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ANTYEWANGELIZACJA I EWANGELIZACJA

W �WIETLE MT 28,11-20

1. Wprowadzenie

W historii egzegezy uczeni wielokrotnie zajmowali siê 28 rozdzia³em Ewan-
gelii wg �w. Mateusza. Oprócz relacji o pustym grobie szczególnym zaintere-
sowaniem cieszy³a siê perykopa Mt 28,16-20, zawieraj¹ca tzw. nakaz misyjny
skierowany przez Jezusa do Jedenastu. Prawie ¿adnego zainteresowania nie
wywo³uje natomiast fragment o stra¿y przy grobie (Mt 28,11-15)1. Ponadto
uczeni zazwyczaj oddzielaj¹ od siebie oba teksty, rozpatruj¹c je osobno (choæ
w ramach ca³ego rozdzia³u Mt 28). Celem niniejszego opracowania jest syn-
chroniczna analiza tekstu Mt 28,11-20. Oba teksty bowiem, naszym zdaniem,
s¹ ze sob¹ �ci�le zwi¹zane i zestawione zosta³y na zasadzie pewnej antytezy2.
Porównuj¹c je ju¿ na poziomie tre�ciowym, zauwa¿amy pewne elementy wspól-
ne, które mo¿na schematycznie ukazaæ w nastêpuj¹cy sposób:

1 Przyk³adowe bibliografie na temat obu perykop zob.: A. Paciorek, Ewangelia
wed³ug �wiêtego Mateusza 14-28 (NKB I/2), Czêstochowa 2008, s. 714 i 724; D. A.
Hagner, Matthew 14-28 (WBC 33B), Dallas 1995, s. 874 oraz 878�880. Nale¿y zauwa-
¿yæ, ¿e mówi¹c o powi¹zaniach perykopy o rozes³aniu uczniów w ramach Ewangelii
Mateuszowej, badacze przede wszystkim podkre�laj¹ jej zwi¹zek z pierwszymi dwoma
rozdzia³ami Ewangelii. Por. np. M. Rosik, W³adza przekazana uczniom (Mt 28,16-20),
�Verbum Vitae�, 14 (2008), s. 109�120.

2 H. Gollinger (�...und diese Lehre verbreitete sich bei Juden bis heute�. Mt
28,11-15 als Beitrag zum Verhältnis von Israel und Kirche, w: Salz der Erde � Licht
der Welt. Exegetische Studien zum Matthäusevangelium. FS Anton Vögtle, red.
L. Oberlinner, P. Fiedler, Stuttgart 1991, s. 361) wskazuje na istnienie pewnych powi¹-
zañ miêdzy Mt 28,11-15 a 28,16-20. Do najwa¿niejszych nale¿y wystêpowanie dwóch
s³ów-kluczy w obu perykopach: ivdou. w wersetach 11 i 20, co ka¿e widzieæ tutaj zamiar
Bo¿y oraz dida,skein w w. 15 i 20. Termin ten oznacza u Mateusza nauczanie jako
zadanie uczniów.
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Mt 28,11-15 Mt 28,16-20

Miejsce zlecenia misji Miasto (w. 11) Góra w Galilei (w. 16)

Zlecaj¹cy misjê Arcykap³ani oraz starsi Jezus (w. 16-18)
(w. 11-12)

Wykonawcy misji Niektórzy ze stra¿y Kolegium Jedenastu
(w. 11)uczniów (w. 16)

Przedmiot misji �Rozpowiadajcie tak: �Id�cie wiêc i nauczajcie
Jego uczniowie przyszli wszystkie narody,
w nocy i wykradli Go, udzielaj¹c im chrztu
gdy�my spali�(w. 13) w imiê Ojca i Syna,

i Ducha �wiêtego.
Uczcie je zachowywaæ
wszystko, co wam
przykaza³em� (w. 19)

Adresaci misji ¯ydzi (w. 15) Wszystkie narody (w. 19)

�ród³o misyjnego Pieni¹dze i zapewnienie Obecno�æ Jezusa (w. 20)
dynamizmu arcykap³anów (w. 12)

Zakres czasowy A¿ do dnia dzisiejszego A¿ do koñca �wiata
misyjnego (w. 15) (w. 20)
oddzia³ywania

Powy¿sze odniesienia pokazuj¹ zatem, ¿e obie perykopy stanowi¹ dla
siebie nawzajem antytezê. Pierwsza z nich ukazuje proces, który � bior¹c
pod uwagê tre�æ g³oszonego orêdzia � mo¿na okre�liæ mianem antyewan-
gelizacji. Z kolei drugi z tekstów pokazuje sytuacjê odmienn¹, a mianowicie
ewangelizacjê3. Aby dookre�liæ, jak wygl¹daj¹ te dwa procesy nale¿y doko-
naæ szczegó³owej analizy wydzielonych powy¿ej elementów wspólnych
obu perykop.

3 W tym miejscu warto odwo³aæ siê do opracowania Roberta E. Morosco, który
przy okazji analizy Mt 9,35-11,1 (w którym to tek�cie widzi powi¹zania z Mt 28,16-20)
podaje kilka elementów charakterystycznych dla opisu zlecenia misji (�Commissio-
ning Type-Scene�). Twierdzi on, ¿e taki opis zawiera nastêpuj¹ce elementy: 1) wpro-
wadzenie � okoliczno�ci zlecenia misji; 2) spotkanie tego, który zleca z tym, który
otrzymuje misjê; 3) samo zlecenie misji; 4) obiekcje pos³anego; 5) zapewnienie o pomo-
cy ze strony posy³aj¹cego; 6) konkluzja, w której podane jest, ¿e misja zosta³a wykona-
na, b¹d� te¿ wyra¿ony jest taki zamiar. £atwo zauwa¿yæ, ¿e zarówno Mt 28,11-15, jak
i 28,16-20 zawieraj¹ wiele z tych elementów. Por. R. E. Morosco, Matthew�s Formation
of a Commissioning Type-Scene out of the Story of Jesus� Commissioning of the
Twelve, �Journal of Biblical Literature�, 103 (1984), s. 539�556 (zw³. s. 543).
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2. Antyewangelizacja w �wietle Mt 28,11-15

Relacja w 28,11-15 rozpoczyna siê wzmiank¹, ¿e niektórzy spo�ród stra¿-
ników4 udaj¹ siê do miasta. Mateusz wprowadza ten w¹tek, rozpoczynaj¹c go
stwierdzeniem poreuome,nwn de. auvtw/n. Zaimek auvtw/n odnosi siê do kobiet
wspomnianych w 28,1-10. Samo za� wyra¿enie tworzy konstrukcjê grama-
tyczn¹ zwan¹ genetivus absolotus. W tym konkretnym przypadku u¿yte
zosta³o participium praesentis (poreuome,nwn), co oznacza, ¿e mamy do
czynienia z dwiema czynno�ciami równoczesnymi. Zatem kobiety s¹ w dro-
dze na spotkanie z uczniami, natomiast stra¿nicy s¹ w drodze do miasta. Warto
zauwa¿yæ, ¿e u pocz¹tku drogi zarówno stra¿ników, jak i kobiet jest to samo
wydarzenie, a mianowicie do�wiadczenie tego, co sta³o siê o �wicie pierwsze-
go dnia tygodnia przy grobie Jezusa. Mt 28,4 potwierdza bowiem, ¿e tak¿e
i stra¿nicy widzieli anio³a zstêpuj¹cego z nieba i odsuwaj¹cego kamieñ.
W zwi¹zku z tym czytelnik jest niejako zaproszony do zestawienia obok siebie
obu grup, które wyruszaj¹ od pustego grobu5. To zestawienie zostaje jeszcze
wzmocnione poprzez czasownik avpagge,llw, który u¿yty zosta³ w odniesieniu
do czynno�ci kobiet (28,8.10) oraz stra¿ników. Choæ wspomniany czasownik
sam w sobie ma neutralny odcieñ w znaczeniu poinformowania, opowiedzenia
o czym�/o kim� (por. Mt 2,8; 8,33; 14,12), to jednak w rozdziale 28 nale¿y
go rozpatrywaæ w kontek�cie zleconej przez Zmartwychwsta³ego misji.
Zatem zarówno kobiety, jak i stra¿nicy id¹ z t¹ sam¹ wiadomo�ci¹ � przy-
nosz¹ orêdzie o pustym grobie. Nie zmienia tego fakt, ¿e stra¿nicy nie
widzieli Zmartwychwsta³ego. Widzieli przecie¿ wydarzenia towarzysz¹ce
zmartwychwstaniu6.

4 Z punktu widzenia analizy narracji nie ma znaczenia, czy owi stra¿nicy nale¿eli
do wojska rzymskiego, czy te¿ do stra¿y arcykap³añskiej, choæ trzeba zauwa¿yæ,
¿e gdyby byli ̄ ydami, mówienie o zmartwychwstaniu by³oby bardziej zrozumia³e, bo
wielu ¯ydów wierzy³o w zmartwychwstanie (saduceusze, z których wywodzili siê
arcykap³ani, nie wierzyli). Z drugiej strony, gdyby byli poganami wpisywa³oby siê to
w teologiczny zamys³ Mateusza, który wielokrotnie ukazuje pogan jako tych, którzy
wyznaj¹ wiarê w Jezusa. Dyskusja na temat identyfikacji stra¿ników zob. W. L. Craig,
Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection of Je-
sus, Leviston � Queenston 1989, s. 207�210; zob. tak¿e: H. Gollinger, �...und diese
Lehre verbreitete sich bei Juden bis heute�, s. 366�368.

5 Por. J. Nolland, The Gospel of Matthew. A Commentary on the Greek Text
(NIGTC), Grand Rapids 2005, s. 1255.

6 Por. J. Gnilka, Das Matthäusevangelium 14,1-28,20 (HTKNT I/2, Sonderaus-
gabe), Freiburg � Basel � Wien 2002, s. 499. Badacz zauwa¿a: �Sie (Soldaten � T. S.)
sahen aber die Begleitumstände des Geschehens. Mt begreift sie als untrügliches
Zeichen der Auferstehung. Es ist das Zeichen, das Israel gegeben wird und das Jesus
ihnen als das zu erneuernde Jonazeichen in Aussicht gestellt hatte (12,38-40). Inaczej
twierdzi U. Luz (Matthew 21-28. A Commentary (Hermeneia), Minneapolis 2005, s. 609).
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Mateusz stwierdza, ¿e stra¿nicy przyszli do miasta (eivj th.n po,lin).
Z historycznego punktu widzenia chodzi oczywi�cie o Jerozolimê, która by³a
miejscem dzia³ania arcykap³anów. Mo¿na tu tak¿e dopatrywaæ siê nawi¹zania
do historycznego faktu, ¿e grób, podobnie jak miejsce mêki, znajdowa³ siê poza
miastem7. Na p³aszczy�nie narracji doszukujemy siê tutaj jednak pewnego
znaczenia teologicznego. Ewangelista nie wzmiankuje Jerozolimy, a jedynie
nazywa j¹ �miastem� (nawet ju¿ nie ��wiêtym miastem� � jak w Mt 4,5 czy
27,53). Mo¿na zatem stawiaæ pytanie, czy nie oznacza to �degradacji� Jerozo-
limy do roli zwyk³ego miasta, jednego z wielu. Pytanie to staje siê tym bardziej
uzasadnione, ¿e miejscem, sk¹d uczniowie zostan¹ rozes³ani z misj¹ do pogan,
jest u Mateusza góra w Galilei, wzmiankowana w 28,16. Takie ujêcie zgadza-
³oby siê zreszt¹ z ca³¹ teologi¹ Mateusza, który ukazuje przej�cie od etniczne-
go Izraela ku Nowemu Izraelowi obejmuj¹cemu równie¿ pogan. Stolica
ziemskiego Izraela staje siê zatem centrum antyewangelizacji.

Stra¿nicy kieruj¹ siê do arcykap³anów. Nie id¹ do Pi³ata, choæ to przecie¿
on by³ tym, który podj¹³ decyzjê o postawieniu stra¿y (28,65). Ostatecznie
jednak uczyni³ to na pro�bê arcykap³anów. Tak wiêc to oni byli g³ównymi
inicjatorami zabezpieczenia grobu. Bior¹c pod uwagê ca³o�æ narracji o mêce
Jezusa u Mateusza, nale¿y podkre�liæ, ¿e rola Pi³ata po stronie z³a zosta³a
ograniczona do minimum. Wyeksponowana natomiast zosta³a rola w³adz
¿ydowskich i podburzonego przez nich t³umu (zob. Mt 26,15-26)8. Stra¿nicy
opowiadaj¹ arcykap³anom o tym, co siê wydarzy³o (a[panta ta. geno,mena).
Wzmianka ta ma na celu podkre�lenie, ¿e decyzja arcykap³anów odno�nie do
odrzucenia prawdy o zmartwychwstaniu by³a jak najbardziej �wiadoma. Mieli
oni czas i mo¿liwo�æ rozwa¿yæ znaczenie tego wydarzenia. Ich decyzja nie-
wiary, jak równie¿ decyzja uruchomienia dzia³añ antyewangelizacyjnych jest
przemy�lana. Arcykap³ani stawiaj¹ siê tutaj w opozycji do setnika i jego ludzi,
którzy widz¹c to, co siê dzia³o (ta. geno,mena) podczas �mierci Jezusa, zdobyli
siê na wyznanie: avlhqw/j qeou/ ui`o.j h=n ou-toj (27,54)9.

7 Por. D. A. Hagner, Matthew 14-28, dz. cyt., s. 876.
8 Por. U. Luz, Matthew 21-28, dz. cyt., s. 331. Egzegeta stwierdza: �In Matthew

the leading people among Jesus� opponents are the chief priests (avrcierei/j). They
are always mentioned first, and they are the only group that appears without other
partners. «People» (lao,j) in contrast to «crowd» (o;cloj) refers to the holy nation.
It is noteworthy that the term appears twice in vv. 3�5. It is still an open question what
the attitude of the people will be. On the one hand, with the stereotypical expression
«elders of the people» (thus also 26,47; 27,1) Matthew emphasizes the connection
between the elders and the people. On the other hand, 26,5 reveals their fear that
the people might still side with Jesus�.

9 Por. W. D. Davies, D. C. Allison, A Critical and Exegetical Commentary on the
Gospel according to Saint Matthew, t. III: Commentary on Matthew XIX�XXVIII,
London � New York 2004, s. 670.
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Reakcj¹ na relacjê stra¿ników jest spotkanie ze starszymi i narada
(sumbou,lio,n). Ów termin pojawia siê kilkakrotnie w Ewangelii Mateusza,
zawsze w kontek�cie dzia³añ w³adz ¿ydowskich przeciwko Jezusowi (por. 12,14;
22,15; 27,1.7; 28,12). Oznacza to, ¿e dzia³anie w³adz wpisuje siê w szereg
przedsiêwziêæ przeciwko Jezusowi (por. 16,21; 21,23; 26,3.47; 27,1.3.12.20).
By³y to dzia³ania przemy�lane, a nie dokonywane ad hoc. Tym razem po-
dejmuj¹ oni decyzjê o przekupieniu stra¿ników. Wzmianka o odpowiednio
wysokiej sumie (avrgu,ria i`kana.) nie dziwi, zw³aszcza w kontek�cie wyda-
rzenia z Judaszem (26,15). Pieni¹dze dane stra¿nikom nie s³u¿¹ jedynie temu,
aby ci nie mówili o tym, co siê sta³o. Zamiast rozg³aszania o ta. geno,mena
stra¿nicy maj¹ opowiadaæ to, co wymy�lili arcykap³ani wraz ze starszymi:
oì maqhtai. auvtou/ nukto.j evlqo,ntej e;kleyan auvto.n h̀mw/n koimwme,nwn.
W ten sposób � jak zauwa¿a Hagner � mamy do czynienia ze swego rodzaju
ironi¹. To, co by³o powodem postawienia stra¿y przy grobie (a wiêc co�, cze-
mu próbowali zapobiec), uzasadnia teraz fakt pustego grobu10. W ten sposób
orêdziu (Dobrej Nowinie) g³oszonym przez kobiety zostaje przeciwstawiona
antyewangelia g³oszona przez przekupionych stra¿ników. Tre�æ owej antyewan-
gelii niesie w sobie sprzeczno�æ i jest pozbawiona logiki. Z jednej strony bo-
wiem ¿o³nierze opowiadaj¹ o wydarzeniu, którego nie mogli widzieæ, bo spali.
Z drugiej za� strony wystêpuj¹ przeciwko samym sobie, bo potwierdzaj¹, ¿e
nie potrafili wype³niæ zadania pilnowania grobu, które im nakazano. Podobny
brak logiki widoczny jest tak¿e w odniesieniu do rzekomego dzia³ania uczniów.
Pos¹dzenie ich o kradzie¿ cia³a (a wiêc o obrabowanie grobu) powinno skut-
kowaæ postawieniem ich w stan prawnego oskar¿enia (co by³o zgodne z ów-
czesnymi uwarunkowaniami prawnymi i co w podobny sposób traktowane jest
i dzisiaj we wszystkich spo³eczno�ciach). Takiego oskar¿enia jednak brak11.
Nastêpnie, anty�wiadectwo ignoruje te¿ fakt pojawienia siê anio³a, który odsu-
n¹³ kamieñ, jak równie¿ wyst¹pienie wielkiego trzêsienia ziemi (seismo.j evge,neto
me,gaj). Skoro by³o wielkie, powinno obudziæ ka¿dego ze stra¿ników.

Wspomniane wy¿ej pieni¹dze w odpowiedniej ilo�ci staj¹ siê �ród³em dy-
namizmu, który ma �zachêcaæ� stra¿ników do anty�wiadectwa. Okazuje siê
jednak, ¿e prawdopodobnie nie s¹ to jedyne pieni¹dze, jakie arcykap³ani i starsi

10 Por. D. A. Hagner, Matthew 14-28, dz. cyt., s. 876; J. P. Heil, The Narrative
Structure of Matthew 27,55-28,20, �Journal of Biblical Literature�, 110 (1991), s. 433�
434. Heil zauwa¿a, ¿e wszystkie dzia³ania ¿ydowskich w³adz maj¹ na celu wiêcej ni¿
tylko zapobie¿enie g³oszeniu Ewangelii. Chodzi im o swoiste antyorêdzie, antyewange-
liê, która ma staæ siê �konkurencj¹� dla prawdziwej Ewangelii.

11 Por. J. Gnilka, Das Matthäusevangelium..., dz. cyt., s. 499�500: �Sie stellen
der christlichen Botschaft, die die Frauen vermitteln, eine Antibotschaft entgegen,
die die Soldaten vermitteln sollen�. Przyk³ad edyktu przeciwko zniewa¿aj¹cym groby
zob.: Umwelt des Urchristentums, t. II: Texte zum neutestamentlichen Zeitalter,
red. J. Leipoldt, W. Grundmann, Berlin 19867, s. 66.
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musz¹ wyp³aciæ. W 28,14 jest zawarte zapewnienie, ¿e w sytuacji, gdyby
o ca³ej sprawie (czyli o tym, ¿e stra¿nicy nie wype³nili zadania) dowiedzia³ siê
namiestnik, arcykap³ani zapewniaj¹: h`mei/j pei,somen Îauvto.nÐ kai. u`ma/j
avmeri,mnouj poih,somen. S³owo pei,qw ma nastêpuj¹ce znaczenie: �przeko-
nywaæ, spowodowaæ, perswadowaæ, apelowaæ�. Warto w tym miejscu jednak
zauwa¿yæ, ¿e owo �przekonywanie� dokonywa³o siê czasem za spraw¹ prze-
kupstwa. Przyk³adem takiego u¿ycia jest np. 2 Mch 4,45; 10,2012. Tak wiêc
arcykap³ani zapowiadaj¹, ¿e gotowi s¹ na kolejne wydatki. Ich pieni¹dze staj¹
siê zatem tym, co bêdzie �podtrzymywa³o� g³oszenie antyewangelii.

Stra¿nicy bior¹ pieni¹dze i rozpoczynaj¹ swoj¹ dzia³alno�æ antyewangeli-
zacyjn¹. Na to, ¿e ich dzia³anie nale¿y traktowaæ w tych w³a�nie kategoriach,
wskazuje tak¿e fakt, ¿e Mateusz opisa³ je za pomoc¹ terminów, które normal-
nie w innych miejscach jego dzie³a u¿ywane s¹ w pozytywnym znaczeniu (por.
1,24; 21,6; 26,19). Zatem czytelnik odbiera dzia³anie zarówno ¿ydowskich w³adz,
jak i stra¿ników jako wej�cie w rolê nauczycieli k³amstwa13. Skutkiem tych
dzia³añ jest rozprzestrzenianie siê przekazanej im wiadomo�ci. Mateusz u¿yje
tu najpierw s³owa diafhmi,zw, które pojawia siê w Mt 9,31 i Mk 1,45 na
okre�lenie prawdziwych wie�ci na temat tego, czego dokonywa³ Jezus. Po-
nadto sam fakt pouczenia stra¿ników o tym, co maj¹ mówiæ � wyra¿ony cza-
sownikiem evdida,cqhsan � nasuwa skojarzenia z pouczeniem dawanym przez
Mistrza z Nazaretu. Fragment Mt 28,15 jest jedynym miejscem w ca³ej Ewan-
gelii, gdzie czasownik dida,skw odnosi siê do czego� innego ni¿ do nauki Jezu-
sa. Godne uwagi jest dwukrotne pojawienie siê tego czasownika w badanym
tek�cie. Oprócz 28,15 pojawia siê on tak¿e w 28,20, gdzie odnosi siê do polece-
nia Jezusa skierowanego do uczniów. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e Mateusz
ca³kowicie  �wiadomie wykorzystuje tutaj termin zwi¹zany z wczesnochrze-
�cijañsk¹ parenez¹, aby stworzyæ swego rodzaju �negatywny� paralelizm
miêdzy dwiema misjami. Autor chce przez to pokazaæ, ¿e dzia³ania przeciwni-
ków Jezusa staj¹ siê parodi¹ dzia³alno�ci ewangelizacyjnej14.

12 Taka sytuacja jest tym bardziej prawdopodobna, ¿e Pi³at znany by³ z przyjmo-
wania ³apówek. Zob. opinia o nim w: Filon z Aleksandrii, Legatio ad Gaium, 38,302.

13 Por. U. Luz, Matthew 21-28, dz. cyt., s. 611.
14 Por. J. Nolland, The Gospel of Matthew..., dz. cyt., s. 1256; D. A. Hagner,

Matthew 14-28, dz. cyt., s. 877; H. Gollinger, �...und diese Lehre verbreitete sich bei
Juden bis heute�, s. 361�362. Badaczka zauwa¿a: �Die Summierung dieser Indizien
berechtigt zu der Annahme, dass Matthäus über eine vage Stichwortverbindung
hinaus ganz bewusst die «Sprache der urchristlichen Paränese» wählt, um eine nega-
tive Parallelität, ja eine geradezu «parodistische angleichung» an die folgende Jünge-
raussendung herzustellen: der Inhalt der «Lehre», mit der die Soldaten auf den Weg
geschickt werden, ist derjenigen des nach Matthäus einzig vollmächtigen Lehrers
und seiner Boten diametral entgegensetzt; es handelt sich dabei nicht um eine Alterna-
tive zur Verkündigung der Frauen und Jünger, sondern um ein wider besseres Wissen
durch Bestechung erzwungenes Anti-Evangelium�.
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Koñcowa czê�æ wersetu 15 pokazuje skutek dzia³alno�ci antyewan-
gelizacyjnej. Skutek ten mo¿na uj¹æ dwojako. Najpierw w odniesieniu do
adresatów, do których wspomniane antyorêdzie dotar³o. Znalaz³o ono po-
s³uch �u ¯ydów� (para. VIoudai,oij). W wyra¿eniu tym zwraca uwagê
brak rodzajnika, który normalnie w takich sytuacjach powinien wystêpo-
waæ. Powstaje pytanie, czy owo (�wiadome?) opuszczenie rodzajnika
oznacza celowe uogólnienie dokonane przez Mateusza. W takiej sytuacji
nie chodzi³oby o ca³y naród, ale o niektórych, bli¿ej nieokre�lonych ilo-
�ciowo ¯ydów. Inne, niemniej wa¿ne pytanie, wi¹¿e siê z samym terminem
Ioudai/oi. Czy u¿ycie go tutaj jest przemy�lanym zabiegiem, maj¹cym na
celu zast¹pienie terminu VIsrah,l? Pomijaj¹c czterokrotne u¿ycie terminu
Ioudai/oi w wypowiedziach pogan (Mt 2,2; 27,11.29.37), mamy tu jedyne
u¿ycie tego terminu w ca³ej Ewangelii. Kiedy zestawimy to z dwunastokrot-
nym u¿yciem terminu VIsrah,l (czêsto w wypowiedziach samego Jezusa �
np. 10,6; 15,24), to pytanie o celowy zabieg ewangelisty staje siê jeszcze
bardziej aktualne. W takiej sytuacji uprawniona by³aby opinia Gnilki, który
stwierdza: �¯ydzi jawi¹ siê tutaj jako ci, którzy odrzucaj¹ chrze�cijañskie
orêdzie, z uporem trwaj¹ w swojej izolacji i nie otwieraj¹ siê na inne naro-
dy�15. Nie znaczy to jednak, ¿e wina le¿y ca³kowicie po ich stronie. U �róde³
tego odrzucenia jest dzia³anie arcykap³anów i starszych, czyli reprezentan-
tów historycznego Izraela, odrzucaj¹cych wie�æ o zmartwychwstaniu, która
do nich dociera16.

Drugi aspekt zwi¹zany ze skutkami dzia³alno�ci antyewangelizacyjnej
³¹czy siê ze wzmiank¹ natury czasowej. Pog³oska o wykradzeniu cia³a Jezusa
rozesz³a siê w�ród ̄ ydów i trwa me,cri th/j sh,meron. Z redakcyjnego punktu
widzenia oczywiste jest, ¿e Mateusz odnosi siê do sytuacji z czasów jemu
wspó³czesnych. Na p³aszczy�nie narracji, kiedy zestawimy wyra¿enie me,cri
th/j sh,meron z pojawiaj¹cym siê w 28,20 wyra¿eniem e[wj th/j suntelei,aj
tou/ aivw/noj, widaæ pewien kontrast. Antyewangelizacja jawi siê jako proces
o ograniczonym charakterze czasowym, prawdziwa ewangelizacja natomiast

15 J. Gnilka, Das Matthäusevangelium..., dz. cyt., s. 500: �die Juden, als jene
erscheinen, die die christliche Botschaft ablehnen, in ihrer Isolation verharren und
sich nicht den Völkern öffnen�. Oprócz tej opinii nale¿y wspomnieæ inne, które widz¹
w tek�cie Mt 28,15 ostateczn¹ utratê przez Izrael przywileju wybrania. Szerzej na ten
temat: H. Gollinger, �...und diese Lehre verbreitete sich bei Juden bis heute�, art. cyt.,
s. 370�371. Badaczka zauwa¿a, ¿e wspomniany tekst niekoniecznie wyra¿a radykaln¹
dyskwalifikacjê Izraela jako narodu wybranego. Podaje przy tym argumenty natury
historyczno-literackiej. Na p³aszczy�nie narracji (a wiêc bez odwo³ywania siê do
historycznych uwarunkowañ) zamiana terminu �Izrael� na �¯ydzi� jest jednak zasta-
nawiaj¹ca.

16 U. Luz (Matthew 21-28, dz. cyt., s. 611) ma zastrze¿enia do tej opinii, stwierdza-
j¹c, ¿e nie mo¿na tworzyæ sztucznego kontrastu miêdzy ludem a w³adzami.
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jest niczym nie ograniczona. Bêdzie siê ona dokonywa³a a¿ do koñca �wiata,
to znaczy, ¿e wymiar jej oddzia³ywania jest znacznie potê¿niejszy ni¿ oddzia-
³ywanie fa³szywej nauki17.

3. Ewangelizacja w �wietle Mt 28,16-20

W opozycji do tekstu Mt 28,11-15 ukazuj¹cego antyewangelizacjê jest
tekst Mt 28,16-20. Na kontrast miêdzy wymienionymi perykopami wskazuje
ju¿ wzmianka o charakterze geograficznym. Uczniowie gromadz¹ siê na
górze w Galilei (evporeu,qhsan eivj th.n Galilai,an eivj to. o;roj). Dla
czytelnika Ewangelii Mateusza Galilea by³a miejscem kojarzonym w kluczu
jak najbardziej pozytywnym. By³ to region, gdzie sam Jezus naucza³ i uzdra-
wia³. Tu tak¿e dorasta³ i zaczyna³ swoj¹ dzia³alno�æ (por. 4,12-15.23-25),
a Jego nauczanie spotyka³o siê z pozytywnym odd�wiêkiem. Równie¿
uczniowie pochodzili z Galilei (4,18). W Ewangelii widoczne s¹ ponadto
zwi¹zki Ko�cio³a z Galile¹ (16,13.18). Mo¿na powiedzieæ, ¿e u Mateusza
Galilea stoi w opozycji do Jerozolimy, która odrzuca Jezusa i która jest miej-
scem Jego ukrzy¿owania. St¹d Galilea staje siê niejako miejscem schronie-
nia/azylu przed wrogimi w³adzami ¿ydowskimi. Widaæ to ju¿ na samym
pocz¹tku dzia³alno�ci Jezusa (4,12-15)18.

Góra w Galilei, o której jest mowa w 28,16, nasuwa równie¿ wiele skoja-
rzeñ. Tekst grecki ma to. o;roj, a wiêc autor ma na my�li konkretn¹ górê,
o czym �wiadczy rodzajnik. Luz twierdzi, ¿e mo¿na w nawi¹zaniu do tre�ci
ca³ego dzie³a doszukiwaæ siê trzech powi¹zañ: mog³oby chodziæ o górê kusze-
nia (a dok³adniej: górê, gdzie dokona³a siê trzecia pokusa), na co mo¿e wskazy-
waæ motyw w³adzy nad ca³¹ ziemi¹ (por. 4,8-9; 28,18). Inna propozycja mówi,

17 Nie rozstrzygamy tutaj, czy tekst zawiera implicite jak¹� naukê o mo¿liwo�ci
ewangelizacji ̄ ydów, tzn. czy daje im szansê odej�cia od wiary w pog³oskê o kradzie¿y
cia³a na rzecz przyjêcia prawdziwej nauki. Szerzej na ten temat zob. U. Luz, Matthew
21-28, dz. cyt., s. 611�613.

18 Por. U. Luz, Matthew 21-28, dz. cyt., s. 621. Badacz zauwa¿a, ¿e ju¿ samo
nazwanie Galilei jako �Galilei pogan� stoi w opozycji np. do Betlejem (zwanego Betle-
jem Judzkim). W ten sposób pierwsza misja Jezusa w Galilei staje siê zapowiedzi¹ misji
uniwersalnej, która swój pocz¹tek równie¿ ma w tej krainie. Kenton L. Sparks (Gospel
as Conquest: Mosaic Typology in Matthew 28,16-20, �Catholic Biblical Quarterly�,
 68 (2006), s. 655) zauwa¿a, ¿e Ewangelia Mateusza w swojej strukturze zawiera wiele
elementów, które uwydatniaj¹ odrzucenie Jezusa przez ̄ ydów. Z drugiej strony widaæ
tak¿e motywy, które niejako przygotowuj¹ misjê do pogan. Sparks jest zdania, ¿e wyra-
¿enie pa,nta ta. e;qnh odnosi siê jedynie do pogan, nie odnosi siê natomiast do
¯ydów. Kwestia ta jest przedmiotem wielu dyskusji uczonych i wykracza poza tematy-
kê niniejszego opracowania.
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¿e jest to góra z �Kazania na górze� (por. 5,1; 8,1), która staje siê tak jakby
nowym Synajem, z którego nadane jest Prawo Nowego Przymierza. Wreszcie
trzecia propozycja widzi tu górê Przemienienia, gdzie Jezus objawi³ siê w chwale,
która bêdzie Jego udzia³em po zmartwychwstaniu19. Ciekaw¹ propozycjê po-
daje Sparks, uwa¿aj¹c, ¿e mamy tutaj nawi¹zanie do góry, na której umar³
Moj¿esz. Uwa¿a on, ¿e istnieje pewien paralelizm miêdzy opisem podboju
Kanaanu przez Izraela a opisem dzia³alno�ci misyjnej Ko�cio³a, która staje siê
nowym �pokojowym podbojem�20. Na p³aszczy�nie narracji trudno jedno-
znacznie uto¿samiæ górê rozes³ania z któr¹kolwiek z gór proponowanych przez
egzegetów. Wydaje siê, ¿e ka¿da z nich wnosi co� do rozumienia znaczenia
góry wzmiankowanej w 28,16. Jedynie hipoteza Sparksa stwarza pewien
problem. Trudno jest bowiem w ramach Mateuszowej narracji powi¹zaæ górê
Nebo (por. Pwt 34,1) z gór¹ rozes³ania.

Sam motyw góry nasuwa³ zreszt¹ jednoznaczne skojarzenia z Bogiem.
By³o to oczywiste zw³aszcza dla Izraela, dla którego góra Horeb stanowi³a
miejsce jego narodzin jako ludu Bo¿ego oraz miejsce, gdzie dano Torê � �kon-
stytucjê� ludu Pierwszego Przymierza. Góra to zatem miejsce objawienia,
co widaæ we wszystkich, wspomnianych wcze�niej, trzech tekstach Ewangelii
Mateusza, gdzie góra jest wzmiankowana. Na górze trzeciej pokusy Jezus
objawia siebie jako Tego, który jest mocniejszy od Z³ego (4,8). Na górze, na
której wyg³asza mowê � objawia siebie jako Tego, z którym nadchodzi
królestwo niebieskie (5,1; 8,1). Wreszcie na górze Przemienienia objawia
przez uczniami blask chwa³y, która bêdzie Jego udzia³em po zmartwych-
wstaniu (Mt 17,1).

W omawianych dwóch perykopach �góra� przeciwstawiona zosta³a
�miastu�. Misja ewangelizacyjna bierze swój pocz¹tek na górze, podczas
gdy misja antyewangelizacyjna w mie�cie. Kiedy uwzglêdnimy celowe
pominiêcie nazwy Jerozolimy, zauwa¿ymy zamys³ ewangelisty: misja ewan-
gelizacyjna to misja, u której pocz¹tków jest sam Bóg. Misja stra¿ników ma
u swych �róde³ zamys³ jedynie ludzki. Ewangelista nie mówi, ¿e misja ta
wyrusza ze �wiêtego miasta (a takie skojarzenia nasuwa³a nazwa Jerozolima)
i u jej pocz¹tku nie jest Bóg. Potwierdzone to zostaje tak¿e poprzez wzmian-
kowanie posy³aj¹cych. Z jednej strony mamy arcykap³anów i starszych,
z drugiej za� Jezusa. Mo¿na tu widzieæ jeszcze inny kontrast: w³adza ziemska
� w³adza nadprzyrodzona. W³adza w tym pierwszym wymiarze �reprezen-
towana� jest przez nie tylko przez arcykap³anów i starszych, ale tak¿e
przez namiestnika, wymienionego w 28,14. W³adza nadprzyrodzona jest
w³adz¹ maj¹c¹ swoje �ród³o w Bogu, st¹d te¿ wykracza poza wszelkie
ludzkie ograniczenia: evdo,qh moi pa/sa evxousi,a evn ouvranw/| kai. evpi. Îth/jÐ

19 Por. U. Luz, Matthew 21-28, dz. cyt., s. 621.
20 K. L. Sparks, Gospel as Conquest�, art. cyt., s. 651�662.
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gh/j (28,18)21. Misja ewangelizacyjna, zlecona przez Jezusa, ma za sob¹ zatem
w³adzê pochodz¹c¹ od Boga. Druga misja jest dokonywana jedynie na mocy
autorytetu w³adzy ziemskiej.

Misjê ewangelizacyjn¹ wykonuje grupa okre�lona jako jedenastu uczniów
(Oi` de. e[ndeka maqhtai.). Wymienienie tutaj liczby �jedena�cie� jest zrozu-
mia³e, poniewa¿ Mateusz pozostaje konsekwentny. Opisa³ ju¿ los Judasza,
który najpierw oddzieli³ siê od Dwunastu, wydaj¹c Jezusa, a nastêpnie pope³ni³
samobójstwo (por. Mt 27,3-10), wiêc nie móg³ u¿yæ terminu �Dwunastu�
w znaczeniu wspólnoty uczniów. Natomiast wcze�niej ewangelista wielokrot-
nie go stosowa³: czasem samodzielnie (10,5; 20,17; 26,14.20.47), a czasem
z dopowiedzeniem, ¿e chodzi o aposto³ów (10,2) albo uczniów (10,1; 11,1).
Czêstotliwo�æ wystêpowania tego terminu, zw³aszcza fakt, ¿e pojawia siê on
z rodzajnikiem, ka¿e widzieæ go jako okre�lenie kolegium aposto³ów. Tworz¹
oni jedno�æ. Pojawiaj¹ce siê � jak wcze�niej zauwa¿ono � dopowiedzenia
w postaci rzeczowników oi` maqhtai. czy te¿ oi` avpo,stoloi zwracaj¹ uwagê
na podwójn¹ niejako funkcjê Dwunastu. S¹ oni uczniami, zatem na�laduj¹
Jezusa, przyjmuj¹ wszystkie Jego pouczenia (ich obecno�æ przy Jezusie jest
�wiadoma), a zarazem s¹ pos³añcami, tj. uczniami, którzy sami wyruszaj¹
w misjê22. Tak¿e ich podró¿ do Galilei � co zauwa¿a France � nie jest podró¿¹
ludzi zrozpaczonych, lecz wêdrówk¹ tych, których wie�æ przyniesiona przez
kobiety na nowo zgromadzi³a w jedn¹ wspólnotê, pomimo ich wcze�niejszego
rozproszenia (por. 26,31.56)23.

Z powy¿szego wynika, ¿e misja ewangelizacyjna zlecona zostaje wspól-
nocie. Ale nie jest to wspólnota z³o¿ona z przypadkowych osób, a wspólnota
ludzi wybranych, pouczonych i maj¹cych ju¿ za sob¹ do�wiadczenie pierwszej
misji (por. Mt 10,5n). Widaæ zatem, ¿e Mateusz podkre�li³ tu istnienie kontrastu

21 Na Boskie �ród³o tej w³adzy wskazuj¹ dwa elementy. Najpierw jest to sam
termin evxousi,a. Oscar S. Brooks (Matthew XXVIII 16�20 and the Design of the
First Gospel, �Journal for the Study of the New Testament�, 10 (1981) 2�18) badaj¹c
ten termin w kontek�cie ca³ej Ewangelii, zauwa¿a, ¿e temat w³adzy, obok motywu na-
uczania, przewija siê przez ca³e dzie³o Mateuszowe. Terminy te s¹ akcentowane
w ka¿dej z g³ównych czê�ci Ewangelii. W ten sposób czytelnik jest niejako przygo-
towany na ich pojawienie siê w fina³owej scenie. Wzmianki o w³adzy wystêpuj¹
przede wszystkim w kontek�cie nauczania Jezusa (np. 7,29; 21,23) oraz dokonywanych
przez Niego cudów (9,6.8). Z kolei drugi element to czasownik evdo,qh w stronie biernej,
któr¹ mo¿na pojmowaæ jako passivum divinum, a wiêc wskazuj¹c¹ na Boga, jako na
Tego, który tê w³adzê Jezusowi da³. Por. tak¿e: E. Krentz, �Make Disciples� � Matthew
on Evangelism, �Currents in Theology and Mission�, 33 (2006) 1, s. 27�29.

22 Por. K. H. Rengstorf, dw,deka ktl., w: Theological Dictionary of the New
Testament, t. II, red. G. Kittel, G. W. Bromiley, G. Friedrich, Grand Rapids 1964, s. 235.

23 Por. R. T. France, The Gospel of Matthew (�The New International Commentary
on the New Testament�), Grand Rapids 2007, s. 1110.
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wzglêdem misji antyewangelizacyjnej, ukazanej w 28,11-15. Tamci pos³añcy
nie stanowi¹ ¿adnej wspólnoty, nie tworz¹ ¿adnego kolegium. S¹ lud�mi przy-
padkowo zebranymi (�niektórzy ze stra¿y�).

Przedmiot misji � zadanie, z jakim uczniowie zostaj¹ pos³ani � tradycyjnie
ujmuje siê potrójnie. Jest to misja �pój�cia i czynienia uczniów� (poreuqe,ntej
ou=n maqhteu,sate), udzielania chrztu (bapti,zontej) oraz utwierdzania
w tym, co zosta³o przekazane (dida,skontej auvtou.j threi/n pa,nta o[sa
evneteila,mhn u`mi/n). Widaæ tu znacz¹c¹ ró¿nicê w porównaniu z misj¹ stra¿-
ników. Oni maj¹ tylko mówiæ (czasownik le,gein), nie zastanawiaj¹c siê nad
konsekwencj¹ rozg³aszania k³amstwa. Nie musz¹ tak¿e specjalnie intereso-
waæ siê tym, co dalej siê stanie z g³oszonymi tre�ciami, czy zostan¹ one przy-
jête, czy nie. Natomiast aposto³owie w swojej misji wiêcej ni¿ tylko mówi¹.
Oni �id¹ i czyni¹ uczniów�, a wiêc zakres ich oddzia³ywania jest wiêkszy24.
Poniewa¿ w tym kontek�cie pojawia siê wyra¿enie pa,nta ta. e;qnh, mo¿na
zak³adaæ, ¿e zostali pos³ani na ca³y �wiat. Wzmianka o chrzcie pokazuje, ¿e ci,
którzy mieli staæ siê uczniami, mieli jednocze�nie zostaæ w³¹czeni w ¿ycie Ojca,
Syna i Ducha �wiêtego, zatem mieli stworzyæ z Nimi ¿ywotn¹ wiê�. Misja
antyewangelizacyjna takiej wiêzi nie jest w stanie stworzyæ25. Wreszcie trzeci
termin (dida,skw) wskazuje na to, ¿e przyszli uczniowie stan¹ siê obiektem
nieustannej troski ze strony aposto³ów. Bêdzie ona zmierzaæ do tego, aby �za-
chowali wszystko, co Jezus powiedzia³�. Mateusz u¿y³ tu czasownika th,rein,
który w innych miejscach jego Ewangelii dotyczy zachowywania przykazañ,
czyli sposobu ¿ycia (Mt 19,17; 23,3 � w odniesieniu do stylu ¿ycia, który propa-
gowali faryzeusze i uczeni w Pi�mie)26. Misja ewangelizacyjna zmierza zatem
do tego, aby przemieniæ ¿ycie, tych, którzy uwierz¹. Równie¿ i w tym widaæ
kontrast z misj¹ ukazan¹ wcze�niej.

Kontrast jest te¿ widoczny w ukazaniu adresatów misji. W przypadku
misji stra¿ników mamy do czynienia z ukazaniem tych, do których misja anty-
ewangelizacyjna dotar³a � s¹ to ¯ydzi. W przypadku misji aposto³ów mamy
adresatów okre�lonych jako pa,nta ta. e;qnh. Podstawowe pytanie, z jakim
spotykaj¹ siê tutaj badacze, brzmi: czy owe narody obejmuj¹ tak¿e Izraela?
Innymi s³owy, czy idzie o misjê skierowan¹ do wszystkich ludzi, czy jedynie do

24 E. Krentz (�Make Disciples�..., art. cyt., s. 29) zauwa¿a: �The participle implies
that making disciples should be an activity of the disciples� everyday life, not the
special task of set-apart people�. Tak¿e i tu widaæ kontrast miêdzy uczniami a stra¿nika-
mi. Trudno przypuszczaæ, by rozpowiadanie o kradzie¿y cia³a Jezusa by³o ¿yciow¹
misj¹ ¿o³nierzy, której po�wiêcili ca³e swoje ¿ycie. To samo mo¿na powiedzieæ o impera-
tivie maqhteu,sate: �The imperative is significant, as it makes discipling an urgens
matter, a matter of fact in the disciple�s everyday life� (s. 30).

25 Por. D. A. Hagner, Matthew 14-28, dz. cyt., s. 887.
26 Por. J. Nolland, The Gospel of Matthew�, dz. cyt., s. 1270.
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pogan z wykluczeniem Izraela? Zdaniem czê�ci uczonych chodzi tu przede
wszystkim o misjê skierowan¹ do pogan. Jako przyk³adowych przedstawicieli
tego kierunku mo¿na podaæ amerykañskich badaczy Douglasa R. A. Hare�a
oraz Daniela J. Harringtona. Argumentuj¹ oni w ten sposób, ¿e liczba mnoga
e;qnh (czasami w po³¹czeniu z pa,nta, a niekiedy wystêpuj¹ca samodzielnie)
zasadniczo oznacza nie-¯ydów. Takie zastosowanie widoczne jest w pismach
¿ydowskich oraz wczesnochrze�cijañskich. Odnosi siê to równie¿ do Ewange-
lii Mateuszowej. Gdyby autor chcia³ wskazaæ na wszystkie narody, ³¹cznie
z Izraelem, u¿y³by wyra¿enia maqhteu,sate pa,ntaj ta,j laou,j (tak jest na
przyk³ad w £k 2,31, który akcentuje uniwersalizm zbawienia). Ponadto cza-
sownik maqhteu,w u¿ywany jest przede wszystkim w odniesieniu do czynienia
uczniami jednostek, a nie zbiorowo�ci. W zwi¹zku z tym � zauwa¿aj¹ badacze
� Mateusz powinien by³ u¿yæ po prostu samego pa,ntaj, je�liby mia³ na my�li
tak¿e Izraela (tak na przyk³ad jest w Rz 11,32). Poniewa¿ jednak u¿y³ rze-
czownika ta. e;qnh, odpowiednika hebrajskiego gôjîm, który to termin dla
mówi¹cych po grecku ¯ydów jednoznacznie kojarzy³ siê z obcymi, nale¿y
przyj¹æ, ¿e idzie tu o czynienie uczniów pochodz¹cych z narodów pogañskich,
a nie z Izraela27. Po drugiej stronie dyskusji, zatem w nurcie opowiadaj¹cym
siê za w³¹czeniem Izraela do grupy adresatów okre�lonych jako pa,nta ta.
e;qnh, jest m.in. John P. Meier, zauwa¿aj¹cy, ¿e na siedem przypadków u Ma-
teusza, gdzie ta. e;qnh oznacza pogan, trzy s¹ cytatami ze Starego Testamentu
(4,15; 12,18.21), a ¿aden z nich nie jest owocem redakcyjnej dzia³alno�ci
ewangelisty. W Mt 21,43 mamy ukazan¹ grupê okre�lan¹ przez egzegetê jako
tertia gens dla odró¿nienia od ¯ydów i pogan. Ma to byæ nowa wspólnota,
obejmuj¹ca wszystkie narody. Wspomniane w¹tpliwo�ci ka¿¹ � zdaniem
Meiera � widzieæ tutaj wszystkich ludzi, zarówno pogan, jak i ¯ydów28.
Na tym tle mo¿na jeszcze przytoczyæ opiniê Ammy-Jill Levine, która uwzglêd-
niaj¹c wcze�niejsze wyniki badañ, stwierdza, ¿e nie powinno siê tu stosowaæ
interpretacji �radykalnych�, tzn. jednoznacznie wykluczaj¹cych lub w³¹czaj¹-
cych ¯ydów do ta. e;qnh. Jakie s¹ tego konsekwencje? Misja skierowana jest
do pogan, którzy staj¹ siê g³ównym celem dzia³alno�ci misjonarskiej. Nie ozna-
cza to jednak wykluczenia ̄ ydów z grona potencjalnych adresatów. Czyli wed³ug

27 Por. D. R. A. Hare, D. J. Harrington, �Make disciples of all the Gentiles�
(Mt 28,19), �Catholic Biblical Quarterly�, 37 (1975), s. 359�369.

28 Por. J. P. Meier, Nations or Gentiles in Matthew 28,19, �Catholic Biblical
Quarterly�, 39 (1977), s. 94�102; E. Krentz (�Make Disciples�..., art. cyt., s. 32) twierdzi,
¿e odrzucenie ¯ydów, o którym mówi Mateusz, mo¿na odnie�æ jedynie do ¯ydów
z Jerozolimy, nie za� do narodu jako ca³o�ci. St¹d konkluduje: �Matthew does not
exclude the mission to the Jewish people (�) In 28,18 Jesus claims universal authority.
In 28,19 he commands the making of disciples in the universal realm he rules � and that
includes Jews� (s. 33�34).
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Mateusza w ostatnim poleceniu Jezus zleca misjê do pogan, jednak¿e nie zaka-
zuje misji skierowanej do ̄ ydów29. Mo¿na tu dostrzec pewien kontrast z pole-
ceniem zawartym w 10,5b-6, gdzie Jezus wyra�nie mówi³, do kogo uczniowie
nie mog¹ i�æ, jak równie¿ z Jego s³owami skierowanymi do kananejskiej kobie-
ty w 15,24. Tutaj ¿adnego zakazu nie ma. Na p³aszczy�nie ca³ej Mateuszowej
narracji widaæ zatem zmianê priorytetów. I tak jak w 15,21-28 Jezus, mimo
pozornej odmowy, dokonuje jednak cudu uzdrowienia, tak samo mo¿na rozpa-
trywaæ Jego polecenie zawarte w 28,16-20.

Podsumowuj¹c ca³¹ dyskusjê na temat adresatów misji, trzeba podkre�liæ,
i¿ ta. e;qnh w 28,18 ukierunkowuje misjê na pogan stoj¹cych w opozycji do
Ioudai/oi w 28,15. Przy czym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w 28,18 nie ma jedno-
znacznego zakazu misji w�ród ̄ ydów.

Kolejny element, który powinni�my rozpatrzyæ, to poszukiwanie �ród³a
misyjnego dynamizmu. Dla stra¿ników tym, co dynamizuje ich gorliwo�æ
z jednej strony s¹ wspomniane ju¿ wcze�niej pieni¹dze, z drugiej za� zapewnie-
nie o �czuwaniu nad wszystkim�, gdyby sprawa sta³a siê wiadoma namiestni-
kowi. Tak wiêc stra¿nicy maj¹ byæ �wiadomi, ¿e arcykap³ani i starsi niejako
�s¹ z nimi�. Dla uczniów �ród³em misyjnego zapa³u (jak równie¿ umocnieniem
w chwilach trudno�ci) ma byæ �wiadomo�æ (i do�wiadczenie) obecno�ci
Jezusa przy nich. Widaæ to wyra�nie w zapewnieniu: kai. ivdou. evgw. meqV
u`mw/n eivmi pa,saj ta.j h`me,raj e[wj th/j suntelei,aj tou/ aivw/noj. Mamy
tu oczywiste nawi¹zanie do Mt 1,23, gdzie imiê Syna Dziewicy zostaje symbo-
licznie zinterpretowane jako �Bóg z nami�. W ten sposób zapewnienie o obec-
no�ci Boga spina klamr¹ ca³¹ pierwsz¹ Ewangeliê. Motyw obecno�ci pojawia
siê zreszt¹ wielokrotnie na jej kartach (por. np. 9,15; 17,17; 18,20 oraz teksty
narracji o Mêce, gdzie widaæ nagromadzenie tych motywów: 26,11.18.20.23.
29.36.38.40.51.69.71). Ponadto szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na te pery-
kopy, w których ukazana jest obecno�æ Jezusa skutkuj¹ca ratunkiem dla
uczniów (por. 8,23-27; 14,13-21.22-33; 15,29-39; 17,1-8; 26,26-29). W ten spo-
sób, zapewniaj¹c o swojej obecno�ci, Jezus ka¿e uczniom przypomnieæ sobie
wydarzenia z Jego ziemskiego ¿ycia, które s¹ niejako dowodem tego, ¿e Jego
obecno�æ bêdzie dla nich �ród³em mocy30. Zostaje ona tutaj zdefiniowana
jako obecno�æ do koñca �wiata (e[wj th/j suntelei,aj tou/ aivw/noj). Fraza

29 Por. A.-J. Levine, �To All the Gentiles�: A Jewish Perspective on the Great
Commission, �Review and Expositor�, 103 (2006) 1, s. 144�148. Autorka stwierdza:
�For Matthew, who distinguishes between «church» (ekklesia) and «the Jews»
(Ioudaioi), the former is the group gathered in Jesus� name; the latter are those who
deny the resurrection (�) the eleven, and those who would follow them, will find their
more receptive audience among the Gentiles. The Jews, on the whole will continue
to wait for the Messianic age� (s. 147�148).

30 Por. U. Luz, Matthew 21-28, dz. cyt., s. 634.
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ta pojawia siê równie¿ w Mt 13,39-40.49 i 24,3. U Mateusza odnosi siê ona
do koñca obecnego czasu, który dokona siê wraz z paruzj¹. Tak wiêc Jezus
zapewnia uczniów o Jego obecno�ci przez ca³y czas ziemskiego istnienia
ich wspólnoty � Ko�cio³a. Zapewnienie to bêdzie zatem aktualnie nie tylko
w czasie ziemskiego ¿ycia uczniów � �wiadków tego wydarzenia, ale tak¿e
w ¿yciu ich nastêpców31. Widaæ tu kontrast wzglêdem poprzedzaj¹cej pery-
kopy, gdzie obecno�æ plotki trwa �a¿ po dzi� dzieñ� (me,cri th/j sh,meron
Îh`me,rajÐ). Mateusz u¿ywa tutaj formu³y typowej dla starotestamentalnych
opowiadañ o charakterze etiologicznym. Bez w¹tpienia ma na my�li czas, kie-
dy pisze Ewangeliê, choæ nie mo¿na tej wzmianki traktowaæ jako argumentu
za jej datowaniem. Owo me,cri th/j sh,meron w zestawieniu z e[wj th/j
suntelei,aj tou/ aivw/noj oznacza, ¿e w perspektywie czasowej oddzia³ywa-
nie antyewangelizacji nie bêdzie w stanie przezwyciê¿yæ misji ewangelizacyj-
nej. Trwanie pog³oski �po dzi� dzieñ� nie wyklucza, ¿e nadejdzie czas, kiedy
ona przestanie funkcjonowaæ. Stanie siê tak wtedy, kiedy ¯ydzi przestan¹
j¹ powtarzaæ i przyjm¹ tych, którzy zostali pos³ani przez Jezusa. Mamy tu
zatem jednoznaczn¹ zapowied�, która misja zakoñczy siê sukcesem32.

4. Zakoñczenie

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza Mt 28,11-20, poka-
zuje, ¿e ca³a perykopa tworzy swoisty dyptyk z³o¿ony z dwóch bêd¹cych
w opozycji wobec siebie scen. Pierwsza z nich ukazuje genezê antyewangeli-
zacji (28,11-15), której tre�ci¹ jest k³amstwo wyra¿one w s³owach: �Jego ucznio-
wie przyszli w nocy i wykradli Go�. Antyewangelizacja jest przemy�lanym
dzia³aniem, maj¹cym swój punkt wyj�cia w Jerozolimie, która jednak ju¿ nie
jest nazywana �miastem �wiêtym�. Zleceniodawcy to arcykap³ani i starsi.
Wykonawcami zleconej przez nich misji staj¹ siê �niektórzy ze stra¿ników�.
Dynamizmem, który tê misjê �napêdza�, s¹ pieni¹dze arcykap³anów i zapew-
nienie, ¿e bêd¹ oni nad wszystkim czuwaæ. Podkre�liæ trzeba czê�ciow¹
jedynie skuteczno�æ tej misji � zarówno pod wzglêdem odbiorców (�¯ydzi�),
jak równie¿ pod wzglêdem czasowym (�po dzi� dzieñ�). Dostrzec mo¿na
te¿ wewnêtrzn¹ sprzeczno�æ g³oszonych tre�ci, co najlepiej pokazuj¹ s³owa,
które przekupieni stra¿nicy maj¹ przekazywaæ dalej.

Druga scena to opis zlecenia misji ewangelizacyjnej (28,16-20). Misja
ma swoje �ród³o w rzeczywisto�ci nadprzyrodzonej. Miejscem rozes³ania
jest góra, nasuwaj¹ca u Mateusza jednoznaczne skojarzenia z osob¹ Jezusa.

31 Por. D. A. Hagner, Matthew 14-28, dz. cyt., s. 889.
32 Por. U. Luz, Matthew 21-28, dz. cyt., s. 612.
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Posy³aj¹cym jest Jezus, którego niczym nieograniczona w³adza znacznie
przekracza zakres w³adzy zleceniodawców misji antyewangelizacyjnej.
Pos³anymi s¹ uczniowie. Uczniowie ci nie s¹ nieokre�lon¹ grup¹, ale stanowi¹
wspólnotê � kolegium, na co wskazuje wyra¿enie �Jedenastu uczniów�. Misji
tej maj¹ podporz¹dkowaæ ca³e ¿ycie, co odró¿nia ich od stra¿ników, dla któ-
rych antyewangelizacja jest jednym z zadañ. Ich misja wykracza ponad uwa-
runkowania etniczne. Skierowana jest do wszystkich narodów. Chodzi tu przede
wszystkim o pogan, choæ nie ma nigdzie zawartego zakazu pój�cia do ̄ ydów.
Dynamizmem, który to dzie³o ewangelizacji wprawia w ruch, jest (zbawcza)
obecno�æ Jezusa w�ród uczniów. On towarzyszy wspólnocie i to towarzysze-
nie bêdzie mia³o miejsce a¿ do skoñczenia �wiata. Oznacza to, ¿e misja ewan-
gelizacyjna ma wiêkszy dynamizm od misji antyewangelizacyjnej. Ta druga
niesie w sobie wiele ograniczeñ. W ostatecznym rozrachunku jednoznacznie
widaæ, która z tych dwóch misji zakoñczy siê sukcesem, a która skazana
jest na niepowodzenie.

Summary

ANTI-EVANGELIZATION AND EVANGELIZATION

IN THE LIGHT OF MT 28:11�20

The paper presents a synchronic analysis of two pericopes of the Gospel accor-
ding to St. Matthew � 22:11�15 and 28:16�20. Standing in contrast to each other,
the two pericopes constitute a diptych. It is the juxtaposition of the two fragments,
enabling to highlight their opposing elements, that allows for such a thesis. The peri-
cope of Mt 28:11�15 presents a mission which can be called anti-evangelization.
The mission lacks supernatural character. It originates in Jerusalem which loses
its unique status of the holy city. The senders (chief priests and elders) invoke earthly
authorities. Moreover, the earthly character of the mission is proved by what was
intended to drive it � money and connections. The essence of its teaching is summa-
rized in the quote: �His disciples came during the night and stole him away� (28:13).
It is self-contradictory in many ways, therefore the anti-evangelization mission
is doomed to failure. It involves only Jews. Moreover, it is limited in time. On the
contrary, the second mission = evangelization � is of supernatural character. It origina-
tes on a mountain in Galilee. Here the sender is Jesus whose presence until the end
of the world will be its dynamic force. The evangelization also has a broader scope
than anti-evangelization. It is showed among others by the scope of disciples� activi-
ties: on their way they are to make disciples, baptize, and teach to obey all words
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of the Lord, i.e. to teach the way of life. Finally, the addressees of the mission are
all nations. Comparing both pericopes clearly shows which mission is to lead and
which will be successful.

Key words: evangelization, Jesus�s disciples, Gospel according to St. Matthew,
mission, Jews

S³owa kluczowe: ewangelizacja, uczniowie Jezusa, Ewangelia wg �w. Mateusza,
misja, ̄ ydzi

Ks. dr Tomasz SIEMIENIEC � ur. w 1975 r. w Piñczowie, jest absolwentem
Wy¿szego Seminarium Duchownego w Kielcach. Uzyska³ tytu³ doktora teologii biblij-
nej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2007). Adiunkt przy katedrze Teologii
Protestanckiej na Wydziale Teologii KUL, wyk³adowca Pisma �wiêtego w WSD
w Kielcach; cz³onek Stowarzyszenia Biblistów Polskich; pola badañ naukowych:
Apokalipsa �w. Jana, Biblia w Duszpasterstwie; Biblia w perspektywie ekumenicznej.
Adres do korespondencji: Skorzeszyce 167, 26-008 Górno, E-mail: tsiemi@kielce.
opoka.org.pl


