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Paul R icoeur w yraził w iele la t tem u  przekonanie, że 
cała  teo log ia  je s t teo lo g ią  słow a, poniew aż stanow i ona 
przedłużenie in terpretacji ogłoszonego słow a B ożego1. N ic 
w ięc dziw nego, że w edług opinii egzegetów  św. Łukasz 
uczynił z teo logii słow a rdzeń sw ego dw utom ow ego dzie
ła2. K orzystając z dw óch greckich  term inów , rem a  i logos 
starał się ukazać bogactw o teo logiczne w czesnochrześci
jańsk iej tradycji, a  jednocześn ie  uzupełn ił j ą  o indyw idu
alne i oryginalne w ątki. Przedstaw ienie pełnego obrazu 
Ł ukaszow ego spojrzen ia  n a  słow o w ym agałoby  p rzygo to 
w an ia  obszernej m onografii3, n in iejszy  artykuł pom yślany 
został jak o  rodzaj teo logicznego  szkicu z uw zględnieniem  
kilku  charak terystycznych  tekstów  z Ł k -D z .

1 «Contribution d’une réflexion sur le language à une théologie 
de la parole», w: Exégèse et Herméneutique: Parole de Dieu, red. 
X. Léon-Dufour, Paris: Editions du Seuill, 1971, s. [301-320]. s. 302

2 D. Marguerat, The First Christian Historian: Writing the „Acts 
o f the Apostles" [SNTSMS 121], Cambridge: University Press, 2002, 
s. 31n.

3 Szersze spojrzenie na temat Łukaszowego rozumienia teologii 
słowa znaleźć można w artykule A. Debrunnera i R. Kittela: «lego, lo
gos, ktl.» TDNT IV, s. 68-143. Zob. też. K. Mielcarek, Jezus -  Ewan
gelizator ubogich. Studium z teologii św. Łukasza, Lublin: AND, 1994, 
s. 117-146; M. Kiedzik, Słowo Boże (Łk 8, 4-21). Studium z teologii 
św. Łukasza [RiSB 3], Lublin: Vocatio, 1998, s. 157-180.
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Trzeci ewangelista zna i stosuje termin logos w  jego 
szerokiej gamie znaczeń. Dlatego logos  może dla nie
go oznaczać m ow ę  (Dz 2,41; 20,7) lub opowiadanie (Dz 
11,22) czy pogłoskę (Łk 5,15; 7,17). Łukasz używa tego 
terminu także w znaczeniu przyczynowym (Dz 18,14) lub 
mając na myśli dyskutowany temat (Dz 8,21), a nawet 
w odniesieniu do jakiego konkretnego przedmiotu (na po
dobieństwo hebr. dabar). Jeszcze ważniejszym wymiarem 
zastosowania terminów logos  i rem a  jest sfera wypowie
dzi Jezusa. Odpowiednie formuły wprowadzają słowa 
Chrystusa (Łk 7,1), bądź też określają całość Jego mowy 
w liczbie pojedynczej (logos  = nauczanie Łk 10,39). Sło
wo Mistrza z Nazaretu jest często dookreślane przez do
datkowy rzeczownik dla podkreślenia jego wyjątkowego 
charakteru. Jest ono słow em  z  m ocą (eksousia  -  Łk 4,32), 
słow em  łaski (charis -  Łk 4,22), a postawa człowieka wo
bec słowa będzie miała decydujący wpływ na jego osta
teczny los (Łk, por. Mk. 8,38).

Słowo Jezusa na wzór słowa Jahwe ma moc sprawczą 
i jest słowem Proroka p a r  exellence, na którym spełniają 
się obietnice dawnych proroków (Łk 4,21). Jest w stanie 
przemienić rzeczywistość (Łk 7,7), pobudza do działa
nia ludzi (Łk 5,5)4, naturę (Łk 8,24) i świat duchowy (Łk 
4,35n), przeciwstawia się chorobom (Łk 4,395) i włada 
śmiercią (Łk 7,14n). Stanowiąc element zbawczej rzeczy
wistości, która coraz dynamiczniej przenika świat, słowo 
to nawet po widzialnym odejściu Zbawiciela z tego świata 
nie traci swojej aktualności. Przeciwnie, zdaje się nabierać 
niemal substancjalnego charakteru i ogłaszane jest jako 
orędzie zbawienia o Jezusie. Głoszeniem słowa kieruje

4 Więcej na temat perykopy Łk 5,1-5 zob. U. Busse, «Begegnung 
mit dem Wort nach Lk 5,1-11», w: Luke and his readers. Festschrift 
A. Denaux [BETL 182], red. R. Bieringer, G. Van Belle, J. Verheyden, 
Leuven: Peeters, 2005, s. 113-129.

5 Warto zwrócić uwagę, że trzeci ewangelista szczególnie pod
kreśla funkcję słowa przy uzdrowieniu teściowej św. Piotra. Pozostali 
synoptycy mówią podkreślają raczej gesty Jezusa (por. Mk 1,29; Mt 
8,14).
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Duch Święty (Dz 16,6), a właściwymi wykonawcami mi
sji są apostołowie, którzy pełnią p o słu g ę  słow a (diakonia  
tou logou  -  Dz 6,2; por. Łk 1,2). Trzeci ewangelista widzi 
ich działanie jako realizację misji samego Chrystusa (Dz 
4,29.31; 11,19; 13,46; 14,25; 16,32; 13,5; 15,36; 17,13; 
18,11). Co więcej słowo Jezusa od samego początku ma 
charakter eklezjotwórczy (Łk 8,21 por. Łk. 11,28).

Wśród wyrażeń, które najlepiej odsłaniają rozumienie 
słowa w Łk-Dz wymienić trzeba specyficznie Łukaszowe 
słow a łaski (hoi logoi tes charitos)6 niekiedy zamiennie 
określane jako słow a m ocy  lub w ładzy (dunam ei, eksousia  
Łk 4,36). Trzeci ewangelista odwołuje się jednak także do 
określeń znanych z innych Ewangelii, takich jak słow o  
B oże (logos tou theou  -  Łk 5,1; 8,11.21; 11,28; Dz 2,22; 
4,31; 6,2.7; 8,14.21; 11,1; 12,24; 13,5.7.26.46; 15,7; 17,13; 
18,11; 20,24.32) i słow o P an a  (logos tou kuriou ), przy 
czym ostatnia fraza zgodnie z chrystologiczną regułą au
tora Łk-Dz pojawia się dopiero w Dziejach Apostolskich 
(8,25; 13,44.48n; 15,35n; 16,32; 19,10.20; 20,24.35)6 7. 
Niekiedy nawet w tekstach nie mających paraleli u innych 
synoptyków ewangelista odwołuje się do terminu logos 
bez żadnych dodatkowych określeń (Łk 1,2.4; 6,47; 7,7; 
10,39 Marta i Maria; 21,33; 24,19; 24,44; Dz 2,22.41).

1. Sł o w a  Je z u s a  n o ś n i k i e m  ł a s k i

Wyrażenie słow a łaski pojawia się po raz pierwszy 
w tekście pełniącym w dziele Łukasza funkcję programo
wą (Łk 4,22)8. W. 22 jest komentarzem trzeciego ewan

6 Autor oparł się przede wszystkim na analizie wersetu, dokona
nej przez J.L. Nollanda, «Words of Grace (Luke 4,22)», Bb 65:1984, 
s. 44-60.

7 W dwóch przypadkach uroczystych deklaracji terminowi logos 
towarzyszy zaimek dzierżawczy w pierwszej osobie słowa moje (Łk 
21,33; 24,44).

8 Zob. U. Busse, Das Nazareth-Manifest Jesu. Eine Einführung 
in das lukanische Jesusbild nach Lk 4,16-30 [SBS 91], Stuttgart: Ka
tholisches Bibelwerk, 1978.
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gelisty do p a ra šy  odczytanej przez Jezusa w synagodze 
nazaretańskiej (4,18-19). Łukasz uzupełnia pełną zdziwie
nia reakcję słuchaczy zagadkową oceną słów wypowie
dzianych przez Jezusa. Według autora trzeciej Ewangelii, 
słowa te są tes charitos. Tok narracji nie pozwala jednak 
na jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy chodzi tu o opinię 
zgromadzonych w synagodze słuchaczy, czy też o pogląd 
samego ewangelisty. Niezależnie jednak od tego, kto we 
wspomnianym tekście jest podmiotem wyrażającym opi
nię, należy zapytać o naturę słów Jezusa, które zostały 
określone jako hoi logoi tes charitos. Co więcej, w jakim 
sensie są one tes charitos, skoro w niewielkim odstępie 
czasowym (w. 22-28) budzą tak zdecydowany sprzeciw?

W. 22 jest kontynuacją wątku narracyjnego Łukasza, 
który jedynie na moment został przerwany deklaracją Je
zusa (w. 21). Narracja, zgodnie ze zwyczajem trzeciego 
ewangelisty, prowadzona jest w trzeciej osobie. W. 22a 
zawiera typowo Łukaszową terminologię9. Wynika stąd, 
że autor Łk-Dz zawarł w nim osobiste zrozumienie wyda
rzeń w synagodze oraz integralnie z nimi związane widze
nie słów Jezusa.

Uchwycenie Łukaszowej teologii słowa w perykopie 
nazaretańskiej nie jest sprawą łatwą, ponieważ samo tłu
maczenie frazy tois logois tes charitos  (w. 22b) nastręcza 
niemałe trudności. Dawniejsze tłumaczenia odwoływały 
się zwykle do piękna formy wypowiedzi Jezusa, tłumacząc 
wyrażenie greckie przez słow a p e łn e  w dzięku  (Vg, Wujek, 
BT3, BP) lub nawet w d zięk  słów  (BG)10. W  pierwszym wy
padku akcentowano zewnętrzny aspekt słów Pana, uzna
jąc jednak, że głównym przedmiotem podziwu ze strony 
słuchaczy pozostawały słowa. Inni, chcąc zapewne jesz
cze bardziej podkreślić czysto powierzchowny charakter 
zdumienia nazaretan, uczynili z wdzięku główny podmiot 
całej frazy. Trudność takich interpretacji polega przede

9 Zob. K. Mielcarek, Jezus -  Ewangelizator ubogich, s. 51n.
10 Najnowsze tłumaczenia idą w innym kierunku i oddają frazę 

grecką dosłownie przez słowa łaski (BB, BE, BT5; BPl).
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wszystkim na tym, że Łukasz nigdzie indziej nie używał 
charis  w sensie „wdzięku”11 (por. Łk 1,30; 2,40.52; 5,39; 
6,32.33.34; 7,47; 17,9; Dz 2,47; 3,14; 4,33; 6,8; 7,10.46; 
11,23; 13,43; 14,3.26; 15,40; 18,27; 20,24.32; 24,27).

Inną próbą rozwiązania była oryginalna propozycja 
J. Jeremiasa12, która nie doczekała się zwolenników wśród 
polskich tłumaczy, przynajmniej jeżeli chodzi o fragment 
Łk 4,22. Według niemieckiego egzegety, frazę tois logois 
tes charitos  można zrozumieć, odczytując w sensie nega
tywnym dwa czasowniki dotyczące reakcji nazaretan na 
przesłanie Jezusa skierowane do uczestników liturgiczne
go zgromadzenia. Słuchacze, zdaniem Jeremiasa, nie są 
w stanie uznać przesłania o miłosierdziu Boga, które przy
nosi im Jezus, ponieważ zgodnie ze starotestamentalnym 
proroctwem, winno być ono dopełnione przez Bożą po
mstę dokonaną na niewiernych. W  tym kontekście em ar- 
turoun  należałoby przetłumaczyć: św iadczyli p rzeciw ko  
n iem u , a ethaum azon  oznaczałoby pełne zgorszenia zdu
mienie. Słabość takiej interpretacji została ujawniona już 
dawno13. Generalna tendencja trzeciej Ewangelii do użycia 
charis  w sensie dynamicznym jest najlepszym argumen
tem przeciwko rozumieniu tego terminu jako m iłosierdzie . 
Poza tym w wypadku zrozumienia, jakie zaproponował 
J. Jeremias, omawiana fraza powinna by brzmieć: tois lo
gois (peri) tes charitos słow a o ła sce14.

11 Por. J. Kudasiewicz, «Słowo Jezusa pełne mocy», RBL 33:1980, 
s. 103, oraz J. L. Nolland, «Words of Grace», s. 45.

12 Jesu Verheibung für die Völker, Stuttgart 1956, s. 44n. Za taką 
interpretacją opowiadają się także K.H. Rengstorf (Das Evangelium 
nach Lukas, Göttingen 1958, s. 68) i W. Grundmann (Das Evangelium 
nach Lukas [ThHNT 3], Berlin 1961, s. 121.

13 Całość zagadnienia krytycznie opracował H. Anderson («Bro
adening Horizons. The Rejection at Nazareth Pericope of Luke 4,16-30 
in the Light of Recent Critical Trends», Interpr 18:1964, s. 267-269) 
i D. Hill («The Rejection of Jesus at Nazareth, Luke IV, 16-30», NovTest 
13:1971, s. 163-165).

14 Por. J.L. Nolland, «Words of Grace», s. 52, i tenże, «Impressed 
Unbelievers as Witnesses to Christ (Luke 4,22a)», JBL 98:1979, 
s. 220.
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Obydwie przedstawione tu próby interpretacji wyni
kają z nieuzasadnionej harmonizacji wydarzeń. Istniejący 
w tekście i od dawna dostrzegany kontrast między reakcją 
słuchaczy w pierwszej (w. 16-22) i drugiej (w. 23-30) czę
ści perykopy nazaretańskiej usiłuje się złagodzić poprzez 
wyjaśnienie, że już w w. 22 można wyczuć pierwsze tony 
konfliktu, który w końcowej fazie narracji rozwinął się 
w pełne gniewu działanie. Zdaniem zwolenników takiej 
interpretacji, słowa Jezusa nie mogły być przez nazare- 
tan przyjęte inaczej, jak tylko jako słowa piękne. Dzięki 
ograniczeniu sensu wyrażenia tois logois tes charitos  do 
zewnętrznego piękna ich formy osiąga się pozornie oczy
wistą logikę opowiadania. Gniew z w. 28 jest bowiem, 
zgodnie z tą  interpretacją, poprzedzony nie tyle przez po
dziw nazaretan wobec słów Jezusa, ile przez zgorszenie, 
które w ramach ostrej polemiki doprowadza do próby sa
mosądu.

Frazę tois logois tes charitos  można jednak odczy
tać w sposób o wiele głębszy, a co ważniejsze, w sposób 
zgodny z intencją samego trzeciego ewangelisty. W  tym 
celu pożyteczne będzie odwołanie się do paralelnych tek
stów biblijnych.

Już starotestamentalne użycia charis  w powiązaniu 
z logos  dają obraz, który dla wyjaśnienia intencji Łuka
sza może mieć duże znaczenie (por. Ps 45,2; Syr 21,16). 
Z tekstów tych wynika, iż charis  zawarta w tych słowach 
w jakiś bliżej nieokreślony sposób oddziałuje na słucha
czy. Użycie w takim właśnie sensie można spotkać czę
sto w samym dziele Łukasza (por. Łk 2,40; Dz 4,33; 6,8; 
7,10). Redaktor trzeciej Ewangelii traktuje logoi jako 
moc, która działa na daną osobę z zewnątrz. W  ten spo
sób pisze o łasce w odniesieniu do Apollosa: G dy p r z y 
był, p o m a g a ł bardzo za  ła ską  B o żą  tym, co uw ierzy li (Dz 
18,27). Wydaje się, że intencją Łukasza w 18,27 było 
przedstawienie daru wiary, który stał się udziałem wielu 
Efezjan dzięki tajemniczemu oddziaływaniu łaski (dia  
tes cha rito s). Występowanie w zdaniu czasownika uw ie
rzyć (p ep is teu ko s in ) blisko charis  umożliwia taką inter
pretację. Podobnie zredagowany jest fragment Dz 15,40:
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P a w e ł dobra ł sobie  za  tow arzysza  S y lasa  i w yszed ł p o 
lecony p r z e z  braci łasce  P ana. Tekst nawiązuje do mo
dlitewnego zwyczaju pierwotnej gminy chrześcijańskiej 
w Antiochii, gdzie mowa jest o łasce Pana wspierającej 
misję Pawła. W zmianka ta pomaga czytelnikowi odgad
nąć Łukaszowy sens ch a ris15.

Rozumienie łaski w podwójnym dziele Łukasza 
w sensie zewnętrznego wpływu potwierdza także stosunek 
charis  do dynam is. Kiedy w Dz 6,8 redaktor Łk-Dz przed
stawia Szczepana jako męża pełnego łaski i mocy (p leres  
charitos kai dynam eos), zaraz w tym samym zdaniu doda
je opis skutków tego obdarowania -  Szczepan czynił cuda 
i znaki (terata  ka i sem eia ). Potraktowanie tej wypowiedzi 
autora Łk-Dz jako paralelizmu pozwala określić wzajem
ny stosunek między charis  i dynam is  w sposób analogicz
ny do relacji pomiędzy terata  i sem eia  (por. Dz 4,33; 6,8; 
7,10; Łk 2,40)16. A zatem charis  dla trzeciego ewangeli
sty to nie wdzięk czy jakieś formalne piękno, ale przede 
wszystkim realny zewnętrzny wpływ17.

Samo ukazanie Łukaszowego rozumienia charis  nie 
pozwala jednak na ostateczne wnioski. Równie istotne 
znaczenie wydaje się mieć wzajemna więź, jaka zacho
dzi między charis  a logos, ponieważ ona dopiero ujawnia 
głębię teologii słowa zawartej w tym wyrażeniu. Frazę 
z Łk 4,22 można bowiem znaleźć również w drugim tomie 
dzieła Łukasza. W  dwóch wypadkach jest to wyrażenie 
niemal identyczne z badanym fragmentem, w trzecim zaś 
chodzi o tekst, którym można się posłużyć ze względu na 
zbliżone znaczenie terminów logos  i euangelion.

Dz 14,3 -  Pozostali tam dość długi czas i nauczali od
ważnie, ufni w Pana, który potwierdzał słowo swej łaski

15 Por. E. Haenchen, Die Apostelgeschichte, Göttingen 196514, 
s. 555.

16 Por. J.L. Nolland, «Words of Grace», s. 55. H. Conzelmann («cha
ris», TDNT IX, s. 392n.), dostrzega jednak tylko wspólny pneumatyczny 
charakter obydwu terminów, nie zaś ich treściowe podobieństwo.

17 J.L. Nolland, «Words of Grace», s. 57.
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(to logo tes charitos au tou) cudami i znakami, dokonywa
nymi przez ich ręce18.

Dz 20,24 -  Ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym 
tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem 
od Pana Jezusa: bylebym  dał świadectwo o Ewangelii łaski 
Bożej (to euangelion  tes charitos tou theou).

Dz 20,32 -  A teraz polecam was Bogu i słowu Jego 
łaski (to logo tes charitos au tou ) władnemu zbudować 
i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi.

W  przypadku Dz 14,3 chodzi o sytuację, w której Pa
weł wraz z Barnabą głoszą Dobrą Nowinę w Ikonium. 
Słow o  ła sk i w tym wypadku to słowo głoszone przez 
apostołów. Bóg interweniował na korzyść głosicieli, 
potwierdzając (m artyroun ti) słowo, ponieważ ono było 
Jego własnością (au to u ). Natomiast w rozdziale dwu
dziestym przy opisie pożegnania Pawła ze starszymi 
Kościoła efeskiego w Milecie Łukasz dwukrotnie używa 
charis  -  najpierw w w. 24, gdy Paweł wyraża pragnienie 
złożenia dobrego świadectwa o Ewangelii łaski Bożej (to 
euangelion  tes charitos tou theou), a następnie przeka
zuje ich (p a ra tith em a i) pod opiekę samego Boga i słow a  
Jeg o  ła sk i (to logo tes charitos au to u ). Ostatni fragment 
jest szczególnie interesujący ze względu na kontekst, 
w jakim występuje. Autor Dziejów Apostolskich wyja
śnił bowiem dalej, że owo słowo łaski zdolne jest zbudo
wać (dynam eno  o ikodom esa i) i dać dziedzictwo (douna i 
ten k leronom ian ). Z kontekstu samego wersetu nie wy
nika jasno, czy Łukasz miał na myśli „zbudowanie” 
w sensie ogólnym, czy też rozumiał je  bardziej konkret
nie. Uważny czytelnik trzeciej Ewangelii mógł jednak 
przypomnieć sobie stosowny werset, który w pewien 
sposób rozjaśnia omawianą kwestię. Specyfiką spojrze
nia Łukasza jest mocny akcent na konieczność słuchania

18 Charis w tym wersecie jest traktowana jako rodzaj daru. Nie 
można jej sprowadzić do postawy Boga, lub też do dokonywanego 
przez Niego aktu zbawczego. Przesłanie o Bożej łasce jest tym samym 
tej łaski propozycją. Nolland, «Words of Grace», s. 57-59.
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z wiarą żywego słowa Jezusa19. W  zakończeniu perykopy
0 siewcy (8,19-21; por. 11,27-28) wkłada on w usta Jezusa 
następujące zdanie: M o ją  m atką i m oim i braćm i są  ci, k tó 
rzy słuchają  słow a B ożego  i w ypełn ia ją  j e  (Łk 8,21). Wy
raża w ten sposób nakaz Pana, by słuchać i czynić słowo 
Boże. Pozostali synoptycy mówią natomiast o czynieniu 
woli Bożej (...poiese to thelem a tou theou  -  por. Mk 3,35
1 Mt 12,50). Ci, którzy słuchają słowa Bożego i wcielają 
je w życie, tworzą zatem z Jezusem prawdziwą rodzinę 
duchową, są Mu tak bliscy jak matka i bracia. Postawa 
słuchania słowa Jezusa, która odzwierciedla się w życiu 
słuchacza ma zatem moc uczynienia go krewnym Jezusa 
-  Jego bratem i matką. Można więc powiedzieć, że słowo 
Boże ma moc eklezjotwórczą20. Wprowadza w komunię 
z Jezusem i w ten sposób buduje (oikodom eo  -  por. Dz 
20,32) wspólnotę Kościoła. Zdanie z w. 32 należy więc 
potraktować jako wskazujące na moc, która zawiera się 
w logos tes charitos21. S łow o łaski z przytoczonego tu 
wersetu to realny zewnętrzny wpływ, który jest czymś 
w rodzaju niemal substancjalnej mocy. Samą charis  naj
częściej uważa się za rzeczywistość, która znajduje się 
w  lub n a d  osobą. Autor trzeciej Ewangelii wydaje się wi
dzieć szerzej tę moc związaną z ch a ris . Według niego, nie 
chodzi tu tylko o jej obecność w osobie, która głosi słowo 
Boże, ale także o jej bezpośrednie powiązanie z wypowia
danymi słowami.

Wzajemne związki logos i charis  nasuwają jednak 
pytanie, który z badanych terminów jest, według autora

19 Zob. M. Kiedzik, Słowo Boże, s. 163-168; J. Kudasiewicz, 
«Ewangelia według św. Łukasza», w: Wstęp do Nowego Testamentu, 
red. R. Rubinkiwicz, Poznań: Pallotinum, 1996, s. 255n.

20 J. Kudasiewicz, «Biblia -  żywym słowem Boga», w: Biblia 
-  Sobór -  życie. Sympozjum Synodalne w Akademii Teologii Katolickiej 
(17 marca 1992), red. M. Czajkowski, Warszawa 1994, s. 72.

21 Tak: J.L. Nolland, «Words of Grace», s. 58; przeciwnie F. Gry- 
glewicz («Bóg i Jego plan zbawienia w ujęciu św. Łukasza», w: Studia 
z teologii św. Łukasza, Poznań 1973, s. 21), który w tois logois tes cha
ritos dostrzegł jedynie „prawdy, które Bóg w swojej dobroci zechciał 
im (przełożonym gminy -  przyp. aut.) objawić”.
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Łk-Dz, nośnikiem tej tajemniczej mocy. J. Kodell22, ba
dając wzajemne powiązania logos i charis  u Łukasza 
dowiódł, iż teksty: Dz 6,7; 12,24 i 19,20 należałoby in
terpretować przede wszystkim w kontekście eklezjolo
gicznym, czyli w odniesieniu do wspólnoty pierwotnego 
Kościoła23. Spośród nich tylko Dz 19,20 wydaje się za
wierać pojęcie mocy w kontekście frazy logos tou kyriou. 
Ponieważ jednak bezpośredni kontekst tego fragmentu ma 
charakter eklezjologiczny, związanie mocy z charis  a nie 
z logos wydaje się być uprawnione. Niektórzy egzegeci 
pomniejszają zupełnie rolę logos  uważając, że charis  jako 
boska, majestatyczna moc stoi obok Boga, a logos  tylko 
o tyle, o ile jest nośnikiem charis  i ją  wyraża24. Tak da
lekie oddzielenie mocy od słowa nie wydaje się jednak 
uzasadnione. Jest rzeczą oczywistą, że słowo Boże (lo
gos tou theou) ma dla autora trzeciej Ewangelii wymiar 
szczególny. Jak żaden inny ewangelista, Łukasz poświęca 
mu wyjątkowo dużo uwagi (por. Łk 5,1; 8,11.21; 11,28; 
Dz 2,22; 4,31; 6,2.7; 8,14; 11,1; 12,24; 13,5.7.46; 17,13; 
18,11; 20,24)25. Jednocześnie u pozostałych ewangelistów

22 Por. J. Kodell, «’The Word of God Grew’. The Ecclesial Ten
dency of Logos in Acts 6,7; 12,24; 19,20», Bb 55:1977, s. 506.

23 Por. J. Kodell, «‘The Word of God Grew’», s. 510n., a także 
krótką prezentację jego badań w pracy autora (K. Mielcarek, Jezus 
-  Ewangelizator ubogich). Argumentacja J. Kodella została uznana 
również przez G. Schneidera (Die Apostelgeschichte. 1. Teil. Kommen
tar zu Kap. 1,1-8,40 [HThK 5], Freiburg-Basel-Wien 1980, s. 109; Die 
Apostelgeschichte. 2. Teil. Kommentar zu Kap. 9,1-28,31. [HThK], 
Freiburg-Basel-Wien 1982, s. 271, przyp. 40), a także przez J. Nollanda 
(«Words of Grace», s. 58).

24 Por. J. Moffatt, Grace in the New Testament, London 1931, 
s. 363.

25 Ogólną perspektywę dotyczącą tego tematu zawiera artykuł 
H. Langkammera, «Ewangelia Łukasza. Ewangelia o Zbawicielu 
i o powszechnym zbawieniu», RTK 36,1:1989, s. 53-56; por. także 
C.P. Marz, Das Wort Gottes bei Lukas [ETS 2], Leipzig 1974. Dokład
niejsze odczytanie tzw. przypowieści o siewcy nasuwa podobne wnio
ski. Według redaktora Łk-Dz, przed stawione w przypowieści ziarno 
jest tożsame ze słowem Bożym (8,11). Mimo że przy powieść ta znajdu
je się również u pozostałych ewangelistów (por. Mt 13,1-9; Mk 4,1-9),
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istnieją jedynie pojedyncze wzmianki na ten temat (por. 
Mt 15,6; Mk 7,13).

Omówione powyżej wersety (Dz 14,3 i 20,24.32) po
siadają właściwe sobie dopełnienie w genetivie (autou), 
co sprawia, że brzmią one jednoznacznie i nie nastręczają 
większych trudności interpretacyjnych. Potwierdza to rów
nież zestawienie polskich tłumaczeń. W  przypadku werse
tów z logos  (Dz 14,4; 20,32), niemal wszystkie polskie 
przekłady zawierają lekcję, która została oddana literalnie: 
„słowo łaski Jego” bądź „słowo Jego łaski”. Bardzo cieka
wym wyjątkiem jest tłumaczenie S. Kowalskiego, który 
frazę to logo tes charitos autou  zdecydował się przełożyć: 
„słowo pełne łaski”, ale tylko w drugim przypadku (Dz 
20,32). Nie zmienia to jednak faktu, że przekład ten wciąż 
akcentuje obecność Bożej mocy w słowie głoszonym 
przez apostołów. Zróżnicowanie przekładów można zaob
serwować w przypadku tekstu Dz 20,24. Większą twór
czość tłumaczy można chyba w tym wypadku wiązać ze 
specyfiką terminu euangelion. Mimo że prawie wszyscy 
egzegeci zdecydowali się na dosłowny przekład: „ewan
gelia łaski Bożej”, to jednak w dwóch przypadkach tłuma
cze poszli za intuicją J. Jeremiasa z Łk 4,22 -  „ewangelia 
o łasce Bożej”, a Biblia Poznańska stosuje do tej frazy 
genetivus epexegeticus, tłumacząc: „ewangelia, która jest 
darem Bożym”. K. Romaniuk zdecydował się na interpre
tację dopełniacza jako genetivus obiectivus: „Ewangelia, 
zwiastująca łaskę Bożą”, która jest tyleż oryginalna, co 
niezrozumiała -  czyni bowiem podmiot głoszenia z samej 
Ewangelii. Jeszcze bardziej tajemnicze jest tłumaczenie 
R. Brandstaettera: „Dobra Nowina w Łasce Bożej” (?).

Pomijając nieliczne warianty tłumaczeń w przypad
ku fragmentu z euangelion  (Dz 20,24), trzeba stwierdzić 
wspólną wszystkim tłumaczom tendencję w Dziejach Apo

nie akcentują oni boskiego pochodzenia słowa. Jak to zostało po
wszechnie uznane, Łk 8,11 ma zatem charakter redakcyjny i wyraża 
teologię trzeciego ewangelisty, który utożsamiając ziarno ze słowem 
(estin), pragnął skupić uwagę czytelnika na mocy zawartej w słowie.
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stolskich do zachowywania dosłownej frazy w przypadku 
dopełnienia tes charitos. Czy porównanie powyższych 
tekstów nie nasuwa konieczności ujednolicenia przekładu 
we wszystkich przypadkach znanych w Łk-Dz? To samo 
wyrażenie w Łk 4,22 nie posiada wprawdzie dodatkowego 
genetivu stojącego przy charis, ale czy nie jest to świado
my zabieg redakcyjny Łukasza? Może w przypadku pery
kopy nazaretańskiej brak dodatkowego dopełnienia miał 
zapewnić wyrażeniu interesującą dwuznaczność?26

Łukasz jest przede wszystkim zainteresowany znacze
niem charis w sensie jakiejś konkretnej duchowej mocy, 
która zdolna jest oddziałać na słuchaczy. Z drugiej strony 
taki sens badanego wyrażenia powoduje określone trudno
ści w zrozumieniu toku narracji perykopy nazaretańskiej. 
Jak zatem pogodzić obydwie rzeczywistości? Wydaje się, 
że istotnym czynnikiem dla zrozumienia, czym ostatecznie 
są hoi logoi tes charitos, jest reakcja słuchaczy, widziana 
w perspektywie poszczególnych poziomów Łukaszowej

26 Zob. J.L. Nolland, «Words of Grace», s. 47; J. Fitzmyer (The Go
spel According to Luke (I-IX) [AB 28a], New York 19843, s. 534n.); po
daje wprawdzie znaczenie hoi logoi tes charitos, odnosząc je do formy 
(wyrażają zniewalającą elokwencję), ale zauważa równocześnie głęb
szy ich sens (co do treści -  słowa zawierające łaskę Boga). O zamie
rzonej dwuznaczności wyrażenia Łukasza wprost mówią: D. Hill, «The 
Rejection of Jesus», s. 167 i 171, oraz H. Flender, Heil und Geschichte 
in der Theologie des Lukas [BET 41], München 1965, s. 156. Logoi 
tes charitos są, według nich, powierzchownie oceniane przez słucha
czy jako wdzięczne słowa, ale przesłanie o łasce jest głębsze i wzywa 
słuchaczy do decyzji wiary. Również R.C. Tannehill («The Mission of 
Jesus according to Luke IV, 16-30», w: Jesus in Nazareth [BZNW 40], 
Berlin 1972, s. 72) uważa, że tois logois tes chartios winny być inter
pretowane w świetle cytatu z Izajasza, ponieważ odnoszą się one nie do 
wrażeń, które wywołują, ale do ich treści. Por. także: H. Flender, Heil 
und Geschichte, s. 153; D. Hill, «The Rejection of Jesus», s. 168, oraz 
L. O’Reilly, «Word and Sign», s. 37. H. Klein w najnowszym komen
tarzu do trzeciej Ewangelii (Das Lukasevangelium, Göttingen: Van- 
denhoeck-Ruprecht 2006, s. 190; por. Worte der Gnade, s. 182) widzi 
w Łk 4,22 aluzję do Pwt 8,3, co jednoznacznie wskazuje na interpreta
cję charis w znaczeniu łaski.
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narracji27. Nazaretanie w bezpośredniej konfrontacji z orę
dziem Jezusa wyrażają podziw i zdumienie (thaum adzo), 
równocześnie poświadczając (m artyreo  -  sens pozytyw
ny) to, co zostało przed chwilą przeczytane i wypowie
dziane. Jednak zaledwie kilka wersetów dalej Łukasz 
informuje swoich czytelników, że finał spotkania Bożego 
posłańca ze swoimi ziomkami omal nie zakończył się tra
gicznie. Odpowiedź na postawiony problem musi zatem 
znajdować się w w. 22, ponieważ jest to punkt zwrotny 
narracji. Wydaje się, że redaktor trzeciej Ewangelii wska
zuje właśnie na hoi logoi tes charitos  jako na wyjaśnienie 
omawianej pozornej sprzeczności w reakcjach nazaretan. 
Słowa Jezusa są tes charitos  (słowami łaski), a ich cha
rakter stanowi rację, dla której zgromadzeni w synagodze 
mieszkańcy Nazaretu, słuchając słów Mistrza, nie mogli 
pozostać obojętni. Słowa wypowiedziane przez Jezusa 
poruszają ich, ponieważ charis  zawarta w Jego słowach 
nadaje tym słowom wyraźnie boski charakter28.

Taka interpretacja pierwotnego sensu wyrażenia nie 
przeszkadza wcale prezentowanej już wcześniej opinii 
o powierzchownym odbiorze słów Jezusa przez słuchaczy. 
Z jednej strony wyrażenie hoi logoi tes charitos  informuje 
czytelnika o wyjątkowym charakterze słów Jezusa. Z dru
giej zaś dwuznaczność frazy umieszczonej w w. 22 przez 
Łukasza pozwala się czytelnikowi zorientować, że nazare- 
tanie nie przyjęli całego duchowego bogactwa tych słów, 
lecz stali się pełnymi zdziwienia gapiami, którzy w swojej 
ciasnocie potrafili zwrócić uwagę jedynie na piękno formy 
wypowiedzi Jezusa. W  ten sposób słuchacze zatrzymują 
się na tym, co było jedynie zewnętrzną manifestacją Bożej 
rzeczywistości zawartej w Jego słowach.

Uznanie charis  za rodzaj nadprzyrodzonego wpły
wu obecnego w słowach, który jest niemal substancjalną 
mocą, byłoby w przypadku Łukasza czymś bardzo praw-

27 Zob. szerzej na ten temat: K. Mielcarek, Jezus -  Ewangelizator 
ubogich, s. 153-158.

28 Por. J.L. Nolland, «Words of Grace», s. 48.
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dopodobnym . Tes charitos  w  Ł k 4 ,22 daje się bow iem  
najłatw iej zin terpretow ać jak o  Ł ukaszow e w yjaśnienie, 
k tóre zostało  skierow ane do czytelnika. Stanow i ono za
razem  elem ent jeg o  w łasnej teo logii, k tó ra  bardzo dobrze 
w spó łg ra  z prześw iadczeniem  ew angelisty  o niezw ykłej 
w adze słow a Bożego. Ł ukasz nie skupia się n a  zew nętrz
nych  racjach  zm iany nastro ju  w śród  słuchaczy w  synago
dze. W edług niego, scena w  N azarecie  podkreśla  przede 
w szystk im  m oc słów  Jezusa (por. Ł k  4,31-37). W ynika 
z n iej, że naw et w rogo nastaw ieni ludzie, k tórzy  szuka
j ą  śm ierci Jezusa, nie m o g ą  uchronić  się przed  podziw em  
w obec N iego. E fekt, jak i te  słow a w y w iera ją  n a  słucha
czach, je s t  d la  Ł ukasza  po tw ierdzeniem  m esjańskiej god 
ności Jezusa i au tentyczności Jego przesłan ia29.

2. Z i a r n o  s ł o w a  ź r ó d ł e m  u k r y t e j  m o c y  Je z u s a  
d a n y m  K o ś c i o ł o w i

D rugim  niezw ykle isto tnym  tekstem  odsłaniającym  
głębię ta jem nicy  słow a w  dziele Ł ukaszow ym  je s t  p rzy 
pow ieść o nasien iu  (Łk 8,4-21). Tekst ten  m a  w praw dzie 
sw oje paralele w  pozostałych  ew angeliach  synoptycz
nych, ale redakcja  trzeciego  ew angelisty  uczyn iła  z w cze
snochrześcijańskiej tradycji elem ent jeg o  w łasnej teologii 
słow a30. C ztery kolejne sceny: p rzypow ieść o nasieniu  
(w. 4-8), w yjaśnienie przypow ieści (w. 9-15), rozw ażania 
o św ietle, rzeczach  ukry tych  i posiadaniu  (w. 16-18) i w y 
jaśn ien ie  końcow e (w. 19-21) stanow ią  in teg ra lną  całość 
pośw ięconą tem atyce słowa.

N atu ra  słow a w yjaśn iona  została  p rzez obraz p rzypo
w ieści podobnie, j ak to  m iało  m iejsce u  innych synoptyków . 
Jednakże ty lko  trzeci ew angelista  w kłada  w  w. 11 w  usta  
Jezusa dobitne słowa: ziarnem  je s t  słow o B oże. W  św ietle

29 Por. J.L. Nolland, «Impressed Unbelievers», s. 229.
30 Analizę wkładu redakcyjnego Łukasza w przypowieść o nasie

niu przedstawił wyczerpująco M. Kiedzik, Słowo Boże, s. 97-109.
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tej deklaracji treść przypowieści zyskuje szczególny dyna
mizm. Ziarno nie jest już tylko zwykłym nasieniem, które 
zmaga się z przeciwnościami losu. Ono jest własnością 
siewcy (autou  -  w. 5), który rozsiewa je w określonym 
celu. W  typowy dla siebie sposób Łukasz radykalizuje 
opis Markowej tradycji i zmienia ziemię skalistą (petrodes
-  Mk 4,5) w skałę (p e tra  Łk 8,6). Uplastycznia także opis 
wzrostu ziarna wśród cierni podkreślając wspólny wzrost 
zboża i cierni (sym fyo  w. 7). W. 8 przynosi ważny termin 
związany z ziarnem-słowem, którym jest czasownik czy
nić (p o ie o ). Słowo okazuje się skuteczne wszędzie tam, 
gdzie gleba ludzkiego serca jest odpowiednio przygotowa
na. Wówczas dopiero ziarno może w ydać  owoc.

W  w. 10 Łukasz zaznacza, że słow o  należy do tajem 
nic kró lestw a B o żego , które mogą poznać tylko nieliczni. 
Ofiarowane ludziom, nigdy nie jest dane raz na zawsze 
lecz wymaga stałej dyspozycji przyjęcia (dechom ai -  
w. 13), w przeciwnym razie zostaje w ykradzione (aireo
-  w. 12) z serca człowieka31. Natomiast przyjęte wydaje 
plon i, co ważne, akcent spoczywa tu w dalszym ciągu 
na słowie. Wytrwała gotowość serca (hypom one) okazuje 
się warunkiem owocowania, ale dynamizm potrzebny do 
wzrostu zawarty jest w słowie.

W. 21 zawiera jeszcze jeden specyficznie Łukaszowy 
wymiar słowa. Ma ono mianowicie moc eklezjotwórczą. 
Wysłuchane, przyjęte i zastosowane rodzi więzi, które są 
mocniejsze od naturalnych więzów krwi. To, co w tekstach 
Marka i Mateusza było zawarte pośrednio, trzeci ewange
lista eksponuje, uwydatniając rolę słowa.

Najbliższy kontekst Łk 8,4-21 zawiera szereg odniesień 
do zbawczego charakteru słów Jezusa. W  obecności wdowy 
z Naim Jezus wskrzesza mocą słowa jej syna (Łk 7,11-17). 
Przez słowo ucisza burzę na jeziorze (Łk 8,24-25), a także 
uzdrawia opętanego w kraju Gergezeńczyków (Łk 8,29.32)

31 Interpretacja ptaków wykradających ziarno w sensie przedstawi
cieli królestwa ciemności znana jest także z tekstów rabinicznych (Jub 
11,11; ApAbr 13,3-7; 1 Hen 90,8-13).
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i córkę Jaira (Łk 8,54). Słowa Jezusa zapoczątkowują 
zbawienie i są dla autora Łk-Dz nie tylko orędziem, ale 
i konkretną łaską przynoszącą zbawienie i życie32. Dlatego 
Łukasz z przekonaniem tytułuje Jezusa mianem prorok po
tężny słowem (Łk 24,19; por. Dz 7,22).

Trzeci ewangelista utożsamia słowo głoszone przez Je
zusa z dobrą nowiną głoszoną przez apostołów. Określenie 
słowo Boże odnosi się bowiem również do misyjnej działal
ności apostołów (Dz 4,31; 17,13). Zmartwychwstały Pan 
sam wybrał świadków, którzy mają kontynuować33 jego 
zbawczą misję, rozumiejąc, że głoszenie słowa jest ich 
najważniejszym zadaniem (Łk 1,2; Dz 1,17.25; 6,2-4). Ich 
przepowiadanie jest identyczne z orędziem o Jezusie Chry
stusie (Dz 15,7)34. Wszystko co dotyczy ich Mistrza, Jego 
słowa i czyny, będzie odtąd nazywane słowem Bożym (Dz 
13,46), słowem Pańskim (Dz 13,48-49), albo po prostu sło
wem (Łk 1,2; Dz 14,25). Jego ogłaszanie jest jednocześnie 
proklamacją zbawienia (Dz 11,14; 16,17.30-31).

Głoszone słowo jest w rozumieniu Łukasza niemal au
tonomiczną rzeczywistością. Efektem posługi apostołów 
jest bowiem wzrost słowa rozumiany eklezjologicznie (Dz 
6,7; 12,24; 19,20). Ta formuła po raz kolejny potwierdza, że 
podmiotem działania jest raczej samo słowo niż człowiek. 
Wspólnota uczniów Chrystusa rozrasta się nie dzięki dzia
łaniu ludzi, lecz za sprawą mocy samego Boga35. To wła
śnie dlatego słowo apostołów jest zarazem słowem łaski 
i zbawienia36.

Widzenie słowa w taki sposób jest możliwe dzięki ści
słej więzi istniejącej między słowem a Duchem Świętym.

32 Zob. J. Kudasiewicz, Ewangelie, 269; K. Mielcarek, Jezus -  
Ewangelizator, 144.

33 H. Schürmann, Das Lukasevangelium [HTKNT 3.1], Freiburg: 
Herder, 1969, s. 267.

34 Zob. G. Kittel, «lego, logos, ktl.», w: TDNT IV, s. 118-121.
35 Zob. H. Muszyński, «Słowo Boga -  słowem zbawienia. Zarys 

biblijnej teologii Bożego słowa», ODC 28:1977, s. 119.
36 Zob. G. Kittel, «lego», s. 119; por. H. Langkammer, Ewangelia 

Łukasza, s. 55.
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Jest on darem  Z m artw ychw stałego d la  w ierzących (Dz
2,2-4 .33), k tóry  został zapow iedziany  jeszcze  przed  odej
ściem  C hrystusa z tego  św iata  (Łk 24,48-49; D z 1,8). D ar 
D ucha został dany, by  uczniow ie m ogli skutecznie głosić 
słow o budując w spólnotę zbaw ionych (Dz 2,1-41; 4,31; 
5,32; 10,44-46)37. W  ten sposób z pozoru tylko ludzkie słowo 
staje się pełnym  m ocy słowem  Bożym , co najlepiej unaocz
n ia ją  fragm enty  D ziejów  A postolskich , w  których m ów i 
się o w ezw aniu  B oga (D z 17,30) lub g łoszeniu św iatła 
przez C hrystusa (D z 26,23) m im o, że w idzialnym  podm io
tem  ogłaszania Dobrej N ow iny  są  apostołow ie (D z 4,29; 
8,25; 13,5.46; 14,25; 15,7; 17,13; 18,5.11). D uch Święty 
je s t zatem  d la Ł ukasza gw arantem  w ięzi m iędzy Bogiem , 
Jego słow em  i Jego ludem .

k  k  k

A utor Ł k -D z  w  sposób tw órczy  skorzystał zatem  
z istn iejących w czesnochrześcijańsk ich  tradycji. O bej
m ując sw oją  refleksją  tryn itarny  charak ter słow a, k tórego 
źródłem  je s t  B óg, p ierw szym  G łosicielem  -  Jezus C hry
stus, a  kontynuatorem  D uch Św ięty k ieru jący  apostołam i, 
Ł ukasz stara się w  bogaty  sposób zobrazow ać funkcję 
i naturę logosu. W  tym  celu uc ieka  się do form uł nie spo
tykanych  u  żadnego innego ew angelisty, tak ich  ja k  słow a  
łaski, czy  słow o, k tóre się rozrasta. D zięki tem u  zazna
cza zarów no zbaw czy charak ter słow a, ja k  i ciągłość m isji 
jeg o  głoszenia. Z aczęła  się ona  od Jezusa  i kontynuow ana 
je s t  p rzez Jego uczniów  ku  krańcom  ziem i i czasów , p o 
niew aż je j przedm iotem  je s t zaw sze to  sam o słowo.

Summary

The article gives a  short panoram a and tw o m ajor 
g lim pses o f  the L ukan theo logy  o f  the w ord. The first one

37 Zob. H. Schlier, Traits, 18; H. Langkammer, Ewangelia Łukasza, 
s. 54.
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touches upon the phrase hoi logoi tes charitos  which be
longs to the very vocabulary o f the third evangelist (Lk 
4,22; Ac 14,3; 20,24.32). According to Luke words o f the 
Lord contain grace, that is a supernatural kind o f impact, 
which is at work when the words are proclaimed. The pa
rable of the seed (Lk 8,4-21) is another testimony of Lukan 
theology. The pericope is full o f specifically Lukan words 
and phrases that present God’s word as an almost auto
nomous reality that is able to bear fruit in the life of man. 
Through the activity o f the Holy Spirit it also has a strong 
church-building power (Lk 8,21; cf. Dz 2,2-4.33.41n.).
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