgami.88

Przeszkodą w relacjach pomiędzy Jezusem a Dwunastoma mogły być tak-
że rodzinne więzy. Jezus żył w stanie bezżennym, rezygnując z własnej rodzi-
ny, żony, dzieci. W obrębie myśli judaistycznej zachowanie takie musiało dzia-
łać szokująco.

Z Ewangelii nie dowiadujemy się o sytuacjach rodzinnych Dwunastu. Tyl-
ko o Piotrze wiemy (i to nie bezpośrednio), że miał żonę (por. Mk 1,29–31).89 
Jezus wezwał Dwunastu do oderwania się od domu, rodziny, środków utrzyma-
nia, do wybrania egzystencji niepewnej i ryzykownej.90 Powiedział: 

Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żo-
ny i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem 
(Łk 14,26). 

Nie chodzi tu o potępienie więzi rodzinnych, ale stwierdzenie, że mogą stano-
wić przeszkodę w całkowitym oddaniu się Jezusowi, który ma być zawsze pierw-

 86 J. H. Prado Flores, Formacja…, s. 25.
 87 J. Gnilka, Jesus…, s. 177.
 88 D. Rops, Dzieje…, s. 222.
 89 J. Gnilka, Jesus…, s. 179.
 90 C. H. Dodd, Założyciel chrześcijaństwa, Paryż 1978, s. 59.
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szy.91 Apostołowie pozbawieni dóbr materialnych, bezdomni mogli całkowicie 
zdać się na Jezusa.92 Jezus wymagał od nich całkowitej przemiany życia, prowa-
dzącej do zjednoczenia z Nim. Dlatego musieli zrezygnować z własnej działal-
ności, z własnego czasu, dóbr, więzi.

Był nauczycielem wymagającym: 
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem 
(Łk 14,27). 

„Nieść krzyż” to zaprzeć się i umrzeć dla siebie.93 Od czasów Machabeuszy krzyż 
był narzędziem śmierci, dlatego użyta przez Jezusa przenośnia była zrozumia-
ła.94 Pomimo odniesienia do przyszłości, już w czasie życia Jezusa, uczniowie 
Jego kroczyli drogą „krzyża”. Obraz Jezusa i uczniów otoczonych rzeszami lu-
dzi nie może przysłonić prawdy, że niezrozumienie, z jakim się spotykali, było 
większe od przychylności.95

Apostolstwo Dwunastu wydaje się niezbyt długie. Prawdopodobnie wyru-
szyli w lutym 29 roku, a wrócili w kwietniu (widzimy ich bowiem przy epizo-
dzie rozmnożenia chleba).96 Po powrocie zdali relację z wszystkiego, czego do-
konali.

Na tym jednak nie kończy się formacja Apostołów. Gdy wrócili, a tłumy 
napierały 

tak, że nawet nie mieli czasu na posiłek (Mk 6, 31). 

Jezus oddala się z Dwunastoma na miejsce samotne, na drugą stronę jeziora, 
aby znaleźć trochę spokoju i odpoczynku. Mistrz dbał o kondycję duchową i fi-
zyczną Apostołów. Cały ten epizod ukazuje jakby „rytm życia chrześcijańskie-
go”97 (tym bardziej uczniowskiego), które jest ciągłym chodzeniem w obecności 
Bożej. Jest to rytm pracy i odpoczynku. Człowiek nie może pracować, bez od-
poczynku, który jest niezbędny dla nabrania nowych sił, ani też nie może roz-
koszować się odpoczynkiem bez zmęczenia pracą. Jezus uczy Dwunastu jak 
ważna jest ta zależność.

Istnieją tutaj dwa niebezpieczeństwa.
Pierwsze – to zbytnia aktywność. Nie można pracować, bez uprzedniego na-

brania sił, a więc nie można świadczyć o Jezusie bez znalezienie czasu na kon-
takt z Nim. Jezus uczy Dwunastu, że mają otworzyć się na Boga, który chce wy-

 91 J. H. Prado Flores, Formacja…, s. 28.
 92 J. Gnilka, Jesus…, s. 177.
 93 Tamże, s. 31.
 94 J. Gnilka, Jesus…, s. 173.
 95 Tamże.
 96 D. Rops, Dzieje…, s. 223.
 97 W. Barclay, The Gospel of Mark…, s. 155.
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pełnić ich energią duchową i siłą, gdyż nie można być Jego uczniem, jeżeli jest 
się poza Nim. Nie można pracować dla Niego nie mając Jego siły.98

Drugie – to zbytnie usuwanie się. Pobożność, która nie ma potwierdzenia 
i realizacji w działaniu, nie jest prawdziwą pobożnością. Podobnie modlitwa, 
która nie znajduje wypełnienia w pracy, nie jest prawdziwą modlitwą.

Ukazany przez Jezusa rytm życia jest sposobnością spotkania Boga zarów-
no w ukryciu, jak i służąc na rynku.99

Zatrzymując się przy tym wydarzeniu (rozesłaniu i powrocie Dwunastu) za-
uważamy, jak doskonałym Nauczycielem był Jezus. Wykorzystał każdą sposob-
ność formowania ducha i postawy Apostołów. Kolejną lekcją była reakcja Jezusa 
na otaczających Go ludzi. Tłumy widziały Jezusa i Apostołów odpływających; 
ruszyły piechotą okrążając jezioro. Gdy Jezus i Apostołowie wysiedli, tłumy już 
czekały. Została tu naruszona prywatność Jezusa, który, jak wspomnieliśmy, po-
trzebował wraz z uczniami odpoczynku.100 Co czyni Jezus? Lituje się nad nimi, 
„byli bowiem jak owce nie mające pasterza”. Jezus wskazuje, kim jest dobry pa-
sterz? A więc kim mają być Apostołowie jako pasterze.101

Po pierwsze: dobry pasterz musi być widoczny dla owiec, aby te wiedzia-
ły, gdzie iść. Owce bez pasterza nie znają drogi. Kto nie polega na Jezusie, za-
gubi się w życiu.

Po drugie: dobry pasterz odnajduje urodzajne pastwiska i prowadzi tam ow-
ce. W życiu potrzeba siły duchowej, którą daje Jezus.

Po trzecie: dobry pasterz chroni swoje owce przed niebezpieczeństwami. Same 
owce są bezbronne. Bez Jezusa człowiek jest bezbronny; z Nim bezpieczny.

Należy podkreślić całkowitą zależność Dwunastu od Jezusa, wyrażającą się 
w tym, że nie działają we własnym imieniu, lecz we wspólnocie z Jezusem.102

4. Korygowanie błędów

Formacja Dwunastu ciągle trwała. Wspólnota przyszłych pasterzy była ciąg-
le w drodze. 

I tak przybyli do Kafarnaum (Mk 9,33). 

Jezus zapytał ich, wymagając szczerej odpowiedzi: 
O czym to rozmawiali w drodze (Mk 9,33); 

 98 Tamże.
 99 Tamże.
 100 Tamże.
 101 Tamże, s. 156.
 102 J. Gnilka, Jesus…, s. 174.
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oni „milczeli” (Mk 9,34), zawstydzenie padło na nich. Okazało się, że nie ro-
zumieją jeszcze, na czym polega służba Panu. Jezus jako doskonały Nauczyciel 
„siada” (Mk 9,35), woła Dwunastu i koryguje błędne poglądy co do wielkości 
człowieka i jego służby. Można mnożyć przykłady, kiedy Jezus koryguje war-
tościowanie i postępowanie Dwunastu.

Sytuacje płynące z pracy apostolskiej prowadziły do coraz głębszego pozna-
nia samych siebie przez Apostołów i kształtowanie osobowości dobrego paste-
rza. Jezus świadomie stopniował stawiane przed Dwunastoma trudności.103 Jed-
nak nigdy nie domagał się od nich rzeczy niemożliwych. Plan ten gwarantował 
wyzwolenie w nich tego, co najlepsze.

Pójście za Jezusem wydawało się Apostołom bardzo proste. Jednak z cza-
sem okazało się, że zostać ucziem Jezusa to wybór bez kompromisu, to oddanie 
swojego życia Mistrzowi z absolutnym poddaniem się Jego woli (por. Łk 16,13). 
Apostołowie byli ukierunkowani na Jezusa. Ten personalny wymiar apostolstwa 
przejawia się najpełniej w parenezie apostolstwa i cierpienia.104

Podstawową regułą życia, wyborów była miłość (por. Mt 5,48), która w prak-
tyce oznaczała troskę o bliźniego. Wiązało się to z przyjęciem osobistego krzyża 
(por. Mt 16,24–26.17–28; Mk 8,34–38.10,32–45; Łk 9,23–25) i zaparciem się sie-
bie, a więc postawą tak bardzo różną od tęsknoty Apostołów rozprawiających 

kto z nich jest największy (Mk 9,34). 

Była to twarda nauka. Wielu odeszło. Dwunastu pozostało. Im Jezus wpajał, kim 
mają być. I tak: nie są ponad Mistrza (por. Mt 10,24), są jak ich Nauczyciel (por. 
Mt 10,25), otrzymują wskazania od Jezusa (por. Mt 11,1), stanowią Jego rodzi-
nę (por. Mt 12,48), są łowcami ludzi (por. Mt 4,19), mają być cisi i pokornego 
serca (por. Mt 11,29), mają wprowadzać pokój (por. Mt 5,4–8), będą prześlado-
wani (por. Mt 8,23), muszą brać krzyż (por. Łk 14,27), mają coraz bardziej zbli-
żać się do Jezusa (por. Mt 10, 36), iść za Nim (por. Mt 8,23), przedkładać Jezu-
sa ponad innych (por. Łk 14,16), wyzbyć się zabezpieczeń (por. Łk 14,33), być 
posłusznymi (por. Mt 21,6).

Podsumowując te wskazania możemy powiedzieć słowami Jezusa: 
Nikt, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem 
(Łk 14,33; Mt 19,21; Mk 10,21). 

Dwunastu, do końca ziemskiego życia Jezusa nie rozumiało tych wielkich wy-
magań. Z trudem przyjmowali wyznania Jezusa o Jego śmierci i zmatrwychwsta-
niu (por. Mt 16,22), a tym samym mieli trudności w akceptacji nauki o upoka-
rzającym wydaniu siebie za drugich (por. Łk 22,24–30).105 Stąd i kłótnia „kto 
z nich jest największy”.

 103 R. E. Coleman, Ewangelizacja…, s. 51.
 104 J. Gnilka, Jesus…, s. 174.
 105 R. E. Coleman, Ewangelizacja…, s. 28.
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Jezus był cierpliwym nauczycielem. Znosił niedomagania tych, których wy-
brał. Wiedział, że przez doświadczenie nabywane w pracy misyjnej zwiększą się 
granice pojemności w przyjmowaniu Jego nauki. Apostołowie mieli być tylko 
temu posłuszni. Wzorem posłuszeństwa był sam Jezus, który 

nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie (Mt 20,28; 
Mk 10,45).106 

Słowa o służeniu mówią o wielkości i wartości człowieka. Są to największe praw-
dy w życiu Dwunastu Apostołów.107

5. Źródło umocnienia

Misja Apostołów jako ewangelizacja świata nie była sprawą łatwą. Nauka Je-
zusa prowadziła do konfliktów. Byłoby inaczej, gdyby Jezus założył swoją szko-
łą na wzór rabbinów i na drodze polemiki próbował wyrazić swoje przesłanie. 
Wtedy tolerowano by Go i może uczczono. Jednak taka droga była dla Jezusa 
nie do przyjęcia; nie mógł i nie chciał dyskutować, bo nie wypełniłby swojego 
posłannictwa.108

Jezus nie obiecywał Apostołom łatwego i bezpiecznego życia. Oprócz wy-
rzeczeń osobistych czekały ich sądy, cierpienia i chłosty (por. Mk 13,9).

Wytrwałość, z jaką Jezus znosił przeciwności i wypełniał wolę Ojca, była dla 
Dwunastu bezpośrednim wzorem. To z kontaktu Jezusa z Ojcem płynęła siła, 
dzięki której mógł spełnić swoje posłanictwo. Życie Jezusa było także świade-
ctwem działania Ducha Świętego, który działał, gdy Jezus głosił Ewangelię ubo-
gim, uzdrawiał, zwiastował wolność, otwierał oczy, wypędzał demony (por. Mt 
12,28; Łk 4,18).

Takiej postawy uczył Jezus Dwunastu. Zapowiedział też, że po Jego odej-
ściu „inny Pocieszyciel zstąpi” i umocni ich na drodze świadczenia, na drodze 
ewangelizacji.109 Stąd dzieło prowadzone przez Apostołów nie było przedsię-
wzięciem ludzkim, lecz działaniem Boga, który za sprawą Ducha Świętego od 
początku do końca realizuje swój plan.110

Przez trzy lata Jezus jako Mistrz był Pocieszycielem, Nauczycielem i Prze-
wodnikiem Dwunastu. Z kontaktu z Jego osobą uczniowie czerpali odwagę i si-
ły. Jezus wiedział, że odejdzie. Nie pozostawił jednak Apostołów bezbronnych, 
lecz zapowiedział, że po Jego odejściu źródłem umocnienia, będzie Duch Świę-
ty, który sprawi, że ich świadectwo stanie się autorytatywne i przekonywujące. 

 106 Tamże, s. 29.
 107 W. Barclay, The Gospel of Mark…, s. 224.
 108 K. H. Rengstorf, διδασκϖ, δισασκαλο, [w:] TWNT, s. 158.
 109 R. E. Coleman, Ewangelizacja…, s. 34.
 110 Tamże.
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On przejmie rolę Jezusa, czyli będzie formatorem, który przekaże im wszystko 
naprawdę potrzebne. Dlatego Apostołowie nie mają 

martwić się, co mają mówić, ale będą mówili to, co w owej chwili podpowie 
im Duch Święty (Mk 13,10–11).

Egzystencja Jezusa na ziemi był związana z czasem i przestrzenią, natomiast 
egzystencja Ducha Świętego te ograniczenia usuwa. Dlatego obietnica umoc-
nienia stanowi dla Dwunastu pocieszenie, że nie będą sami pomimo Jego odej-
ścia do domu Ojca.111 Duch Święty miał być dla nich źródłem życia. Miał ich 
jednoczyć i uwierzytelniać jako uczniów Jezusa.112

Jezus uczy wybraną przez siebie Dwunastkę szczególnej modlitwy, tak bar-
dzo poufałej, pozwalającej zwracać się do Boga „Ojcze nasz”. Apostołowie win-
ni żyć w bezgranicznym zaufaniu względem Boga; zaufaniu dziecka, które bez-
warunkowo zawierza się miłości Ojca.113

Mieli uświadomić sobie, że są tylko narzędziami; by przez ich świadectwo 
ludzkość poznała, kim jest Jezus i czego od ludzi wymaga.

6. Ostateczne zadanie

Na krótko przed powrotem Jezusa do Ojca, a więc po Jego śmierci i zmar-
twychwstaniu, Jezus, jako doskonały Nauczyciel, pozostawił Dwunastu niejako 
swój testament, w którym streszcza wymagania względem wybranych. Tekstem 
najbardziej przemawiającym jest fragment z Ewangelii według świętego Mateusza: 

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im pole-
cił. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest 
wszelka władza w niebie i na ziemi. Idzcie więc i nauczajcie wszystkie naro-
dy”114, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 
zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,16–20). 

Widzimy, że wybrani przez Jezusa zajmują szczególne miejsce w Ewangelii. Na 
nich spoczywa w pierwszym rzędzie obowiązek misji, obowiązek nauczania, 
świadczenia i chrzczenia.115

Słowa te ukazują ostateczny cel, jaki przyświaca Apostołom; powołani przez 
Jezusa, muszą ruszyć się z miejsca, a nie czekać aż ludzie do nich przyjdą.116 Mu-

 111 Tamże, s. 35.
 112 J. H. Prado Flores, Formacja…, s. 43.
 113 Tamże, s. 34.
 114 Dosłownie: Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów.
 115 J. L. McKenzie, Władza…, s. 54.
 116 K. Romaniuk, Powołanie…, s. 154.
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szą iść przez świat i jako Jego (Jezusa) pasterze zdobywać innych „czyniąc ich 
uczniami”.

W oryginalnym tekście greckim słowa: idzcie, chrzcząc – występują w po-
staci imiesłowów, które są podporządkowane nakazowi „czynić uczniami”. Dla-
tego polecenie Jezusa nie odnosi się tylko do samego rozniesienia Ewangelii po 
świecie, ale przede wszystkim do formowania nowych wierzących, aby przenik-
nięci misyjnym poleceniem Jezusa, z kolei innych pociągali za sobą.117

Dlatego Apostołowie nauczali i przewodniczyli pierwotnej wspólnocie. Stali 
się świadkami zmartwychwstania. Mówili w Imieniu Jezusa, czynili znaki i cu-
da, wkładali ręce na siedmiu.118

Zakończenie

W Kościele współczesnym podstawą ewangelizacji staje się świadectwo ży-
cia prawdziwie i ściśle chrześcijańskiego, które trwa w nierozłącznej wspólno-
cie z Bogiem, a zarazem służy człowiekowi. „Człowiek naszych czasów chętniej 
słucha świadków aniżeli nauczycieli, a jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są 
świadkami” (EN 41). Nowa ewangelizacja, potrzebuje nowych świadków, ludzi, 
zmieniających życie z powodu kontaktu z Jezusem, zdolnych przekazać to do-
świadczenie innym.119 Takimi świadkami było owych Dwunastu Apostołów, któ-
rych życie, dzięki powołaniu przez Jezusa i wspólnocie z Nim, stało się „praw-
dziwie i ściśle” chrześcijańskie, oni zaś gotowi byli do ewangelizacji świata.

Nowy Testament, zgodny jest ze Starym Przymierzem pod względem absolut-
nego podporządkowania się człowieka Bogu w relacjach wychowawczych. Nabie-
ra jednak charakteru bardziej intymnego i osobowego; ujawnia się to w relacjach 
Jezusa względem Dwunastu Apostołów. Opisy tych relacji, zawarte w Ewange-
liach Synoptycznych ukazują metodę formacyjną zastosowaną przez Jezusa.

Ma ona charaktrystyczne etapy:
1. Powołanie małej i ściśle określonej wspólnoty.
2. Kształtowanie osobowości i ducha wybranych.
3. Rozesłanie do służby i korygowanie błędnych poglądów.
4. Umocnnienie w dawaniu świadectwa.
5. Wyraźne ukazanie ostatecznego celu.
Oto droga, którą wskazuje jedyny nasz Mistrz – Jezus Chrystus. 

 117 R. E. Coleman, Ewangelizacja…, s. 55.
 118 J. L. McKenzie, Apostle, Dictionary of the Bible, London–Dublin 1966, s. 47.
 119 Jan Paweł II, Valladolid – Valencia, Hiszpania 23.IX.1991, [w:] New Evangelization 2000, 
22(1993), Washington 1993, s. 24.
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Reaktywacja mistrzostwa 
pedagogicznego

Edukacja jest podstawowym prawem człowieka  
oraz uniwersalną wartością.

 raport UNESCO
 „Edukacja: jest w niej ukryty skarb”

Wprowadzenie

W uzyskiwaniu przez uczniów wyników w nauczaniu i w wychowaniu 
niebagatelną rolę odgrywają edukatorzy, ich predyspozycje i cechy 
osobowości oraz kwalifikacje ogólne i profesjonalne. Oczekuje się od 

nich starannego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz autentycz-
nego zaangażowania się w działalność dydaktyczno-wychowawczą.

Stąd wciąż poszukuje się wiarygodnego obrazu nauczyciela przyszłości, re-
jestru jego cech psychodydaktycznych, osobowości profesjonalnej wychowaw-
cy, gwarantującej wysoką jakość kształcenia i wychowania. Przy czym nie cho-
dzi w pierwszym rzędzie o jakieś wykoncypowane „technologie edukacyjne”, ale 
w miarę precyzyjne określenie charakteru komunikacji aktorów tych procesów 
oraz podmiotowych relacji wychowanek–wychowawca, określonych w klasycz-
nych modelach pedagogicznych jako mistrz i uczeń.

1. Społeczno-kontrkulturowe klimaty edukacyjnej przestrzeni

Podstawową wartością zachodniej cywilizacji, która wyrosła na podłożu fi-
lozofii greckiej, rzymskiej kultury prawnej, judaizmu i religii chrześcijańskiej 
jest człowiek. Nasza cywilizacja opiera się na fundamencie poszanowania jed-
nostki i jej wolności. Każdy człowiek może swobodnie – sam lub wspólnie z in-
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nymi – realizować swój pomysł na dobre życie, pod warunkiem że nie narusza 
swym działaniem wolności drugich osób. Specyficznym wkładem w kulturę za-
chodnią, niezrozumiałą dla kultur pogańskich, jest wrażliwość na los ludzi naj-
słabszych. Ta wartość nazywa się miłością – caritas. Ona

była decydującą cechą wyróżniającą chrześcijańską wspólnotę Kościoła. 
(Deus caritas est, 20)

Kultura zachodnia wyrosła w przekonaniu, że solidarność poprzedza wol-
ność. Wprawdzie pojawiały się jednostki, które kontestowały etyczny funda-
ment Zachodu. We wnętrzu cywilizacji zachodniej poważny dysonans rozległ 
się wraz z wybuchem rewolucji we Francji – matki innych przyszłych rewolu-
cji. Rewolucyjne komponenty stopniowo wypierały i likwidowały kulturowe 
pozostałości dawnego ładu. Stopniowemu spustoszeniu ulegał etyczny kapi-
tał, na którym wyrosła Europa. Choć pozornie wszystko odbywa się w imię tej 
samej idei wolności. Ale sens, jaki nadają słowu „wolność”, a zwłaszcza całko-
wite zerwanie z postawą miłości – troski o bliźniego, każe ich działalność po-
strzegać jako współczesną inwazję barbarzyństwa. W samym środku zasobne-
go świata Zachodu współcześni Hunowie, w przeciwieństwie do najazdu hord 
z odległych stepów, w radosnym przekonaniu, że torują drogę postępowi, nisz-
czą fundamenty zachodniej cywilizacji1.

Ilustracji owego barbarzyństwa dostarczają najbardziej kontrowersyjne akty 
prawne w Unii Europejskiej ostatnich lat – legalizacja doświadczeń na ludzkich 
zarodkach, ich klonowania, aborcji, eutanazji, związków homoseksualnych, ad-
opcji dzieci przez takież związki. Prawo jako gwarant osobistego bezpieczeństwa 
każdej jednostki zostaje zmienione w przywilej silniejszego. Prawo określające 
warunki, kiedy i komu wolno zabijać, bez lęku przed karą, jak to jest w wypad-
ku aborcji czy eutanazji albo też w wypadku prawa do adopcji dzieci przez pary 
homoseksualne. Rewolucyjny charakter nowego ustawodawstwa polega na tym, 
że ochronie prawnej podlegać będzie od tej pory agresor, nie zaś jego ofiara2.

Polacy przede wszystkim coraz bardziej skłaniają się do reagowania w myśl 
kanonów politycznej poprawności. Political and cultural correctness to swoi-
sty „nastrój umysłu”, przybierającego postać trwałych przekonań, a niekiedy 
oportunizmu. Łączy się z egoizmem jednostkowym i grupowym, konsump-
cyjną zachłannością i infantylnym roszczeniem do natychmiastowego samo-
zaspokojenia.

Skrajna tendencyjność politycznej poprawności jest przejawem czegoś o wie-
le głębszego niż rozbrat ze zdrowym rozsądkiem. Filozoficznymi przesłankami 
tego nowego wcielenia się radykalizmu są dwie idee. Pierwsza głosi pochwałę 
bezgranicznej różnorodności; z definicji każda odmienność jest dobra – z czego 
wynika, że nie istnieje jakakolwiek obiektywna hierarchia wartości, ale należy 

 1 Por. P. Buchanan, Śmierć Zachodu, Wrocław 2005, s. 41 n.
 2 Por. S. Szostakiewicz, Groza szwecjalizmu, „Fronda” nr 37, Warszawa 2004, s. 15–19.
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dążyć do szczęśliwej krainy relatywizmu i dowolności. Drugą ideą jest skrajne 
upolitycznienie obrazu świata – od języka poprzez obyczaj, tradycyjne wartości 
i zastane instytucje – aby po ich zanegowaniu i na ich ruinach zbudować uto-
pię społeczeństwa „wolnego od grzechu”3.

Promuje się dziś wielokulturowość i różnorodność wzorców. Krytykuje 
opresyjność dotychczasowych systemów normatywnych, tak w dziedzinie mo-
ralności i obyczaju, jak i sztuki czy estetyki. Jedna z podstawowych różnic za-
chodzących pomiędzy postmodernizmem a chrześcijaństwem polega na tym, 
że w chrześcijaństwie prawda jest objawiona, zaś w postmodernizmie nie ma 
prawdy obiektywnej; prawdą jest tylko to, co jest prawdą „dla mnie”; to ja ją 
stwarzam i jestem jej źródłem4.

Naszą postawą winna być konsekwentna wędrówka w świat duchowej głę-
bi. Zagrożeniem dla tej postawy jest zatomizowany człowiek, który nie przyj-
muje żadnej idei naczelnej, nie traktuje żadnej wartości jako najwyższej, lecz 
praktykuje „filozofię motylka”, wyrażając gotowość przyjęcia wszystkich bar-
wnych przeżyć niesionych przez życie. Taki styl życia prowadzi do duchowego 
rozdarcia. Dlatego niezwykle ważne pozostaje odkrywanie fundamentu warto-
ści duchowych, które są w stanie uchronić człowieka przed życiowym zagubie-
niem. Ich najgłębsze źródło odnajdujemy w Ewangelii, przywołując przykład 
Jezusa Chrystusa.

Wychowawca ukazując hierarchię wartości, zachęcając do kroczenia drogą 
wiary, szanuje godność i niepowtarzalność każdego człowieka; pokazuje drogę, 
choć nigdy nie może jej przejść w zastępstwie swojego wychowanka. Zachęca 
raczej, by te wartości zostały zasymilowane i rozwijane, by wielkodusznie były 
wprowadzane w życie5.

2. Powinności wychowawcze nauczyciela – mistrza

Na rolę zawodową nauczyciela składają się trzy podstawowe funkcje: dy-
daktyczna – związana z przekazywaniem wiedzy, rozwijaniem i doskonaleniem 
umiejętności; wychowawcza – czyli kształtowanie umiejętności społecznych, sy-
stemu wartości i tożsamości, oraz opiekuńcza – polegająca na trosce o zaspo-
kojenie potrzeb biologicznych i psychicznych uczniów, zapewnieniu im poczu-
cia bezpieczeństwa. Wraz z przechodzeniem przez kolejne etapy kształcenia 
uczeń podlega w różnym stopniu funkcjom, na przykład na poziomie edukacji 

 3 J. Gowin, Polityczna poprawność – ideologia czy instrument rynku?, [w:] Sacrum i kultura 
– chrześcijańskie korzenie przyszłości, red. R. Rubinkiewicz, S. Zięba, Lublin 2000, s. 202–204.
 4 A. Kołakowska, Czy możliwa jest religia postmodernistyczna?, „Znak” 2001, 1, s. 52.
 5 S. Chrobak, Kultura w edukacji europejskiej – inspiracje chrześcijańskie, „Wychowanie na 
co dzień” 2001, 3, s. 10–12.
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elementarnej najbardziej wybijającym się jest opiekuńcza funkcja nauczyciela, 
a następnie wychowawcza6.

Z nauką wychowującą mamy do czynienia wówczas, gdy nauczyciel potrafi 
ukazać uczniom podczas nauczania przejście od prawa do normy i zasady dzia-
łania, a uczeń osiągnąć to przez samokształcenie. Normy mają różne stopnie 
ogólności i wartości. Normy o wysokiej ogólności, których ważność i wartość 
celu góruje nad innymi i które wskutek tego stają się rozstrzygające w stosun-
ku do innych norm, nazywamy zasadami. W tym znaczeniu mówimy o zasa-
dach wychowawczych i dydaktycznych: są to normy obejmujące wiele różnych 
i bardziej szczegółowych norm postępowania wychowawczego i dydaktyczne-
go, a więc o wysokiej ogólności.

Ideał wychowania oznacza ostateczny cel procesu wychowania7. Ideał wy-
chowania, zwany też ideałem pedagogicznym lub modelem wychowania, może 
być analizowany w różnych aspektach: religijnym, filozoficznym, psychologicz-
nym, pedagogicznym, historycznym, socjologicznym, etycznym, aksjologicz-
nym. Z tych nauk czerpie odmienne sformułowania, które są synonimami te-
go samego znaczenia.

 — W ujęciu religijnym to kształtowanie wiary w Boga i człowieczą godność, 
nadziei i miłości; rozwijanie osobowości według Ewangelii; kształtowanie 
chrześcijańskiego światopoglądu.

 — W podejściu aksjologicznym to kształtowanie odpowiednich wartości, norm 
i zasad różnej ogólności, ważności i wartości.

 — Od strony filozoficznej to kształtowanie określonego światopoglądu.
 — W znaczeniu pedagogicznym to kształtowanie charakteru w najszerszym 

tego słowa znaczeniu.
 — Pod względem psychologicznym to kształtowanie wszechstronnego rozwo-

ju osobowości, osoby ludzkiej.
 — W ujęciu socjologicznym to kształtowanie prawidłowych stosunków mię-

dzyludzkich.
Moralnie rzecz ujmując, to wyrabianie właściwego, świadomego postępo-

wania człowieka w stosunku do osoby ludzkiej, społeczeństwa i jego cywiliza-
cyjnych dóbr, do przyrody, rozwijanie odpowiednich uczuć społeczno-moral-
nych, świadomości i zaangażowanej ideowości w dobro wspólne8.

Mówiąc o metodach wychowawczych, dostrzegam nierozerwalny związek 
między nimi a osobowością nauczyciela. Nauczyciel będzie bardziej usatys-
fakcjonowany, jeśli będzie nad sobą i swoimi kontaktami z dziećmi nieustan-
nie pracował. Pozwolę sobie przytoczyć kilka wytycznych, które mnie pomo-

 6 T. E. Dybowska, Nauczyciel, [w:] Między praktyką a teorią wychowania, praca zbiorowa, 
Lublin 1977, s. 85–89.
 7 S. Nalaskowski, O ideale wychowania i celach kształcenia, Toruń 1999, s. 9–11.
 8 Por. S. Sobczak, Celowość wychowania. Tomistyczne podstawy teologii wychowania, War-
szawa 2000, s. 40–43.
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gły w stosowaniu metod wychowawczych, a jednocześnie wzbogaciły moją oso-
bowość. Są to:

 — umiejętność słuchania,
 — wytrwałość,
 — wyciąganie wniosków z porażek,
 — niedopuszczanie do rutyny,
 — wzajemny szacunek, 
 — rozumienie empatyczne,
 — akceptacja każdego,
 — zgodność z samym sobą,
 — szczerość i otwartość,
 — równowaga emocjonalna. 

W ostatnich dwudziestu latach zaczęto poświęcać znacznie więcej uwagi ko-
munikacji językowej, realizowanej w klasie szkolnej. Jej analizą i opisem zajmu-
ją się trzy następujące ujęcia: lingwistyczne, skoncentrowane głównie na róż-
nego rodzaju formach komunikacji językowej rodzących się w trakcie procesu 
nauczania – uczenia się; antropologiczne, skupione wokół klasy jako sceny sta-
nowiącej część szerszego systemu kulturowego, w którym szkoła uczestniczy ja-
ko instytucja, oraz ujęcie psychologiczne, zajmujące się różnego rodzaju inte-
rakcjami zachodzącymi w klasie9.

Najczęściej popełnionymi przez nauczycieli błędami są:
 — nieuwzględnianie zasady indywidualizacji w procesie nauczania i wycho-

wania,
 — nieprzestrzeganie zasady obiektywizmu i bezstronności w ocenianiu uczniów,
 — niedocenianie znaczenia dokładnej znajomości ucznia oraz jego podstawo-

wego środowiska życia – rodziny,
 — nieumiejętność nawiązywania kontaktów z rodzicami,
 — brak konsekwencji w stawianych dzieciom i młodzieży zadaniach i egze-

kwowaniu ich spełnienia,
 — brak poszanowania godności osobistej ucznia, nietaktowne i brutalne trak-

towanie go10.
W Medytacjach o życiu godziwym Kotarbińskiego11 został sformułowany 

wzór moralny „opiekuna spolegliwego”, nazwanego terminem zaczerpniętym 
przez autora ze staropolskiej gwary śląskiej. Opiekun spolegliwy to ktoś, na kim 
można polegać, mieć do niego zaufanie, liczyć na jego pomoc. Może nim być tyl-
ko osoba życzliwa ludziom, ofiarna, szlachetna, a zarazem mężna i opanowana, 
wierna sobie i konsekwentna, prawdomówna i sprawiedliwa. I tylko taka osoba 
może być uznana za postępującą moralnie i godnie, zasługująca na szacunek.

 9 M. Ganete, E. Gomez, Klasa szkolna miejscem uczenia się i rozwoju, „Edukacja i dialog” 
1997, 9, s. 42.
 10 Por. K. Steede, 10 błędów popełniania przez dobrych rodziców, Gdańsk 2004, s. 49 n.
 11 T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godnym, Warszawa 1986, s. 59 n.
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3. Perspektywa biblijno-pastoralna myślenia o wychowaniu

Współczesne badania i poszukiwania edukacyjne idą obecnie na powrót 
w kierunku pedagogiki personalistycznej. Najbardziej fundamentalnym proble-
mem tej koncepcji pedagogiki jest pytanie o to, na ile człowiek jest osobą, a staje 
się osobowością? Wychowanie w świetle założeń personalizmu, zdaniem prof. 
Franciszka Adamskiego, oznacza 

kształtowanie osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego dla dobra 
społeczności, w której żyje i z dorobku których korzysta. Dokonuje się ono 
przez harmonijny rozwój wrodzonych właściwości fizycznych, intelektual-
nych i moralnych12. 

Człowiek nie jest w stanie samemu osiągnąć swojej dojrzałości. Potrzebuje po-
mocy innych, którzy nie powinni zastępować aktywności wychowanka, ale ją 
stymulować w takiej mierze i stopniu, aby odpowiedzieć na potrzeby wycho-
wanka wyrażone w jego potencjalności. Personalistyczna pedagogika pastoral-
na, szukając teoretycznych podstaw, odwołuje się do antropologii i aksjologii 
inspirowanej chrześcijaństwem.

Wypada w tym miejscu zwrócić uwagę na koncepcję pedagogiki ks. Maria-
na Nowaka, odpowiadająca duchowości chrześcijańskiej i katolickiej myśli teo-
logicznej. Zawiera ona w sobie przekonywującą odpowiedź na pytanie, kim jest 
człowiek oraz jakim ma się stać dzięki procesowi wychowania. Zwraca tym sa-
mym uwagę na potrzebę pogłębionej antropologii biblijnej, ukazującej człowie-
czeństwo, kształtowane na obraz i podobieństwo Boga. Natomiast relację między 
pedagogiką a dziedzinami wiedzy teologicznej, które bezpośrednio lub pośred-
nio zajmują się wychowaniem – jak pedagogika katolicka, pedagogika religijna, 
katechetyka, teologia pastoralna, teologia duchowości – jego zdaniem dadzą się 
objąć określeniem teologia wychowania. Do wymienionych wyżej dyscyplin mo-
że dołączyć pedagogika pastoralna. Podporządkowana wychowaniu chrześcijań-
skiemu będzie bardziej formacją i przygotowaniem do pełnienia ról w Kościele13.

Ks. Kazimierz Półtorak14, rozważając poruszane zagadnienia na tle działal-
ności duszpasterskiej Kościoła, jako kontynuacji odwiecznej pedagogii Bożej, 
zwraca uwagę na metodę, którą ma posługiwać się pedagogika pastoralna. Me-
toda ta obejmuje cztery etapy: na pierwszym formułuje się pytania dotyczące 
powołania chrześcijańskiego; na drugim należy obserwować pojawiające się po-
trzeby i oczekiwania tych, do których Kościół kieruje swoje orędzie zbawienia; 

 12 F. Adamski, Poza kryzysem tożsamości – w kierunku pedagogiki personalistycznej, [w:] Ewo-
lucja tożsamości pedagogiki, red. H. Kwiatkowska, Warszawa 1994, s. 119.
 13 M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, 
Lublin 1999, s. 213–214.
 14 K. Półtorak, Pedagogika pastoralna. Nowe inspiracje duszpasterskie, „Teologia praktyczna” 
2001, t. 2, s. 76–77.
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by na trzecim etapie można było podjąć konkretne działania wychodzące na-
przeciw tym oczekiwaniom. Działania te, poddawane wnikliwej ocenie i ewen-
tualnym modyfikacjom, rozpoczynają etap czwarty, polegający na wprowadza-
niu nowego stylu życia w stadium permanentnej realizacji.

Ze znanych opracowań podejmujących zagadnienia pedagogiki pastoralnej, 
wydanych w ostatnim czasie, jest praca zbiorowa pod redakcją Marka Marczew-
skiego (Wydawnictwo „Polihymnia”, Lublin 2003). Autor zwraca uwagę, że Koś-
ciół we wszystkich swoich funkcjach jawi się jako wspólnota wychowująca, gdyż 
proces zbawczy, do którego zaprasza, ma charakter wychowawczy: 

Cel pedagogiczny działań duszpasterskich koncentruje się wokół metody wy-
chowawczej oraz drogi stawania się nowym człowiekiem15.

W biblijnym patrzeniu na wychowanie obecne są dwie perspektywy: rze-
czywistość wychowania i ideał wychowania. Można zatem dojść do wniosku, że 
w sprawie kształcenia i wychowania, podobnie jak w innych dziedzinach, ist-
nieje napięcie między rzeczywistością a ideałem. Głównym obowiązkiem wy-
chowawców w świetle Pisma Świętego jest interioryzacja wyznania wiary oraz 
wynikających z niego postulatów i przykazań, czyli wymogów dotyczących ży-
cia moralnego. Chodzi tu o uwewnętrznienie wyznania wiary, sprawienie, by 
przeniknęło ono sumienie, zapadło w głąb człowieka i kształtowało jego religij-
ną tożsamość, gdyż wychowanie w Biblii ma charakter głęboko religijny.

Credo Izraela to fundament wychowania, którego ostatecznym celem jest 
przylgnięcie do Jedynego Boga i związanie z Nim swojego życia. Środków do 
takiego wychowania jest wiele, a najważniejsze z nich to:

 — pamięć – jedną z najbardziej fundamentalnych zasad wychowania jest me-
moryzacja, czyli ćwiczenie i kształtowanie pamięci;

 — rozważanie – celem rozważania jest zrozumienie, a to osiąga się przez po-
wtarzanie;

 — przestrzeganie norm i nakazów – warunkiem dobrego wychowania jest ży-
cie według przykazań, które, jak mówi Pismo Święte, zabezpieczają przed 
swawolą i dają prawdziwą wolność;

 — zewnętrzne wyrazy – dają one poznać skutki wychowania, z których wyni-
ka, że wychowanie przyniosło owoce.
Wychowanie i kształtowanie w biblijnym Izraelu ma nie tylko charakter te-

ocentryczny – zogniskowany na Bogu, ale także teomorficzny, gdyż skupione 
jest na naśladowaniu Boga. Potwierdzeniem tego są słowa zawarte w Księdze 
Kapłańskiej: 

Bądźcie więc świętymi, bo Ja jestem święty! (11,45)16.

 15 M. Marczewski, Nowy człowiek – paradygmat pedagogiki pastoralnej, [w:] Jakiego człowie-
ka chcemy wychować?, red. W. Kubik, Kraków 2002, s. 76–77.
 16 B. Bilicka, „Jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój wychowuje Ciebie” (Pwt 
8,5). Elementy pedagogiki biblijnej, „Pedagogika Christiana” 2004, 2, s. 212–213.
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4. Ku efektywnemu wychowaniu chrześcijańskiemu

Nie wolno nam zwątpić w sens tej ewangelicznej pracy, która jest hojnym 
sianiem Słowa Bożego na różną glebę: skalistą, pełną cierni, na drogę oraz na 
glebę żyzną (por. Łk 8,4–8). Czasami dobry przykład, dobra katecheza, dobra 
relacja do ucznia musi się wiele lat „odleżeć”, zanim przyjdzie czas jej owoco-
wania w sercu człowieka. „Wypłyń na głębię” – te słowa Jana Pawła II zachęca-
ją nas do tego, aby w 

epoce nieustannej aktywności, która często staje się gorączkowa i łatwo mo-
że przerodzić się w działanie dla działania… starać się najpierw „być”, zanim 
zaczniemy działać (NMI, 15)17. 

Aby bardziej być, by mieć energię duchową, Ojciec Święty wskazywał nam na 
źródła tej mocy, a są nimi kontemplacja oblicza Chrystusa w Kościele oraz Eu-
charystia.

Dostrzegane we współczesnym świecie groźne tendencje, takie jak: seku-
laryzm, konsumizm i relatywizm, w konsekwencji prowadzą do ateizmu prak-
tycznego. Te zjawiska, na różne sposoby obecne w środowisku waszej pracy, są 
ciągle wyzwaniem dla Kościoła. Chcąc sprostać tym wyzwaniom, Kościół za-
chęca i obliguje do podnoszenia kwalifikacji oraz do stałej formacji duchowej, 
eklezjalnej i katechetyczno-pedagogicznej18.

Formacja duchowa to przede wszystkim kształtowanie dojrzałej osobowo-
ści, która będzie dla innych pomostem w spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Ta 
formacja domaga się rozwijania zespołu cech ludzkich, takich jak: umiłowa-
nie prawdy, poczucie sprawiedliwości, prawość i rzetelność, szacunek wobec 
każdej osoby, wierność danemu słowu, umiejętność współczucia, konsekwen-
cja w postępowaniu, zdolność do zrównoważonego sądu i zachowania, a szcze-
gólnie ważna umiejętność to nawiązywanie i utrzymywanie osobowych wię-
zi z innymi19.

Misja katechety istnieje i trwa w Kościele, a także dla Kościoła, który jest 
źródłem tego powołania, i dlatego potrzebna jest formacja eklezjalna. Kateche-
ta winien zmierzać do pełniejszego rozumienia Kościoła, głębszej miłości i za-
ufania wobec niego i jego pasterzy – biskupów, którzy udzielają misji kateche-
tycznej i tych, którzy ich w tym dziele katechizacji wspierają. 

Po uzyskaniu koniecznych kwalifikacji do nauczania religii w szkołach, ka-
techeta uczestniczy w stałej formacji rozłożonej w czasie na wszystkie lata ak-
tywności katechetycznej, (kan. 780 KPK). Podobnie dzieje się w innych dziedzi-
nach edukacji i specjalizacji zawodowej. Kto zatrzymuje się w miejscu, ten się 

 17 Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte (6 sierpnia 2001).
 18 Por. S. Dziekański, Wychowanie w nauczaniu Kościoła, Warszawa 2000, s. 145–148.
 19 P. Kaźmierczak, Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, Kra-
ków 2003, s. 29–32.
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cofa. Celem formacji jest kształtowanie swej osobowości oraz rozwijanie swo-
ich katechetycznych możliwości i umiejętności. Motywacja podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych katechetów jest przede wszystkim wezwaniem samego 
Chrystusa, który wzywa uczniów, aby byli tak doskonali, jak doskonały jest Oj-
ciec niebieski (por. Mt 5,48).

Wymaga tego status zawodowy katechety, który jest pracownikiem zawodo-
wym, skierowany przez Kościół do pracy publicznej. Nie jest to zatem wolonta-
riat ani czyn społeczny. Karta Nauczyciela dająca uprawnienia pracownicze, sta-
wia też wymagania, których spełnienie zapewnia pracę i awans zawodowy.

Na formację pedagogiczno-katechetyczną i duchową nauczyciela religii – ka-
techety trzeba zatem spojrzeć komplementarnie, nie tylko pod kątem jego roz-
woju profesjonalnego, lecz i osobowościowego. Celem jego pracy jest nie tyl-
ko przekazanie wiedzy, przekazanie umiejętności obrzędowo-kultycznych, lecz 
przekazanie uczniom wiary i wprowadzenie ich do życia w wierze (modlitwa 
prywatna, liturgiczna, praktyki religijne, życie według chrześcijańskich zasad 
moralnych itp.). Powinna zatem być uwzględniona formacja:

 — duchowa (nawrócenie, wiara, życie duchowe),
 — eklezjalna (służba w Kościele i dla Kościoła),
 — teologiczno-doktrynalna (poznanie i maksymalne zrozumienie całej na-

uki Kościoła),
 — katechetyczno-pedagogiczna (osoba katechety: nauczyciel, wychowawca, 

świadek wiary).
Formacja powinna mieć charakter teoretyczny i praktyczny. Pierwszym 

i głównym odpowiedzialnym za własną formację jest sam katecheta, wierny 
swemu powołaniu i swojemu posłannictwu. Natomiast na terenie własnej die-
cezji biskup diecezjalny i jego delegaci różnych struktur Kościoła lokalnego.

Przesłanie

Przed osobą istnieje zawsze wielka szansa bycia „więcej” i „pełniej”. Oso-
bie nigdy nie powinna wystarczać sytuacja, w której się znajduje, zawsze mo-
że i winna sięgać wyżej. W „Homo viator” Marcel20 napisał, że dewizą życiową 
osoby powinno być nie „sum” ale „sursum” – nie „jestem”, ale „rosnę w górę”, 
przekraczam siebie. Ostateczną perspektywą tego rozwoju i uzupełnienia się 
jest sam Bóg.

 20 Por. G. Marcel, Homo viator, tłum. P. Lubicz, Warszawa 1994, s. 34.
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Wersety biblijne źródłem  
w historii metrologii  

na przykładzie jednostek masy

W naszych rozważaniach zatrzymamy się nad miarami masy używanymi 
w Biblii. Pierwszym punktem opracowania będzie historycznie usytu-
owane „wzmiankowanie” o wspomnianych miarach zakończone tabel-

ką jednostek miary masy używanych w Syrii, Palestynie, Grecji i Rzymie. W czę-
ści drugiej zaprezentujemy wersety zawierające poszczególne miary.

Choć główną metodą zastosowaną w tym artykule jest prezentacja wybranych 
wersetów biblijnych, to za czynnik twórczy może być w nim uznany wybór odpo-
wiednich haseł, a jeszcze bardziej selekcjonowanie wersetów w ramach poszcze-
gólnych haseł, aby zachować zgodność tematyczną z zakresem metrologii.

Nie ulega wątpliwości, że Pismo św. jest księgą, która prowokuje dzisiejszego 
człowieka. Prowokuje i nie pozwala mu przejść obojętnie obok siebie. To nic, 
że została napisana 2 do 3 tysięcy lat temu, że pisali ją ludzie o mentalności 
innej niż nasza, że powstała, można by powiedzieć, w środowisku egzotycz-
nym; mimo tego jest zawsze aktualna, prawdziwa i żywa.
Jest rzeczą charakterystyczną dla naszych czasów, że wzrasta ciągle zainte-
resowanie tą księgą. Uczeni egzegeci aby przybliżyć jej zrozumienie, wyda-
ją coraz to bardziej udoskonalone tłumaczenia tej księgi, piszą komenta-
rze do poszczególnych ksiąg, opracowują monograficznie zaprezentowane 
w niej problemy2, 

pisze ks. Kazimierz Grela, jeden ze współczesnych teologów polskich.
Metrologia, dziedzina wiedzy zajmująca się operacją pomiaru w zakresie 

technicznym, metodologicznym i prawnym znajduje swe źródła historyczne 

 1 Instytut Ekonometrii i Informatyki Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 
42-200 Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19b; e-mail: rmolejnikofm&op.pl
 2 K. Grela, Konkordancja Nowego Testamentu, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 
1987, s. 5.
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w wersetach biblijnych. Po czasach reżimu komunistycznego, w których jedyną 
dopuszczalną filozofią był materializm w postaci marksizmu i leninizmu, wie-
lu pracowników nauki nadal dziwi fakt, że w Biblii można znaleźć opisy mają-
ce walor naukowo – techniczny. Głównym celem opracowania jest propaganda 
Pisma Świętego, w środowisku nauki, jakim jest metrologia i do którego należy 
sam autor. Jednostki wielkości fizycznych spotykane w Biblii, używane już od 
czasów starożytnych, potwierdzają historyczność i długowieczność metrologii, 
wzbudzając jednocześnie sentyment do Biblii, u wielu przedstawicieli grona me-
trologów. Wspólny język metrologów pomaga wielu do zbliżenia się do wiary 
poprzez zetknięcie się z Biblią i uwierzenie w jej nadprzyrodzone walory.

W naszych rozważaniach zatrzymamy się nad miarami masy używany-
mi w Biblii. Pierwszym punktem opracowania będzie historycznie usytuowa-
ne „wzmiankowanie” o wspomnianych miarach, zakończone tabelką jednostek 
miary masy używanych w Syrii, Palestynie, Grecji i Rzymie, uwzględniające pro-
porcje ich miary w stosunku do kg. W części drugiej zaprezentujemy wersety 
zawierające poszczególne miary.

Choć główną metodą zastosowaną w tym artykule jest prezentacja wybra-
nych wersetów biblijnych, to za czynnik twórczy może być w nim uznany wy-
bór odpowiednich haseł, a jeszcze bardziej selekcjonowanie wersetów w ra-
mach poszczególnych haseł, aby zachować zgodność tematyczną z zakresem 
metrologii. Pod każdym cytatem podamy metrologiczną charakterystykę opi-
sywanej wielkości.

1. Miara masy3

Żydzi posługiwali się talentem (34,272 kg), miną (0,571 kg), syklem (11,424 g)  
i półsyklem. W epoce hellenistycznej wszystkie te ciężarki były wyrabiane z oło-
wiu. Od ich określeń pochodziły też nazwy poszczególnych monet. Jednostką 
wagową – zarazem najmniejszą jednostką monetarną była: gera (0,6 g)4. Nowy 
testament wspomina tylko o talentach (w Grecji: talantiaios) i o funtach rzym-
skich (w Grecji: litra: 327, 45 g)5. Jednostką odnoszącą się tylko do masy był 
Kab – miara wagi około 2,5 kg6.

 3 Pojęcie masa i ciężar używam tu jako synonimy, co w naszych rozważaniach nie będzie 
prowadzić do błędów.
 4 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych, Wy-
dawnictwo Pallottinum, Poznań 1980, s. 1423.
 5 Por.: X. L. Dufour, Słownik Nowego Testamentu, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 
1986, s. 199.
 6 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu…, s. 1423.
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Tabela miar masy
Jednostka masy Skala jednostki w stosunku do kg

Talent, talantiaios
Kab 
Funt rzymski, litra 
Mina
Sykl
Półsykl
Gera 

  34,272
2,5

        0,32745
    0,571

          0,011424
          0,005712

      0,0006

2. Miary masy w wersetach biblijnych

Bieżące studium ma za zadanie prezentację wersetów biblijnych w których 
występują hasła związane z miarami masy, a więc takie jak:

 — talent, talantios, kab, funt rzymski, litra, mina, sykl, półsykl, gera.
Nie będziemy dokonywać objaśnień tekstu natchnionego dla zorientowa-

nia czytelnika z kontekstem dziejowym i geograficznym opisywanych faktów, 
dokonując zgodnie z postawionym celem jedynie prezentacji tekstów. Analiza 
treści podanych tekstów w relacji do ich kontekstów jest propozycją zagadnień 
do dalszego opracowania

W tekstach opieramy się na tłumaczeniu Pisma św. z języków oryginalnych, 
zwanym Biblią Tysiąclecia7, a środkiem pomocniczym do wyszczególnienia właś-
ciwych tekstów będzie opracowana komputerowo konkordancja biblijna8.

2.1. Talent9

Hasło to występuje w Biblii 77 razy10 ale do kontekstu metrologicznego od-
nosi się zapewne tylko dziewięć wersetów:

1. Z talentu szczerego złota należy wykonać świecznik… (Księga Wyjścia 25,39).
2. Z talentu zaś szczerego złota wykonał świecznik… (Księga Wyjścia 37,24).
3. Sto talentów srebra zużyto na odlanie podstaw do przybytku i podstaw do za-

słon, sto talentów na sto podstaw, czyli po talencie na jedną podstawę (Księ-
ga Wyjścia 38,27).

 7 Por.: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu…
 8 Por.: J. Flis, Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia, Oficyna Wy-
dawnicza „Vacatio”, Warszawa 1996.
 9 Talent – waga złota albo srebra równa 34,272 kg, stosowana jako jednostka monetarna, 
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu…, s. 1427.
 10 J. Flis, Konkordancja Starego i Nowego Testamentu…, s. 1478–1479
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4. Z głowy Milkoma zdjął koronę, która ważyła talent złota (Druga Księga Sa-
muela 12,30).

5. Trzy tysiące talentów złota, złota z ofiru, i siedem tysięcy talentów srebra 
oczyszczonego… (Pierwsza Księga Kronik 29,4).

6. Złota pięć tysięcy talentów i dziesięć tysięcy darejków, srebra dziesięć tysię-
cy talentów, miedzi osiemnaście tysięcy talentów, żelaza sto tysięcy talentów 
(Pierwsza Księga Kronik 29,7).

7. O wadze sześciuset talentów (Druga Księga Kronik 3,8).
8. I odważyłem im sześćset pięćdziesiąt talentów srebra i sto sprzętów srebrnych, 

każdy po dwa talenty; sto talentów złota… (Księga Ezdrasza 8,26).
9. I grad ogromny o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi (Apokalipsa 

św. Jana 16,21).

Uwaga
Występują wersety biblijne w których nie można jednoznacznie ocenić, czy 

słowo talent jest desygnatem jednostki masy, czy jednostki monetarnej. Jako 
przykład może służyć werset:

Wzięli stamtąd czterysta pięćdziesiąt talentów złota i przywieźli… (Druga 
Księga Kronik 8,18).

W Biblii można znaleźć także wersety, które wyraźnie świadczą o użyciu ta-
lentu jako jednostki monetarnej:

W kraju Medów sakwę z dziesięcioma talentami srebra (Księga Tobiasza 
1,14). 

Wersety te nie wchodzą jednak w zakres naszych rozważań.

2.2. Talantios 

W konkordancji nie występuje to hasło.

2.3. Kab 

Hasło to występuje w Biblii tylko raz11 , i to w kontekście metrologicznym 
odnosząc się do masy:

Powstał zatem wielki głód w Samarii. Bo oto nieprzyjaciele oblegali ją, tak iż 
głowa osła kosztowała osiemdziesiąt srebrnych syklów, a ćwiartka kaba dzi-
kiej cebuli pięć syklów srebra (Druga Księga Królewska 6,25).

 11 Por.: J. Flis, Konkordancja Starego i Nowego Testamentu…, s. 417.
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2.4. Funt rzymski

Hasło to występuje w Biblii dwa razy12:
1. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku… (Ewangelia wg 

św. Jana 12,3).
2. I przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu: (Ewangelia wg św. 

Jana 19,39).

2.5. Litra 

W konkordancji nie występuje to hasło. 

2.6. Mina13

 Hasło to występuje w Biblii 18 razy14. Podobnie jak w haśle talent, występu-
ją konteksty w których słowo mina ma znaczenie typowo metrologiczne; takich 
wersetów mamy cztery. Z kontekstem wskazującym na jednostkę monetarną 
można wskazać na cztery wersety15. Można także znaleźć wersety w których nie 
można bezpośrednio rozstrzygnąć, czy chodzi o jednostkę masy czy jednostkę 
monetarną16. Występuje też kontekst nie odnoszący się ani do jednostek masy 
ani do jednostek monetarnych17. 

Oto wersety o treści metrologicznej:
1. Na każdy puklerz wchodziło po trzy miny złota (Pierwsza Księga Królew-

ska 10,17).
2. Wysłał do Rzymu Numeniusza z wielką złotą tarczą wagi tysiąca min… (Pierw-

sza Księga Machabejska 14,24).
3. A przynieśli ze sobą złotą tarczę wagi tysiąca min (Pierwsza Księga Macha-

bejska 15,18).
4.  Mina ma stanowić dwadzieścia syklów… (Księga Ezdrasza 45,12).

Uwaga
W kontekście tym mamy bezpośrednio podaną proporcję pomiędzy war-

tościami dwu jednostek masy: miny i sykla.

 12 Por.: J. Flis, Konkordancja Starego i Nowego Testamentu…, s. 328.
 13 Mina – jednostka wagowa, około 570 g, używana również jako jednostka monetarna – mi-
na srebrna, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu…, s. 1424.
 14 Por.: J. Flis, Konkordancja Starego i Nowego Testamentu…, s. 597.
 15 Księga Ezdrasza 2,69; Księga Nechemiasza 7,69; 7,70; 7.71.
 16 Ewangelia według św. Lukasza 19,13; 19,16; 19,18; 19,20; 19,24; 19;25 (Przypowieść o ta-
lentach).
 17 Słowo mina jest tu oznaczeniem wyraz twarzy: „Chwyciła go i obejmuje, z bezczelną mi-
ną doń rzekła: …” (Księga Przysłów 7,13).



O. dr Roman Marcin Olejnik OFM158

2.7. Sykl18

Hasło to występuje w Biblii 130 razy19. Z haseł tych cztery odnoszą się do 
półsykla, ponieważ autor Konkordancji nie wprowadza różnicy pomiędzy jed-
nostką półsykla, a operacją dzielenia wartości jednostki sykla na połowę.

 Podobnie jak w haśle mina, występują konteksty wskazujące wyraźnie na 
sykl jako na jednostkę masy, także inne wskazujące wyraźnie na jednostkę mo-
netarną20. Nie spotykamy wersetów stanowiących kontekst trudny do zakwali-
fikowania rozpatrywanego hasła sykl do odpowiedniej grupy, natomiast wystę-
pują wersety w których raz użyte słowo ma znaczenie metrologiczne a drugi raz 
użyte występuje z sensem monetarnym. Oto przykłady takich wersetów:

Sykl od głowy według wagi sykla przybytku21; sykl po dwadzieścia ger (Księ-
ga Liczb 3,47). 

 — Pierwsze hasło sykl ma sens monetarny, drugie i trzecie metrologiczny, po-
nieważ gera jest jednostką tylko masy.

Wykupu dokona się… za cenę pięciu syklów srebra …sykl po dwadzieścia 
ger (Księga Liczb 18,16). 

 — Pierwsze znaczenie monetarne, drugie metrologiczne.
Oto hasła w kontekście metrologicznym22:

1. Pięćset syklów obficie płynącej mirry, połowę tego, to jest dwieście pięćdzie-
siąt syklów wonnego cynamonu i tyleż, to jest dwieście pięćdziesiąt syklów 
wonnej trzciny… (Księga Wyjścia 30,23).

2. Wreszcie pięćdziesiąt syklów kasji… (Księga Wyjścia 30,24).
3. Gestem kołysania i siedemset trzydzieści syklów, według wagi sykla przybyt-

ku (Księga Wyjścia 38,24).
4. A srebra było sto talentów i tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć syklów we-

dług wagi sykla przybytku23 (Księga Wyjścia 38,25).
5. Z tysiąca siedmiuset siedemdziesięciu pięciu syklów zrobiono haczyki… 

(Księga Wyjścia 38,28).
6. Brązu zaś, który złożono w ofierze obrzędem kołysania, było siedemdziesiąt 

talentów i dwa tysiące czterysta syklów (Księga Wyjścia 38,29).
7. Każde twoje oszacowanie będzie dokonywane na podstawie sykla przybytku. 

Jeden sykl równa się dwudziestu gerom (Księga Kapłańska 5,15).

 18 Sykl (hebr. szekel) – w Starym Testamencie: 1) zasadnicza jednostka wagowa, około 1,4 g; 
2) jednostka monetarna. Odróżniano zwykły sykl od świątynnego, cięższego, Pismo Święte Sta-
rego i Nowego Testamentu…, s. 1426.
 19 Por.: J. Flis, Konkordancja Starego i Nowego Testamentu…, s. 1391.
 20 „Wykupu dokona się … za cenę pięciu sykli srebra” (Księga Liczb 178,16).
 21 To znaczy według wzorca tam przechowywanego, Pismo Święte Starego i Nowego Testa-
mentu…, s. 95.
 22 To znaczy, że choć jedno wystąpienie hasła sykl ma znaczenie metrologiczne.
 23 Świątynia.
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8. Sykl od głowy według wagi sykla przybytku; sykl po dwadzieścia ger (Księ-
ga Liczb 3,47).

9. Tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć syklów według wagi przybytk (Księga Liczb 
3,50).

10. Misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów oraz czara srebrna wagi siedemdzie-
sięciu syklów (Księga Liczb 7,13).

11. Czasza złota wagi dziesięciu syklów (Księga Liczb 7,14). Identyczną treść ma-
ją wersety: 7,20, 7,26; 7,32; 7,38; 7,44; 7,50; 7,56; 7,62; 7,68; 7,74; 7,80.

12. Misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów,24 czara srebrna wagi siedemdziesię-
ciu syklów… (Księga Liczb 7,19). Identyczną treść mają wersety: 7,25; 7,31; 
7,37; 7,43; 7,49; 7,55; 7,61; 7,67; 7,73; 7,79.25 

13. Każda misa ważyła sto trzydzieści syklów srebra… ciężar naczyń srebrnych 
wynosił dwa tysiące czterysta syklów srebra… (Księga Liczb 7,85).

14. Każda czasza ważyła dziesięć syklów… ciężar złota czasz wynosił sto dwa-
dzieścia syklów (Księga Liczb 7,86).

 24 W wersecie tym i pozostałych brakuje spójnika „oraz” w stosunku do wersetu: Księga Liczb 
7,13.
 25 Spotykamy się tu z ciekawą strukturą literacką (dwunastokrotnie powtarzają się wersety 
obydwu typów). Opowieść o darach złożonych Mojżeszowi, przez wodzów pokoleń, na budowę 
przybytku, stanowiąca siódmy rozdział Księgi Liczb, ma ciekawą budowę. Wstęp stanowi opis 
przyjęcia przez Mojżesza darów, przeznaczonych do użytku w Namiocie Spotkania, podzielo-
nych pomiędzy lewitów (strażnicy sanktuarium, nie mający funkcji ściśle kapłańskich). Część 
druga, to opis jakościowo – ilościowy ofiar od wodzów pokoleń, przedstawiony w formie dwu-
nastodniowego okresu przekazywania darów. Wszystkie opisy są jednakowe z dokładnością do 
wspomnianego spójnika „oraz”. Na zakończenie następuje bilans wszystkich darów. Ze względu 
na ciekawą formę pozwolę sobie zacytować wspólną formę daru przypadającego na jeden dzień 
oraz cały bilans. 
  Przekazanie dnia drugiego: 
  „Drugiego dnia przyniósł dar ofiarny Netaneel, syn Suara, książę Issacharytów. Jego dar 
ofiarny stanowiły; misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesię-
ciu syklów – według wagi przybytku – obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą 
na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem; młody cielec, 
baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie dwa wo-
ły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć owieczek jednorocznych jako ofiara pojednania. To był dar 
ofiarny Nataneela, syna Suara” (Księga Liczb 7,18–7,23).
  Bilans: 
  „Dary na poświecenie ołtarza, które przynieśli książęta izraelscy w dniu jego namaszczenia, 
były następujące: dwanaście mis srebrnych, dwanaście czar srebrnych i dwanaście czasz złotych. 
Każda misa ważyła sto trzydzieści syklów srebra, a każda czara siedemdziesiąt. Ogólny ciężar 
naczyń srebrnych wynosił dwa tysiące czterysta syklów srebra – według wagi przybytku. Czasz 
złotych, wypełnionych kadzidłem, było dwanaście; każda czasza ważyła dziesięć syklów według 
wagi przybytku. Ogólny ciężar złota czasz wynosił sto dwadzieścia syklów.
  Ogólna liczba bydła przeznaczonego na ofiarę całopalną wynosiła: dwadzieścia cielców, 
dwanaście baranów, dwanaście jednorocznych jagniąt, z dodaniem przynależnych ofiar z pokar-
mów, i dwanaście kozłów na ofiarę przebłagalną. Ogólna liczba bydła przeznaczonego na ofia-
rę pojednania wynosiła: dwadzieścia cztery woły, sześćdziesiąt baranów, sześćdziesiąt kozłów 
i sześćdziesiąt jednorocznych owieczek. To były dary ofiarne na poświęcenie ołtarza, gdy został 
namaszczony” (Księga Liczb 7,84–7,88).
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15. Wykupu dokona się… za cenę pięciu syklów srebra… sykl po dwanaście ger 
(Księga Liczb 18,16).

16. Dwieście syklów srebra i pręt złoty wagi pięćdziesięciu syklóe (Księga Jozue-
go 7,21).

17. Tysiąc siedemset syklów złota… (Księga Sędziów 8,26).
18. Ubrany zaś był w łuskowy pancerz z brązu o wadze pięciu tysięcy syklów 

(Pierwsza Księga Samuela 17,5).
19. A jej grot ważył sześćset syklów żelaza (Pierwsza Księga Samuela 17,7).
20. Włosy jego głowy ważyły dwieście syklów… (Druga Księga Samuela 14,26).
21. Włócznia ważyła trzysta syklów brązu… (Druga Księga Samuela 21,16).
22. Na każdą tarczę wychodziło sześćset syklów złota… (Pierwsza Księga Kró-

lewska 10,16).
23. A na każdą tarczę wychodziło sześćset syklów kutego złota (Druga Księga 

Kronik 9,15).
24. Na każdy puklerz wychodziło trzysta syklów złota (Druga Księga Kronik 9,16).
25. Sykl ma wynosić dwadzieścia ger; minę ma stanowić dwadzieścia syklów, 

dwadzieścia pięć syklów i piętnaście (Księga Ezechiela 45,12). 

Uwaga
Werset ten podaje cenny przelicznik pomiędzy jednostkami, podkreślając 

jednocześnie niejednoznaczność owego przelicznika.
26. Powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować (Księga Amosa 8,5). 

Uwaga
Werset ten ma także treść etyczną; takimi zagadnieniami zajmuje się tak 

zwana etyka metrologiczna.

2.8. Półsykl

Oto cztery wersety biblijne wybrane z wersetów hasła sykl:
1. Wyjął kolczyk złoty wagi pół sykla oraz włożył na jej ręce dwie bransolety zło-

te ważące dziesięć sykli… (Księga Rodzaju 24,22; drugi wyraz sykl ma sens 
jednostki poprzedniej: Sykl 2.7).

2. Pół sykla, według wagi przybytku, czyli dwadzieścia ger za jeden sykl; pół sy-
kla na ofiarę Panu (Księga Wyjścia 30,13).

3. A ubogi nie będzie zmniejszał wagi pół sykla… (Księga Wyjścia 30,15). 

Uwaga
Werset ten odnosi się także do zagadnień etyki metrologicznej.

4. Czyli na głowę pół sykla według wagi sykla przybytku pobierano od wszyst-
kich (Księga Wyjścia 38,26). 
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2.9. Gera 

 Hasło to występuje w Konkordancji pięć razy26 i za każdym razem jest poda-
ne w formie przelicznika. Oto wersety biblijne w których występuje to hasło:

1. Pół sykla, według wagi przybytku, czyli dwadzieścia ger za jeden sykl… (Księ-
ga Wyjścia 30,13).

2. Sykl równa się dwudziestu gerom (Księga Kapłańska 27,25).
3. Sykl po dwadzieścia ger (Księga Liczb 3,47).
4. Sykl po dwadzieścia ger (Księga Liczb 18,16).
5. Sykl ma wynosić dwadzieścia ger… (Księga Ezdrasza 45,12).

3. Podsumowanie

Żydzi w posługiwaniu się miarami masy: talentem, miną, syklem i półsyklem 
używali ciężarków które były wyrabiane z ołowiu. Od ich określeń pochodzi-
ły też nazwy poszczególnych monet. Jednostką wagową – zarazem najmniejszą 
jednostką monetarną była: gera. Konsekwencją tego jest fakt, że w tych samych 
wersetach, pod mianem tych samych haseł, kryją się jednostki wagowe i jedno-
cześnie monetarne. W wielu miejscach fakt ten stanowi przyczynę utrudnień 
w rozpoznaniu przynależności hasła do odpowiedniej kategorii.

Nowy testament wspomina tylko o talentach i o funtach rzymskich. Pozosta-
ły jednak jednostki odnoszące się tylko do masy; przykładem ich był Kab.

Występują także cenne konteksty w których mamy bezpośrednio podaną 
proporcję pomiędzy wartościami dwu jednostek masy, na przykład: miny i sy-
kla. Werset podaje cenny przelicznik pomiędzy jednostkami, podkreślając jed-
nocześnie niejednoznaczność owego przelicznika.

Obok hasła sykl występuje w Biblii hasło półsykla; jednak autor Konkordan-
cji nie wprowadza różnicy pomiędzy jednostką półsykla, a operacją dzielenia 
wartości jednostki sykla na połowę.

Wśród cytowanych wersetów, spotykamy także wersety i treści etycznej, któ-
rych treść jest przedmiotem studium nowopowstałej dziedziny metrologicznej 
zwanej etyką metrologiczną.

Uważam, że każdego metrologa ucieszy tak liczne występowanie haseł bi-
blijnych w kontekście metrologicznym.

Kończąc naszą prezentację wyrażam inicjatywę kontynuacji poszukiwań dal-
szych haseł metrologicznych, których opis możemy znaleźć w wersetach najpięk-
niejszej księgi, jaką jest Biblia, Księga Natchniona. Korzystnym by także było 
zapoznanie czytelnika z kontekstem dziejowym i geograficznym treści poszcze-
gólnych wersetów, korzystając z różnych historycznie tłumaczeń Pisma Świętego.

 26 J. Flis, Konkordancja Starego i Nowego Testamentu…, s. 331.
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Sumienie czy prawo  
– pytanie o prymat1

Wprowadzenie

Zaproponowany w tytule sposób ujęcia relacji sumienia i prawa może na-
suwać wątpliwości, a nawet budzić zdziwienie. Wszak zarówno sumie-
nie, jak i prawo stanowią bardzo ważny element codzienności. Trudno 

bowiem wyobrazić sobie ludzkie życie bez prawa lub bez sumienia. Dlatego su-
gerowanie, że oba pojęcia mogą być przeciwstawne, wydaje się czymś wprost 
niedorzecznym. Tym bardziej, iż sumienie oraz prawo z natury rzeczy pełnią 
wobec człowieka funkcję służebną. Powinny się raczej uzupełniać, a nie wyklu-
czać. Na co dzień ludzie doświadczają jednak sytuacji, zmuszających ich do wy-
boru pomiędzy sumieniem a prawem, na które się powołują. Nie rzadko są to 
bardzo poważne dylematy moralne, mogące w dalszej perspektywie kłaść się cie-
niem na czyjejś przyszłości2. W tym przypadku nie można jednak mówić o ja-
kimś przeciwstawieniu, lecz raczej o wzajemnej relacji.

Wspomniane powyżej sytuacje o charakterze konfliktogennym pokazują, 
że pomimo pierwotnych odczuć, pomiędzy sumieniem a prawem rzeczywiście 
dochodzi czasami do napięć. Rodzi się wówczas pytanie: być wierny sumieniu, 
czy też okazać posłuszeństwo prawu? Konflikt ten można jeszcze zaostrzyć i za-
pytać się samego siebie: mam skorzystać z przysługującego mi prawa, czy też 
w imię poszanowania godności sumienia ponieść osobistą szkodę? Powyższe 
dylematy wyrażone w sposób ogólnikowy, nie są bynajmniej dywagacją czysto 
akademicką. Prawda bowiem jest taka, że wielu ludziom przyszło się już zmie-
rzyć z owym problemem. Niektórzy z nich mogą mieć do dziś pewne wątpliwoś-

 1 Wykład dla Klubu Inteligencji Katolickiej w Zabrzu (1.02.2006 r., parafia św. Anny). 
 2 Por. M. Wójcik, Lekarz – sługa życia czy śmierci?, [w:] Medycyna i prawo: Za czy przeciw ży-
ciu. Materiały z sympozjum zorganizowanego w 50. rocznicę uchwalenia przez Organizację Naro-
dów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (Warszawa–Lublin–Kraków 30 XI–
5 XII), red. E. Sgreccia, T. Styczeń i in., Lublin 1999, s. 150–157.
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ci, co do słuszności podjętych decyzji. Natomiast inni prędzej czy później staną 
przed koniecznością wyboru. Okazuje się, że przed prozą dnia codziennego nie 
ma ucieczki. Ludzkie życie zaś jest dogłębnie naznaczone koniecznością doko-
nywania różnorakich wyborów, które oby jak najczęściej były trafne3.

Sumienie w ujęciu chrześcijańskim

Podejmowanie tematu dotyczącego sumienia z jednej strony wiąże się z ko-
niecznością uwzględnienia pokaźnego dorobku publikacji teologicznych podej-
mujących tę problematykę4. Z drugiej strony należy zdać sobie sprawę z coraz 
bardziej popularnego określenia, jakie pojawia się w publikacjach wielu auto-
rów. Chodzi o „kryzys sumienia”. Ów kryzys przejawia się w subiektywnym po-
stępowaniu człowieka, który oceniając rzeczywistość, odwołuje się właśnie do 
sumienia. Tymczasem coraz częściej myli on dobro ze złem, co świadczy o tym, 
że głos jego sumienia jest przytłumiony lub zmanipulowany. Można w tym miej-
scu przywołać bardzo dosadne, ale przemawiające do wyobraźni określenie od-
zwierciedlające stan sumienia współczesnego człowieka – „postnowoczesna pa-
radontoza”. Autor tego terminu nie bez powodu mówi w swoim artykule o „epoce 
terapeutów”, którzy mają wyzwolić człowieka ze zjawiska wyrzutów sumienia, 
jako objawów zaburzeń o charakterze wewnętrznym5. Najpoważniejsza jednak 
z przyczyn kryzysu sumienia dotyczy kryzysu obecności Boga w życiu wielu 
chrześcijan6. Sumienie bowiem jest symbolem Jego obecności w każdym czło-
wieku, nawet tym, który zaprzecza Bożemu porządkowi świata7. 

W kontekście powyższych uwag, nim zostanie podjęty zasadniczy temat 
niniejszej dysertacji, wydaje się właściwe przypomnienie kompendium wiedzy 
o sumieniu w ujęciu chrześcijańskim. Tym bardziej, że, jak pisze Jan Paweł II 
w encyklice „Veritatis Splendor”, nawet środowisko teologów nie jest wolne od 
pewnych błędnych teorii odnoszących się do sumienia. Punktem wyjścia niech 
będzie soborowa definicja sumienia. Otóż, Sobór Watykański II określił sumienie 
jako „…najtajniejszy ośrodek i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam 

 3 Por. E. McDonough, Rzeczywiste lub pozorne konflikty między obowiązkami życia konse-
krowanego a współczesnym światem pracy, [w:] Służba i praca. Materiały II Międzynarodowego 
Sympozjum Prawa Zakonnego (Lublin 17–18 X 1994), red. B. W. Zubert, E. Szczot, Lublin 1996, 
s. 13–28.
 4 Na szczególną uwagę zasługuje tutaj encyklika Jana Pawła II „Veritatis Splendor” [Dalej: 
VS]. Por. Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Komputerowy zbiór dokumentów papieskich, 
Kraków 1999.
 5 Por. Z. Krasnodębski, Przemiany sumienia, „Znak” 1996, 48, nr 7, s. 9.
 6 Por. A. Osęka, Sumienie, rzecz osobista, „Znak” 1996, 48, nr 7, s. 53.
 7 Por. J. Żytowiecki, Godność osoby ludzkiej jako Dziecka Bożego w nauczaniu Jan Pawła II, 
[w:] Wierzę w Boga Ojca. Program duszpasterski na rok 1998/99. Komisja Duszpasterska Episko-
patu Polski, red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1998, s. 168.
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z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa”8. Na szczególną uwagę za-
sługuje tutaj umiejscowienie specyficznego dialogu, jaki dokonuje się pomiędzy 
Bogiem a człowiekiem. Bóg mówi poprzez wezwania moralne. Człowiek odpo-
wiada poprzez realizację tych wezwań lub ich odrzucenie. Godne podkreślenia 
jest także i to, że ów dialog odbywa się w miejscu zwanym – sanktuarium. Jak 
powszechnie wiadomo sanktuarium to miejsce specjalne, chciałoby się rzec, nie-
powtarzalne. Miejsce, w którym działanie Bożej łaski rządzi się własnymi (Bo-
żymi) racjami. Przymiotu tajemniczości, który towarzyszy temu spotkaniu nie 
należy utożsamiać z jakimś bliżej nieokreślonym (mrocznym) klimatem. Owa 
tajemniczość to raczej zwrócenie uwagi na intymność tego spotkania. Bóg i tyl-
ko człowiek – bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz.

Pomimo niepodważalnych osiągnięć nauk o człowieku, nie wolno zapomi-
nać o tym, że sumienie ma charakter religijny. Bóg jest twórcą ludzkiego su-
mienia (por. Syr 17,6–8). Jeżeli ma ono stanowić w miarę doskonałe narzędzie 
do oceny dobra i zła, musi być niezależne od nacisków społecznych, rodzin-
nych czy też manipulacji ze strony drugiego człowieka lub przeróżnych insty-
tucji. Aczkolwiek sądy wydawane przez sumienie mogą być czasami mylne, to 
jednak zawsze powinny odwoływać się do kryterium cieszącego się przymio-
tem obiektywności. Nie ulega wątpliwości – przynajmniej dla chrześcijan – że 
takim obiektywnym kryterium jest Bóg oraz Jego porządek moralny. Przypo-
mnienie to jest niezmiernie ważne, gdyż w świetle współczesnych poglądów na 
temat sumienia, da się zauważyć pokusę czynienia zeń zakładnika ludzkich do-
świadczeń nad szeroko rozumianą prawdą. Konsekwencją takiego myślenia jest 
znacząca relatywizacja świata wartości9. 

Sumienie jest rzeczywistością wieloaspektową, dlatego można je rozpatry-
wać na różnych płaszczyznach. Biorąc jako punkt odniesienia jego istnienie 
w podmiocie, sumienie dzielimy na:

 — habitualne (syndereza) – wrodzona i nieutracalna zdolność rozumu prak-
tycznego do poznawania podstawowych zasad moralnych (np. dobro nale-
ży czynić a zła unikać),

 — aktualne – sąd rozumu praktycznego, który na mocy zasad ogólnych orze-
ka o dobru lub złu określonego działania.
Z kolei przyjmując za punkt odniesienia stosunek do czynności, można mó-

wić o sumieniu:
 — przeduczynkowym – osądza czyn, który ma być wykonany,
 — towarzyszącym – wyraża akceptację lub sprzeciw w trakcie czynności,
 — pouczynkowym – dokonuje oceny po dokonanym czynie.

 8 Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym nr 16, [w:] Nauczanie Kościo-
ła Katolickiego (Wydanie komputerowe), Kraków 2003.
 9 Por. Z. Krasnodębski, Przemiany sumienia…, s. 9–10; A. Osęka, Sumienie, rzecz osobista…, 
s. 55.
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Inne kryterium odnosi się do prawa wiecznego. W tym kontekście można 
mówić o sumieniu:

 — prawdziwym – wskazuje na obiektywne dobro lub obiektywne zło,
 — fałszywym – myli obiektywne zło z obiektywnym dobrem i na odwrót.

Następny z podziałów sumienia uwzględnia pewność jego oceny. Mamy 
więc sumienie:

 — pewne – bez poważnej obawy wydaje trafne osądy ludzkiego postępowania,
 — wątpliwe – ze względu na rodzące się w nim wątpliwości ma kłopoty z osą-

dzeniem dokonanego czynu. Powszechnie uważa się, że ten rodzaj sumie-
nia nie jest sumieniem w klasycznym tego słowa znaczeniu, gdyż nie po-
trafi ono dokonać oceny, czyli spełnić podstawowej funkcji sumienia, jaką 
jest osądzanie. Teolodzy moraliści zwracają przy tej okazji uwagę na fakt, 
iż w takim stanie sumienia ze względu na niebezpieczeństwo popełnienia 
błędu nie wolno działać. Człowiek znajdujący się w takim stanie sumienia, 
powinien niezwłocznie dążyć do wyrobienia w sobie sumienia pewnego10.
W świetle powyższych uwag należy przypomnieć, że, aby sumienie mogło 

być dla człowieka zasadą życia, musi być ono prawdziwe, a jego sąd musi być 
pewny. Wypracowanie w sobie takiego sumienia jest nie rzadko żmudnym pro-
cesem, podczas którego trzeba uwzględnić wiele czynników o charakterze we-
wnętrznym i zewnętrznym. W procesie tym niemałą rolę ma do odegrania znajo-
mość praw oraz zjawisk kreujących ludzką moralność. Trudno w tym momencie 
przecenić znaczenie autorytetów moralnych, które są pewną subiektywną wy-
kładnią kryteriów rozpoznawania dobra i zła. Warto jednak pamiętać o tym, iż 
wspomniane autorytety moralne mogą mieć istotny wpływ na formację sumie-
nia. Człowiek, usiłujący wyrobić w sobie pewność sumienia, winien się okazać 
człowiekiem otwartym na poszukiwanie prawdy. W przypadku chrześcijan fun-
damentem działań zmierzających do osiągnięcia zadawalającego stanu własne-
go sumienia jest pogłębione życie wiary, czyli dbałość o obecność Boga w co-
dziennym życiu11.

Brak należytej dbałości o własne sumienie, w tym mało krytyczne podejście 
do modelu własnego człowieczeństwa, a także inne niekorzystne zjawiska lub 
procesy, mogą doprowadzić do zdeformowania ludzkiego sumienia. Najczęst-
szymi przykładami deformacji sumienia są następujące jego postacie:

 — szerokie – charakteryzuje się dużą swobodą w odniesieniu do norm mo-
ralnych,

 — skrupulanckie – odznacza się chorobliwą nadwrażliwością na zło (obsesja 
zła); nie wolno mylić tego rodzaju sumienia z sumieniem wrażliwym,

 10 Por. A. Kokoszka, Teologia moralna fundamentalna, Tarnów 1992, s. 95–96. 
 11 Por. W. Polak, Powołani w Chrystusie. Zarys teologii moralnej fundamentalnej, Gniezno 
1996, s. 91–92.
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 — faryzejskie – przerzuca najczęściej odpowiedzialność za popełnione zło na 
inne podmioty; skupia uwagę na kwestiach drugorzędnych pomijając isto-
tę problemu,

 — powikłane – przejawia trudność w podjęciu właściwej decyzji, gdyż wszę-
dzie dostrzega kolizję obowiązków moralnych12.
Osobną kwestią dotyczącą wadliwie funkcjonującego sumienia jest sumie-

nie błędne. Występuje ono w dwojakiej postaci:
 — niepokonalnie błędne – błąd nie wynika z jakiegokolwiek zaniedbania lub 

jest konsekwencją braku świadomości popełnienia błędu,
 — pokonalnie błędne – błąd jest wynikiem świadomego zaniedbania ze stro-

ny działającego (wiedział lub przypuszczał, a jednak nie dążył do wyjaśnie-
nia wątpliwości)13.
W celu uzupełnienia problematyki sumienia w ujęciu chrześcijańskim warto 

wspomnieć jeszcze o kilku ważnych kwestiach. Otóż, sumienie niepokonalnie 
błędne ma taką samą wartość normatywną jak sumienie prawdziwe. Choć czło-
wiek posiadający sumienie niepokonalnie błędne nie potrafi mimo dobrej woli 
pozbyć się własnego błędu, to jednak dokonane przez niego czyny mają swoją 
obiektywną wartość. Należy jednocześnie pamiętać o tym, że, jak przypomina 
Jan Paweł II, zło – nawet popełnione nieświadomie pozostanie zawsze złem (por. 
VS 63). Absolutnie nie wolno działać w sumieniu pokonalnie błędnym, ponie-
waż w niektórych przypadkach można nawet zaciągnąć dodatkową winę mo-
ralną. Szczególnie dotyczy to przypadków, w których negatywne konsekwencje 
mogą przynieść rozległe i dokuczliwe niedogodności nie tylko dla sprawcy czy-
nu, ale także dla osób postronnych. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o sumie-
nie wątpliwe. Zaistniałe wątpliwości należy wyjaśniać przed podjęciem decyzji 
o wykonaniu jakiegoś czynu. Sumienie bowiem to norma subiektywna – nale-
ży go słuchać, lecz nie przysługuje mu atrybut bezwzględnej nieomylności i ni-
czym nieograniczonej autonomii. W swym działaniu ma ono odzwierciedlać 
Prawo Boże, które jest gwarantem prawdy, dobra i zła (por. VS 60)14. 

Współczesne teorie sumienia chcą je umiejscowić poza Bogiem i poza rozu-
mem. Katolicka teologia moralna odwołując się do oficjalnego nauczania Koś-
cioła, zdecydowanie sprzeciwia się takim poglądom. Jak zostało to już wcześniej 
zauważone, problematyka dobra i zła – bardzo subtelna oraz delikatna w swoim 
przedmiocie nie może być wynikiem ludzkich kaprysów i manipulacji. Sumie-
nie to osąd rozumu. Choć społeczeństwo, a wraz z nim cała sfera emocjonalno-
popędowa może mieć zauważalny wpływ na kształt sumienia, to człowiek jako 
istota rozumna i wolna potrafi poznać właściwy porządek rzeczy. Ponadto su-

 12 Por. S. Olejnik, Dar. Wezwanie. Odpowiedź. Teologia moralna, t. 3: Wartościowanie moral-
ne. Prawo. Sumienie. Dobro. Zło, Warszawa 1988, s. 120–123.
 13 Por. Kokoszka, Teologia moralna fundamentalna…, s. 98–99.
 14 Por. J. Wróbel, Sumienie a prawda, [w:] Veritatis Splendor. Przesłanie moralne Kościoła. Ma-
teriały z sympozjum KUL (6–7 grudnia 1993), red. B. Jurczyk, Lublin 1994, s. 51–52. 
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mienie jako specyficznie rozumiany głos Boga w człowieku ma ze swej natury 
stać na straży Bożych przykazań. Jest ono jedynie lektorem Bożego Prawa a nie 
jego kreatorem. Jedynym i ostatecznym źródłem moralności jest bowiem Stwór-
ca. Sumienie nie stwarza prawa ale poświadcza jego normatywność. Te sztyw-
ne, mogłoby się wydawać ramy działania ludzkiego sumienia, nie pozbawiają 
go jednak aktywności w sferze wrażliwości na dobro. Sumienie nie jest zatem 
bierną rzeczywistością, ale powinno się ono charakteryzować twórczą inicja-
tywą w odczytaniu woli Bożej. Taka postawa pozwoli skutecznie zdystansować 
się od niebezpieczeństwa legalizmu oraz jurydyzmu15.

Konflikty sumienia

Podając ogólny zarys katolickiej nauki o sumieniu, nadszedł czas na pod-
jęcie zasadniczej kwestii niniejszej dysertacji. Na co dzień pytanie o prymat 
w odniesieniu do sumienia lub prawa znajduje swoje praktyczne odzwiercied-
lenie w konfliktach sumienia. Mówiąc zatem o konfliktach czy też dylematach 
moralnych sumienia, jednocześnie należy uwzględnić zagadnienie dotyczące 
rozbieżności, jakie pojawiają się w momencie opowiedzenia się po stronie su-
mienia lub po stronie prawa. Niektóre z tych konfliktów są wynikiem potrzeby 
dokonywania nieodzownych wyborów moralnych, które w bardzo szerokim te-
go słowa znaczeniu mogą znamionować pewną kolizję interesów na linii sumie-
nie – prawo. Warto zastanowić się nad tym, czy w ogóle warto w tym przypadku 
mówić o jakimkolwiek konflikcie interesów. Ta kolizja może być wynikiem albo 
źle uformowanego sumienia, albo też złego sposobu podejścia do prawa i jego 
interpretacji. Przywracając właściwe funkcjonowanie sumienia lub stosowanie 
prawa, zauważalna dychotomia pomiędzy sumieniem a prawem faktycznie za-
nika. Czasami jednak kolizja jest bardzo wyraźna. Wówczas konflikt sumienia 
i prawa zmusza człowieka do podjęcia stanowczych – być może w niektórych 
przypadkach nawet dramatycznych działań. 

Samo występowanie wątpliwości w osądzie sumienia nie musi wcale ozna-
czać, jego deformacji, lub sytuacji, w której dochodzi do konfliktu interesów 
pomiędzy sumieniem a prawem. Codzienność wielokrotnie stawia człowieka 
przed bardzo trudnymi lub skomplikowanymi wyborami. Człowiek, tocząc we-
wnętrzną walkę o prawdę, może posiłkować się zasadami pomocniczymi, któ-
re aplikowane w konkretnych przypadkach pomagają sumieniu w dokonaniu 
właściwego wyboru. Nierzadko dochodzi jednak do sytuacji, w której występuje 
tak zwane „przewartościowanie wartości”, inaczej mówiąc jest to wybór pomię-
dzy różnego typu wartościami. Trzeba jednak ciągle pamiętać o tym, że zasady 
pomocnicze mają charakter ogólny. Dlatego nigdy nie zastąpią one konieczno-

 15 Por. E. C. Merino, R. G. de Haro, Teologia moralna fundamentalna, Kraków 2004, s. 337–346.
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ści odpowiedzialnego formowania ludzkiego sumienia. Niedocenianie proble-
matyki formacji sumienia jest jedną z głównych przyczyn jego deformacji, a co 
za tym idzie powiększania obszaru konfliktogennego dla sumienia i dla prawa. 
Ponadto w kwestiach wymagających absolutnej pewności trudno budować osąd 
sumienia na prawdopodobieństwie. Dotyczy to w głównej mierze takich prob-
lemów jak: ważność sakramentów, rzeczy potrzebne do zbawienia, naruszanie 
podstawowych praw człowieka czy też niebezpieczeństwo poważnej szkody du-
chowej lub moralnej. Tym bardziej zatem widać tu konieczność należytej dba-
łości o wewnętrzny głos Boga w człowieku16. 

„Katechizm Kościoła Katolickiego” (nr 1789) podaje trzy zasady, które mo-
gą okazać się pomocne przy rozwiązywaniu tzw. konfliktów sumienia. Zasady 
te brzmią następująco: 

 — nie należy podejmować działań złych, aby osiągnąć dobry cel,
 — „złota zasada” [„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, 

i wy im czyńcie” (Mt 7,12)]
 — miłość do bliźniego wyraża się nie tylko w szacunku dla niego, ale także 

w poszanowaniu jego sumienia (zgorszenie).
Ponadto w katolickiej teologii moralnej znane są jeszcze inne zasady o cha-

rakterze ogólnym, które zastosowane w konkretnych przypadkach, mają służyć 
pomocą w rozwiązywaniu zaistniałych wątpliwości. Oto te zasady: 

 — w razie wątpliwości opowiedzieć się za tym, co jest bardziej prawdopodobne,
 — prawo wątpliwe (stanowione) nie obowiązuje,
 — w przypadku wątpliwości rację ma posiadający,
 — przestępstwo musi być udowodnione,
 — w przypadku zaistniałej wątpliwości przywileje interpretuje się szeroko, na-

tomiast obowiązki ściśle,
 — w razie niepewności obowiązuje pewność czynów17.

W odniesieniu do konfliktów dóbr, gdzie kryterium weryfikacji jest miłość 
bliźniego, chrześcijanie powinni kierować się troską o zaspokojenie tychże dóbr 
w kolejności następującej:

 — dobra nadprzyrodzone,
 — dobra duchowe,
 — dobra cielesne i materialne.

Jak słusznie się w tym miejscu podkreśla, trzeba zawsze mieć na uwadze cno-
tę roztropności. Dzięki tej cnocie udzielana pomoc nie będzie naruszać słusz-
nej troski o potrzeby własne. Powyższa uwaga nie jest ani próbą zawoalowane-
go usprawiedliwiania działań, które można by określić mianem egoizmu (por. 
Mt 16,26; 22,39), ani też wykluczeniem heroicznej miłości bliźniego18. Nie ule-

 16 Por. Kokoszka, Teologia moralna fundamentalna…, s. 106–108. 
 17 Por. W. Polak, Powołani w Chrystusie…, s. 90.
 18 Por. T. Styczeń, Problem człowieka problemem miłości. Adamie, gdzie jesteś?, Lublin 1977, 
s. 64–84.
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ga też wątpliwości, iż mając na uwadze kwestię konieczności realizacji określo-
nych potrzeb, kryterium działań wyglądało by następująco:

 — ekstremalna potrzeba duchowa,
 — ekstremalna potrzeba ratowania życia (zdrowia) i mienia ludzkiego,
 — wielka potrzeba duchowa i materialna,
 — zwyczajna potrzeba duchowa i materialna19.

Przy występowaniu konfliktów sumienia cenne jest odwołanie się do auto-
rytetów. Choć w dobie współczesnej niemalże powszechna jest myśl o kryzysie 
tychże autorytetów, nie oznacza to wcale, że ich nie ma. Właściwie należałoby 
mówić nie tyle o kryzysie autorytetów, ile o kryzysie nieumiejętnego korzysta-
nia z wolności, co przejawia się w celowym podważaniu przez niektóre środo-
wiska wiarygodności ludzi lub instytucji mogących pełnić funkcję autorytetu. 
Zwolennicy tego typu działań powinni sobie jednak zdać sprawę z tego, że funk-
cjonowanie świata bez odwoływania się do zdania i opinii innych środowisk jest 
czystą utopią. Dlatego też mówiąc o rodzących się w ludzkim sumieniu wątpli-
wościach oraz o niekorzystnych tendencjach w sposobie ich wyjaśniania, na-
leży w imię odpowiedzialności stanąć w obronie ewentualnych sprzymierzeń-
ców sumienia (autorytetów) przy podejmowaniu przez nie konkretnych decyzji 
moralnych20. 

Konflikty sumienia powstają w wyniku zderzenia się dwóch światów warto-
ści. Jednego – przyjętego przez sumienie i drugiego – ujawniającego się w kon-
kretnej sytuacji poprzez odwołanie się do prawa. Sumienie odczytuje zaistnia-
łą sytuację jako pewną niezgodność pomiędzy tym światem wartości, jaki leży 
u podstaw sumienia a światem wartości, jaki jawi się w wyniku konieczności 
podjęcia określonej decyzji mającej za podstawę określone prawo. Trzeba przy 
tej okazji pamiętać o tym, że w powszechnym odczuciu ludzkość – abstrahu-
jąc od praktycznego wymiaru tego problemu – opowiada się za szacunkiem dla 
sumienia i dla prawa. Co zrobić, kiedy oba podmioty zasługujące na szacunek 
wydają się być ze sobą skonfliktowane?

„Katechizm Kościoła Katolickiego” (nr 1778) powołując się na autorytet 
nieżyjącego już kard. H. Newmena, daje do zrozumienia, że sumienie jest za-
sadniczo instancją wyższą od prawa. Zasadniczo dlatego, iż z jednej strony od-
zwierciedla ono określony porządek prawny, czyli podlega autorytetowi prawa 
Bożego. Z kolei z drugiej strony bierze ono aktywny udział w tworzeniu prawa 
stanowionego (kościelnego oraz państwowego). Można zatem powiedzieć, że 
relacja sumienie a prawo jest relacją komplementarną. Sumienie służąc prawu, 
jednocześnie nim się posługuje21.

 19 Por. tenże, Miłość a sens bycia, [w:] Jan Paweł II, „Redemptor hominis”. Tekst i komentarze, 
red. Z. Zdybicka, Lublin 1982, s. 89–110.
 20 Por. C. S. Bartnik, Walka o Kościół w Polsce, Lublin 1995, s. 308–310, 314–328.
 21 Por. A. Derdziuk, Sumienie ponad prawem?, [w:] Forum externum i forum internum w pra-
wie kanonicznym. Między prawem a sumieniem, red. S. Skorupa, Lublin 2006, s. 66.
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Człowiek aplikując konkretne przepisy prawne poznaje w sumieniu nie tyl-
ko własną prawość, ale jest również w stanie poznać własne motywy zachowa-
nia lub własnej interpretacji prawa. W ludzkim sumieniu ujawnia się zatem 
cały proces poszanowania porządku prawnego. Chodzi tu nie tylko o pewną ze-
wnętrzną poprawność (akceptacja zewnętrzna), lecz także o jakościowy wymiar 
szacunku dla prawa (akceptacja wewnętrzna). Zgodność obu aspektów ma za-
sadniczy wpływ na tworzenie tzw. kultury prawa22. Pod pojęciem kultury prawa 
należy przede wszystkim rozumieć prawo stojące na straży ludzkiej godności, 
co z kolei nie jest bez znaczenia, jeśli chodzi o stopień jego zachowania. Prawo-
dawca uwzględniając tę konieczność, chroni samego siebie przed tworzeniem 
fikcji prawnej lub prawa, które uznano by za kontrowersyjne.

Na tę konieczność zwraca uwagę Jan Paweł II, kiedy mówi o relacji, jaka 
zachodzi pomiędzy prawem naturalnym a ludzkim sumieniem. Wiadomo, że 
prawo naturalne obwieszcza człowiekowi obiektywne oraz powszechne nor-
my odnoszące się do dobra. Sumienie zaś w relacji do tego prawa wskazuje na 
konkretne jego zastosowanie (por. VS 59). Po raz kolejny zostaje potwierdzony 
autorytet sumienia jako normy ostatecznej, choć, jak już wcześniej zaznaczo-
no, normy nie absolutnej. Jak zauważają teolodzy, w tym potwierdzeniu mieści 
się moralne przekonanie o tym, iż sumienie odczytując obligatoryjny charakter 
prawa naturalnego, nie może być w tej funkcji zastąpione przez inny podmiot 
opiniotwórczy (np. parlament). Sumienie nie może się też dobrowolnie zrzec 
prawa własnego osądu. Dlatego też należy słuchać własnego sumienia. W ob-
szarze powyższych rozważań mieści się także sprawa godności człowieka i god-
ności jego sumienia. Troska o uszanowanie godności sumienia jest posunięta aż 
do granic posłuszeństwa temuż sumieniu, nawet w sytuacji gdy w dobrej wie-
rze wydaje ono błędną ocenę23. 

Zaprezentowana analiza pozwala sformułować wniosek o prymacie sumie-
nia nad prawem. Sumienie w ostatecznym rozrachunku winno wpływać na 
podjęcie konkretnej decyzji: działać lub zaniechać działania. Za podjęte decy-
zje człowiek ponosi odpowiedzialność między innymi przed własnym sumie-
niem. Prawo nie może rościć sobie pretensji do przejęcia władzy nad wewnętrz-
nym osądem ludzkiego postępowania (sumieniem), tym bardziej, że nie istnieje 
potencjalna możliwość ogarnięcia prawem całej rzeczywistości ludzkiej egzy-
stencji. Po prostu nie można wszystkiego przewidzieć i ująć w kanony lub para-
grafy. W interesie więc prawodawcy jest, aby poprawnie ukształtowane sumie-
nie skutecznie przeciwstawiało się, w imię dobra wspólnego, instrumentalnemu 
wykorzystywaniu prawa24. 

 22 Por. tamże, s. 67.
 23 Por. S. Rosik, Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne, Lublin 1992, s. 196–
197.
 24 Por. A. Derdziuk, Sumienie ponad prawem?…, s. 68.
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Prawo ludzkie, o ile nie jest przeciwne prawu Bożemu, powinno być przez 
człowieka szanowane. Przyznanie sumieniu możliwości oceny prawa stanowio-
nego nie jest równoznaczne z lekceważeniem go w jakikolwiek sposób. Nikt 
przecież nie może się stawiać ponad prawem – zasłaniając się przy tym włas-
nym sumieniem tylko z tego tytułu, że jest ono ustanowione przez ludzi i jako 
takie ma swoje braki. Takie postępowanie mógłby w konsekwencji doprowa-
dzić do anarchii. Wyznacznikiem obligatoryjności prawa ludzkiego jest, jak za-
uważono powyżej, zgodność tegoż prawa z normami moralnymi zakotwiczo-
nymi w prawie Bożym25. 

W obliczu pewnych silnych trendów laicyzacyjnych, i to nie tylko w polskim 
społeczeństwie, wydaje się nierealne życzenie, aby prawo uwzględniało zamysł 
Odwiecznego Prawodawcy. Niemniej jednak próby stawiania pewnych rozwią-
zań prawnych w opozycji do sumienia będą zawsze budziły określone emocje. 
Spór ten wydaje się zatem dotyczyć pewnych fundamentalnych kwestii zarów-
no dla sumienia, jak i dla prawa. Przede wszystkim chodzi tu między innymi o: 
koncepcję człowieka oraz o koncepcję prawa, a także o treść takich pojęć, jak: 
dobro, zło, prawda, wolność, sprawiedliwość czy tolerancja. Jak pokazuje prak-
tyka dnia codziennego, osiągnięcie kompromisu w tej materii jest niezmier-
nie trudne. Dlatego też możliwości, jakie częstokroć daje obowiązujące prawo 
(np. aborcja, eutanazja, legalizacja związków homoseksualnych i inne), są ab-
solutnie nie do przyjęcia dla tych, którzy świadomie kształtują swoje sumienie 
w oparciu o personalistyczną normę moralną, jaką jest Chrystus26. Wypływa 
z tego ważny wniosek: z takiego prawa nie wolno korzystać, a tym bardziej się 
na nie powoływać (por. Dz 4,19; Rz 10,4; Jk 4,12)27.

Specyficzną grupę konfliktów sumienia tworzą przypadki braku akceptacji 
przez chrześcijan tak zwanej nauki Kościoła. Użycie sformułowania „tak zwa-
nej” nie jest bynajmniej próbą jakiegokolwiek dyskredytowania doktryny koś-
cielnej. Warto zauważyć, że pewna część rodzących się w sumieniu wątpliwoś-
ci wynika z naturalnego procesu rozwoju wiary religijnej. W tym przypadku, 
o ile ten proces jest szczerym poszukiwaniem prawdy, należy żywić nadzieję na 
pozytywne jego rozwiązanie. Niepokój natomiast budzą przypadki podważa-
nia nauki Kościoła, będące wynikiem określonego niedorozwoju wiary, które-
mu często towarzyszy dziś ponowoczesność ze wszystkimi jej konsekwencjami 
(zacieranie granic pomiędzy dobrem a złem, relatywizacja prawdy, absoluty-
zacja wolności). Trzeba pamiętać o tym, że oficjalna nauka Kościoła legity-

 25 Por. J. Wróbel, Sumienie a prawda…, s. 53.
 26 Por. A. Grześkowiak, Ochrona życia ludzkiego na tle rozwiązań nowego kodeksu karne-
go, „Ethos” 1999, 12, nr 1–2, s. 261–275; J. Herranz, Moralna struktura wolności, „Ethos” 1999, 
12, nr 1–2, s. 151–154; W. Łączkowski, Prawo naturalne a prawo stanowione. Uwagi prawnika, 
„Ethos” 1999, 12, nr 1–2, s. 175–182.
 27 Por. Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae” nr 74, [w:] Nauczanie Ojca Świętego Jana 
Pawła II [dalej: EV].
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mizuje się autorytetem Bożym (por. Mt 16,18–19). Ponadto niejednokrotnie 
jest ona teologiczną refleksją nad Dekalogiem, a nie, jak się niektórym wyda-
je, subiektywnymi rozważaniami pewnej grupy ludzi pragnących bezpodstaw-
nie ograniczyć prawa innych ludzi do dokonywania życiowych wyborów. Bez-
pośrednim bowiem celem nauki Kościoła jest ułatwienie zrozumienia Bożego 
porządku świata28.

Nie ulega wątpliwości, że prawo i sumienie powinny się wzajemnie weryfi-
kować. Przychodzący na świat człowiek nie posiada w pełni ukształtowanego 
sumienia. Jego formacja to żmudny oraz odpowiedzialny proces. Podejmowanie 
decyzji musi się zatem odbywać w poczuciu własnej dojrzałości i odpowiedzial-
ności. Prawo nie może „myśleć” za człowieka (por. EV 71), gdyż uniemożliwia-
łoby w ten sposób jego integralny rozwój. Oczywiście w niektórych sytuacjach 
zdanie się na prawo zapewniałoby komfort psychiczny, zwłaszcza tym, którzy 
boją się podejmowania jakichkolwiek decyzji. Inni natomiast wykorzystywali-
by prawo jako narzędzie do decydowania w czyimś imieniu, mając na wzglę-
dzie ściśle określone interesy. 

Zauważalne trendy kazuistycznego rozwiązywania problemów można trak-
tować jako widoczny znak odchodzenia od praktyki odwoływania się do sumie-
nia. Tymczasem mogłoby się wydawać, że kwestia wolności sumienia jest ciągle 
dla współczesnego człowieka czymś priorytetowym. Rodzi się jednak pytanie: 
o jakie sumienie tu chodzi? Posłuszne ludzkiemu „widzi mi się” (por. VS 32) czy 
też o sumienie będące twardym i wymagającym partnerem w ludzkiej formacji 
oraz w ludzkim prawodawstwie. Skuteczność prawa, czyli między innymi po-
szanowanie jego autorytetu przez sumienie, jest w dużej mierze uzależnione od 
poprawnie funkcjonującego sumienia. Prawo w swej roli wychowawczej musi 
skłaniać człowieka nie do ślepego posłuszeństwa literze prawa, lecz do podej-
mowania dojrzałych wyborów moralnych29. 

Zakończenie

Kontekst rozważań poświęconych problematyce przyznania prymatu sumie-
niu lub prawu jest jak widać złożony i można go rozpatrywać na kilku płasz-
czyznach. Z jednej strony sumienie góruje nad prawem. Z kolei z drugiej strony 
trudno byłoby stwierdzić, że sumienie może zupełnie zlekceważyć obowiązują-
ce prawo. Sumienie osądzając ludzkie postępowanie, osądza także normatyw-

 28 Por. P. Bortkiewicz, Postmodernistyczna destrukcja kultury moralnej, [w:] Postmodernizm. 
Wezwanie dla chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, Poznań 1995, s. 28–39; J. Ratzinger, Kościół wspól-
notą, Lublin 1993, s. 87–88, 104–111, 118–122; F. Ardusso, Magisterium Kościoła. Posługa sło-
wa, tłum. M. Stebart, Kraków 2001, s. 147–164.
 29 Por. A. Derdziuk, Sumienie ponad prawem?…, s. 73–74. 
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ność określonego prawa. Prawo wskazuje jednak sumieniu na pewien porządek 
prawny, obligując je do zachowania tegoż porządku. Źle funkcjonujące sumienie 
może zlekceważyć prawo lub je błędnie zinterpretować, doprowadzając tym sa-
mym do niesprawiedliwości. Dlatego tak ważną kwestią jest problematyka for-
macji sumienia oraz krytycznego podejścia do wydawanych przez sumienie osą-
dów. Powyższej uwagi nie należy rozumieć jako próby podważenia zaufania do 
sumienia, lecz jako uświadomienie sobie możliwości popełnienia przez sumie-
nie błędu przy ocenie własnego lub czyjegoś postępowania. 

Ustanawianie praw, ze świadomie ukrytą intencją podporządkowania so-
bie głosu sumienia, naraża ustawodawcę na forowanie szkodliwego porządku 
prawnego. Konsekwencją takiej postawy jest tworzenie nieprzyjaznej atmosfe-
ry wokół autorytetu, jakim powinno cieszyć się prawo oraz moralnego prze-
świadczenia o jego normatywności. Sprzyja to instrumentalnemu traktowaniu 
prawa i w znaczący sposób przyczynia się do deprawacji ludzkiego sumienia. 
Chociaż ostatecznie przyznano palmę pierwszeństwa sumieniu względem pra-
wa stanowionego, to jednak owo pierwszeństwo stanowi odzwierciedlenie tro-
ski o szacunek zarówno dla sumienia, jak i dla prawa. Warto zatem powtórzyć 
jeszcze raz. Relacja pomiędzy sumieniem a prawem to bardziej wzajemne uzu-
pełnianie się niż rywalizacja (walka o rząd dusz). W chrześcijańskim rozumie-
niu spór o pierwszeństwo dla głosu sumienia lub posłuszeństwa prawu trzeba 
koniecznie widzieć poprzez pryzmat prawa Bożego. Prawa, które dla ludzkie-
go sumienia oraz ludzkiego prawa winno być punktem odniesienia o znacze-
niu fundamentalnym. To odniesienie się do prawa Bożego jest w tym miejscu 
odwołaniem się do obiektywnych kryteriów, z którymi musi się liczyć sumie-
nie oraz prawo30.

 30 Z powodu różnic światopoglądowych możliwe byłoby odwołanie się do prawa naturalne-
go. W tym przypadku należałoby jednak poświęcić więcej uwagi temuż prawu. Istnieją bowiem 
rozbieżności w zakresie jego definiowania. Problem ten wymaga zatem szerszego potraktowa-
nia i mógłby stać się przedmiotem osobnej refleksji. 
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