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Kalina Wojciechowska  

Odpuścić grzechy, zachować wiernych (J 20,23) 

Przez stulecia słowa zmartwychwstałego Jezusa zapisane w Ewangelii 
Jana (J 20,23) były uważane za Janowy – bardziej skonkretyzowany – wariant 

tekstów Mt 16,19 (I dam ci klucze królestwa niebios; cokolwiek zwiążesz na ziemi, 

będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane też 

w niebie) i Mt 18,18 (Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, 

a cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane też w niebie)1. Niektórzy eg-

zegeci dopatrywali się wzajemnej zależności tych trzech passusów albo przy-

najmniej ich wspólnego źródła2. Interpretowano je w świetle tradycji ży-

dowskiej, bliskiej ewangeliście Mateuszowi. Uważano, że użyte przez Mate-

usza czasowniki δέω (związać) i λύω (rozwiązać) należy rozumieć tak, jak ro-

zumiał je późniejszy nieco niż ewangelie rabinizm, a więc odnosząc je do 
działań sędziów i orzekania o winie lub niewinności podsądnego. Związywanie 

i rozwiązywanie łączono też z udzieleniem podsądnemu pozwolenia na wejście 

lub z zakazem wejścia do synagogi3. Taką interpretację, uzasadnioną w odnie-

sieniu do Mt, przeniesiono automatycznie na J 20,23. Niejako a priori przy-

jęto, że użyte przez Jana czasowniki άψίημι i κρατέω są synonimami δέω oraz 

λύω, a paralelizm antytetyczny, występujący rzeczywiście w Mt 16,19 i 18,18, 

                                                 
1 Por. H. Langkammer, Nowy Testament o Kościele, Wrocław 1995, s. 81. 
2 Tak np. J.A. Emerton, Binding and Loosing – Forgiving and Retaining, JTS 13 1962, s. 325-331, 

który uważa, że i Mt, i J korzystali z jakichś wariantów tekstu aramejskiego Iz 22,22, inaczej 
jednak zinterpretowali (i przełożyli) użyte tam czasowniki zamykać i otwierać; inaczej 

C.H. Dodd, Historical Tradition in the Fourth Gospel, Cambridge 1963, s. 347-349, który zaprze-

cza wspólnemu źródłu tekstów Mt i J; zob. też R.E. Brown, The Gospel According to John (XIII-

XXI), Garden City, New York 1970, s. 1029-1031, G. R. Beasley-Murray, John, Word Biblical 

Commentary 36, Waco 1987, s. 383-384; T. Hägerland, Jesus and the Forgiveness of  Sins. An As-

pect of  His Prophetic Mission, Cambridge-New York 2011, s. 80-83.  
3 G.R. Beasley-Murray, dz. cyt., s. 383. 
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ma swój eliptyczny odpowiednik w formule Janowej4. Wszystkie trzy teksty 

wiązano też z obrazem zamykania i otwierania wywiedzionym z Iz 22,22 (Po-

łożę na jego ramieniu klucz Dawida. I gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on 

zamknie, to nikt nie otworzy)5. O ile Mt 16,19 rzeczywiście ze względu na lek-

sykę i obrazowanie (por. klucz Dawida i klucze królestwa) może wywoływać 
bezpośrednie skojarzenia z Iz 22,226, to J 20,23 kojarzy się z tekstem Izajasza 

tylko pośrednio. Niewątpliwie wpłynęło na to odwołanie do tego obrazu 
w Obj 3,7, gdzie użyto cytatu z Izajasza. A ponieważ tradycja chrześcijańska 
utożsamiła dość wcześnie autora czwartej Ewangelii z autorem Objawienia, 

to na interpretację J 20,23 oprócz tekstów Mt nałożył się też tekst Apoka-

lipsy. 

Uznanie Mt 16,19; 18,18 i J 20,23 za teksty wariantywne miało swoje 
konsekwencje w rozumieniu tzw. władzy kluczy i roli najpierw uczniów Je-

zusa, a później duchownych przy absolucji. Szczególnie wyraźnie widać to 
w orzeczeniach Soboru Trydenckiego, kiedy zdefiniowano J 20,23 jako skryp-

turystyczną podstawę katolickiego sakramentu pokuty udzielanego przez wy-

święconych duchownych7. Tymczasem, nawet jeśli uznać, że tradycja Mate-

uszowa i Janowa mają jakieś wspólne źródła, to umieszczenie ich w zupełnie 

innym kontekście (tzw. rekontekstualizacja) nie pozwala na utożsamienie 
znaczenia wszystkich trzech tekstów. Słowa z Mt 16,19 i 18,18 zostały 
umieszczone przed męką8, słowa z J 20,23 – po zmartwychwstaniu, kiedy 

ewidentnie zmienia się świadomość bezpośrednich odbiorców poleceń Je-

zusa. Okoliczności wypowiedzi każą szukać paraleli do J 20,23 raczej 
w Mt 28,18-20 lub w Mk 16, 15-169, gdzie zastosowany został podobny 
układ równoległy A+B → C oraz A’→ C’: 
                                                 
4 S.M. Schneiders, The Resurrection (of  the Body) in the Fourth Gospel. A Key to Johannine Spirituality, 

[w:] Life in Abundance. Studies of  John’s Gospel in Tribute to Raymond E. Brown, ed. J.R. Donahue, 

Collegeville 2005, s. 186. 
5 R.E. Brown, dz. cyt., s. 23. 
6 C.K. Barret, The Gospel According to St. John. An Introduction with Commentary and Notes on the 

Greek Text, Philadelphia 1971, s. 571. 
7 Por. S.M. Schneiders, dz. cyt., s. 198, przypis 64 i 65. 
8 Jest to jednak najprawdopodobniej zabieg redaktora Ewangelii Mateusza, który tradycję po-

wielkanocną przetransponował na czas ziemskiej misji Jezusa; por. T. Hägerland, dz. cyt., 
s. 83; U. Luz, Das Primatwort Matthäus 16,17-19 aus Wirkungsgeschichtlicher Sicht, NTS 37 (1991), 

s. 415-416. 
9 Por. różne harmonizacje i synopsy Ewangelii, gdzie fragment J 20,19-25 zestawiany jest z Mk 

16,14; Łk 24,36-43, np. A.T. Robertson, A Harmony of  the Gospel,  http://biblia.com/books/ 

hrmygsprobrtsn/Jn20.19-25?embeddedPreview (15.10.2013); S.L. Cox, K.H. Easley, Harmony 
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A (kto uwierzy) 

 + B (i zostanie ochrzczony) 

 → C (będzie zbawiony) 

A’ (kto nie uwierzy) 

 → C’ (będzie osądzony). 

 

Jeszcze więcej podobieństw łączy tekst Jana z Ewangelią Łukasza 
24,36nn. Obaj hagiografowie wydają się zależni od tzw. tradycji jerozolim-

skiej (a nie galilejskiej), gdy opisują postrezurekcyjne chrystofanie. Istnieją pa-

ralele w prezentacji wydarzeń i rozłożeniu akcentów. Obaj ewangeliści pod-

kreślają niezwykłość spotkania ze Zmartwychwstałym (Łk 24,36-37; J 20,19), 

cielesną obecność Jezusa wśród uczniów (Łk 24,39-43; J 20,26-27), nakaz 

odpuszczania grzechów (Łk 24,47; J 20,23), napełnienie uczniów Duchem 
św. (Łk 24,49, gdzie na określenie Ducha św. pojawia się parafraza – moc z wy-

sokości; J 20,22) i kontynuację przez uczniów misji Jezusa posłanego przez 
Ojca (Łk 24,49; J 20,23)10. Jak zauważa R.E. Brown, w obu przypadkach 

istotne jest powołanie się na Ojca, którego brak w mowach misyjnych i for-
mułach chrzcielnych Mt i Mk. W ten sposób wyeksponowany też został je-

den z zasadniczych tematów teologii Ewangelii Jana – przeniesienie relacji 

między Ojcem i Synem na relacje wewnątrz wspólnoty uczniów (por. 
J 17,18)11. Swoje rozważania o zależności pomiędzy tekstami poszczególnych 
ewangelistów i tradycji, z jakich korzystali, Brown podsumowuje stwierdze-

niem, że J 20,23 ma się tak do Łk 24,47 jak dłuższe zakończenie Mk 16,16 do 

Mt 28,1912.  

Opis okoliczności wypowiedzi Jezusa, podobieństwo formalne, treścio-

we, nawet leksykalne każe więc umieścić J 20,23 w kontekście chrzcielnym. 

Tym bardziej, że odpuszczenie grzechów pierwotnie wiązało się z praktyką 
chrzcielną, o czym wspominają nie tylko teksty nowotestamentowe (np. Mk 
1,4; Mt 3,6; Łk 3,3; Dz 2,38), ale też praktyka wczesnochrześcijańska13.  

                                                                                                                         
of  the Gospel, Nashville 2007 http://biblia.com/books/hcsbharmnygos/article/GOS.PT14. 

SEC178 (15.10.2013). 
10 R.E. Brown, dz. cyt., s. 1028-1029. 
11 Tamże, s. 1029. 
12 Tamże. 
13 Zob. Chrzest i pokuta w Kościele starożytnym. Antologia tekstów I-III w., opr. J. Słomka, Kraków 

2004, rozproszone w tekście. 



TEOLOGIA 

 198 

Jak widać atrybucja tradycji, która została wykorzystana w Mt 16,19; 
18,18 (kontekst sądowy) oraz tradycji, z której pochodzą słowa z J 20,23 
(kontekst chrzcielny), są zupełnie różne. Trudno więc znaleźć inne powody 
niż historia interpretacji i oddziaływania oraz wyrosła na nich teologia syste-

matyczna, które usprawiedliwiałyby odniesienie nakazu odpuszczenia grze-

chów do władzy kluczy. Wszystkie trzy teksty powinny doczekać się rzetelnej 
egzegezy. Prezentowany artykuł będzie próbą dokonania analizy bez obcią-

żeń dogmatyzujących tylko jednego z nich – J 20,23.  

Krytyka tekstu 

Spośród wszystkich słów składających się na tę wypowiedź Zmartwych-

wstałego: ἄν τινων άφῆτε τάς άμαρτίας άφέωνται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε 

κεκράτηνται., tylko dwie formy – τινων oraz άφέωνται opatrzone zostały ko-

mentarzem w aparacie krytycznym. W niektórych rękopisach (w B oraz kilku 
manuskryptach łacińskich i syryjskich) zaimek nieokreślony w genetivie liczby 
mnogiej τινων za każdym razem przekazywany jest w genetivie liczby poje-

dynczej τινoς, co absolutnie nie wpływa na rozumienie znaczenia całego 
tekstu.   

Indicativus perfecti passivi άφέωνται użyty w tekście przyjętym zgodnie 
z zapisem w  2א A D (L) X 050 f1 f13 565. l 844 posiada więcej form warian-

tywnych. Formę indicativu praesentis medii/passivi άφίενται podają B2 K N 

W G D Q 078. 33. 700. 892s. 1241. 1424 i większość rękopisów syryjskich. 
Formę indicativu futuri passivi  άφεθήσεται można spotkać w א* q sa ly pbo. 

Najprawdopodobniej obie są wprowadzonymi przez kopistów próbami 
uproszczeń tekstu i dostosowania go do reguł gramatycznych. Tłumaczenie 
wariantu pierwszego (z czasem teraźniejszym) brzmiałoby: są odpuszczane; 

tłumaczenie wariantu drugiego (z czasem przyszłym) brzmiałoby: będą odpusz-

czone. J.R. Mantey sugeruje jednak, że perfectum w textus receptus implikuje 

czynność wcześniejszą/przeszłą, natomiast wprowadzenie przez kopistów 
czasu teraźniejszego lub przyszłego miało na celu dopasowanie tego tekstu 
do kształtującej się chrześcijańskiej sakramentologii14. Z kolei H.J. Cadbury 

twierdzi, że znaczenie perfectum oraz praesens i futurum jest w zasadzie ta-

kie samo, tym bardziej że występuje tutaj zdanie warunkowe z hipotetycznym 

(możliwym) okresem warunkowym, a więc działanie z apodosis (następnika) 

                                                 
14 Za: R.E. Brown, dz. cyt., s. 1024. 
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musi odnosić się do teraźniejszości i/lub przyszłości15. Jednak według 
B.M. Metzgera obie poprawki mają osłabiać znaczenie perfectu, zwłaszcza tej 
jego cechy, która wskazuje na bezpośrednie i natychmiastowe skutki czynno-

ści16. 

Aparat krytyczny podaje jeszcze jeden wariant zapisu czasownika άψίημι 

a mianowicie άφίονται (w B* Ψ), który należy jednak potraktować jako błędny 
zapis formy czasu teraźniejszego άφίενται17, poprawiony przez kolejnego ko-

pistę przepisującego tekst kodeksu watykańskiego, stąd prawidłowy pod 
względem gramatycznym i ortograficznym zapis w B2.  

Tłumaczenie i jego konsekwencje 

Większość współczesnych polskich tłumaczeń wiersza J 20,23 opiera się 
na tzw. łańcuchu tradycji translatorskiej (niezmiennej praktycznie od 
XVI w.), a przy okazji – jeszcze dłuższej tradycji teologicznej, dotyczącej 
urzędu kościelnego. Którymkolwiek odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone, a któ-

rymkolwiek zatrzymacie, będą zatrzymane – można przeczytać w Biblii brzeskiej 

(1563); tłumacze Biblii gdańskiej (1632) zdecydowali się zachować czas teraź-

niejszy: Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzy-

macie, są zatrzymane. Podobnie wcześniej w Nowym Testamencie Jakuba Wuj-

ka (1593): Których odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a których zatrzymacie, są za-

trzymane. Od tego wzorca nie odbiegają ważniejsze tłumaczenia z XX 

i XXI w.: Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im za-

trzymane (BT); Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, 

są zatrzymane (BW); Komu grzechy odpuścicie, temu są odpuszczone, a komu zatrzymacie, 

temu są zatrzymane (BP); Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzyma-

cie, są im zatrzymane (BWP); Komu grzechy odpuścicie, są mu odpuszczone, a komu zatrzy-

macie są mu zatrzymane (NTE); Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; tym, 

którym zatrzymacie, są zatrzymane (BPaul); Jeśli komuś odpuścicie grzechy, są odpuszczone, 

jeśli komuś zatrzymacie, są zatrzymane (EPP).   

Z tego ograniczonego, ale reprezentatywnego przeglądu wynika, że tłu-

macze nie próbują ingerować w tradycję i uważają, że człon ἄν τινων κρατῆτε 

κεκράτηνται należy potraktować jako część paralelizmu antytetycznego, 

                                                 
15 Tamże. 
16 B.M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, Stuttgart 1994, http:// 

biblia.com/books/tcgnt/article/BK.JN.20.23 (15.10.2013). 
17 Tamże. 
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odnoszącego się – podobnie jak człon pierwszy – do grzechów. Spośród 
przytoczonych translacji, najwierniejsza wydaje się wersja EPP, w której 
zdecydowano się zachować zdania warunkowe (jeżeli... to) z modus probabilis. 

W innych przypadkach tłumacze najwyraźniej uznali, że należy zdania 
warunkowe potraktować jako modus uniwersalis, choć użyte formy 

czasowników greckich tego nie potwierdzają. 
Przesłanką do uznania okresu warunkowego za modus uniwersalis jest 

użycie coniunctivu praesentis w protasis (poprzedniku) oraz iterativum 
(czasownika wyrażającego powtarzalność czynności) w apodosis (następ-

niku)18. Gdyby takie formy rzeczywiście pojawiły się w tekście greckim, 
pierwszą jego część należałoby przetłumaczyć: Zawsze, gdybyście odpuszczali 

czyjeś grzechy, są im odpuszczane. Tłumaczenie bardzo dobrze pasuje do 
przekonania, że J 20,23 traktuje o wielokrotnie udzielanej absolucji. Nie przy-

staje jednak do twierdzenia o jednorazowym odpuszczeniu grzechów, jakie 
miałoby miejsce przy chrzcie. Tymczasem to tę drugą interpretację daje się 
wyprowadzić z analizy form gramatycznych. Hagiograf w protasis użył 
coniunctivu aoristi activi άφῆτε – co oznacza, że wspomniana przez niego 
czynność jest jednorazowa i dokonana. Prawidłowe literalne tłumaczenie tej 
frazy brzmi zatem: Jeśli odpuścilibyście czyjeś grzechy... Apodosis może sprawić 
trochę więcej kłopotu. Wspomniano wyżej o próbach dostosowania tej 
wypowiedzi do reguł gramatyki greckiej, co znalazło wyraz w zastosowaniu 
indicativu praesentis lub indicativu futuri w niektórych wariantach tekstu. 
Jeśli bowiem w protasis pojawia się coniunctivus aoristi, to w apodosis 

powinien zostać zastosowany indicativus praesentis, futuri lub aoristi. Całość 
wtedy można uznać za klasyczny modus probabilis (możliwy/hipotetyczny). 
Znaczenie czasu teraźniejszego i przyszłego w tekście Janowym przejęło, jak 
powiedziano, perfectum, które wskazuje nie tylko na konsekwencje czynności 
z protasis, ale też bezpośrednią zależość między protasis i apodosis. Takie 
ujęcie jeszcze wyraźniej akcentuje jednorazowość czynności z protatis i jej 
trwałe skutki w apodosis. W świetle tego, co powiedziano, tłumaczenie oraz 
interpretacja zwrotu ἄν τινων άφῆτε τάς άμαατίας άφέωνται αύτοῖς wygląda 
następująco: 

Jeśli odpuścilibyście czyjeś grzechy – czyli odpuścili raz bez powtarzania tego 
aktu, → zostały one i są im odpuszczone – również raz, bez konieczności po-

wtarzania, ponieważ skutki odpuszczenia grzechów trwają. Trwałość skut-

                                                 
18 Por. Elementy składniowe biblijnego języka greckiego, opr. A. Paciorek, Kielce 2001, s. 98. 
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ków odpuszczenia grzechów jest tu podkreślona użyciem perfectu w passivum 

theologicum. Oznacza to, że tym, który w rzeczywistości je odpuszcza, jest Bóg.  
Na jeszcze jeden aspekt użycia indicativu perfecti passivi zwraca uwagę 

J.R. Mantey. Podkreśla, że perfectum odnosi się częściowo do przeszłości 
i działanie uczniów opisane w protasis (odpuszczenie grzechów) w istocie 
musiałoby być poprzedzone działaniem Boga opisanym przez perfectum 

w apodosis. Oznaczałoby to, że samo odpuszczenie grzechów przez Boga 
nastąpiło wcześniej, a sekwencja działań przestawiałaby się następująco: 
1. Odpuszczenie grzechów przez Boga (przeszłe aspekty perfectum); 2. Jed-

norazowe odpuszczenie grzechów przez uczniów mocą udzieloną przez 
Jezusa, a właściwie – ogłoszenie przez uczniów dokonanego już odpusz-

czenia grzechów przez Boga (aoryst); 3. Skutki odpuszczenia grzechów (te-

raźniejsze, ciągłe aspekty perfectum)19. Jak jednak słusznie zauważa H.J. Cad-

bury, takie rozumienie całej frazy nie zgadza się z consecutio temporum 

w greckich zdaniach warunkowych20. 

Warto też zwrócić uwagę na zaimek τινων, przez większość tłumaczy 
interpretowany jako dopełnienie dalsze tego zdania. Tymczasem bardziej 
naturalną funkcją zaimka w genetivie wydaje się funkcja przydawki okreś-

lającej rzeczownik τάς άμαρτίας. Zauważył to i uwzględnił w swoim tłu-

maczeniu Jakub Wujek (sic!): Których odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Gdyby 

funkcja tego zaimka była taka sama, jak funkcja zaimka osobowego αύτοῖς 

(dopełnienie dalsze), to oba zaimki powinny wystąpić w tym samym przy-

padku – w dativie. Tymczasem tak nie jest. A zatem najbliższe tekstowi 
greckiemu byłoby tłumaczenie, które wyżej się już pojawiło: Jeśli odpuścilibyście 

czyjeś grzechy...   

Jeszcze więcej wątpliwości i trudności pojawia się przy tłumaczeniu 
drugiej części J 20,23: ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται. Wydaje się, że hagiograf 
użył tu takiej samej konstrukcji co poprzednio – zdania warunkowego z moż-

liwym/prawdopodobnym okresem warunkowym. Świadczy o tym coniun-

ctivus praesentis activi κρατῆτε w protasis oraz indicativus perfecti medii et 

passivi κεκράτηνται w apodosis. Forma apodosis pozostaje zatem bez zmian, 

zmienia się za to nieco forma protasis. Wcześniej pojawił się tutaj aoryst, 

teraz – praesens. Trudno to precyzyjnie oddać w tłumaczeniu, najbliższa by-

                                                 
19 R.E. Brown, dz. cyt., s. 1024. 
20 Tamże. 
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łaby następująca translacja: Jeśli zatrzymywalibyście – z iterativum oraz zazna-

czonym aspektem niedokonanym.  

W stosunku do członu pierwszego, drugi człon w. 23. wydaje się 
eliptyczny. W protasis brakuje dopełnienia bliższego (wcześniej funkcję tę 
pełnił rzeczownik τάς άμαρτίας), w apodosis – dopełnienia dalszego (wcześ-
niej zaimek αύτοῖς). Ale, jak zauważono, braki występują również w struk-

turach paralelnych Mk 16,15-16. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że 
w wyrażeniu z zakończenia Ewangelii Marka element pominięty jest łatwy do 
zrekonstruowania, a jego brak nie wpływa na zmianę znaczenia całej wy-

powiedzi, można więc mówić tutaj też o figurze zwanej apozjopeza21. Inaczej 

w Ewangelii Jana, gdzie elementy uznane za pominięte nie dadzą się tak 

łatwo zrekonstruować, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. Może 
dlatego, że Janowa konstrukcja jest kompletna i nie wymaga uzupełnień? 

Rekonstrukcja pominiętych (?) elementów 

Pogląd, że J 20,23 to paralelizm antytetyczny, opiera się na rzekomym 
podobieństwie tego tekstu do Mt 16,19 i 18,18, gdzie rzeczywiście taki 

paralelizm występuje. To założenie pociągnęło za sobą skutki dla tradycji 

przekładu oraz interpretacji. Jeśli miałby to być paralelizm antytetyczny i do 
tego eliptyczny, to pominiętymi elementami powinny być grzechy oraz zaimek 

osobowy im. Po wprowadzeniu tych elementów fraza brzmi tradycyjnie i zna-

jomo: Jeśli zatrzymywalibyście czyjeś grzechy, są im zatrzymane. 

Zasadniczy problem z taką rekonstrukcją polega na tym, że wyrażenie 
zatrzymać grzechy nie występuje nigdzie w Nowym Testamencie, jest też obce 

grece klasycznej22. W Mk 7,8 występuje co prawda fraza άφέντες τήν έντολήν 

τοΰ θεοΰ κρατεΰτε τήν παράδοσιν τῶν άνθρώπων z czasownikami άψίημι oraz 

κρατέω użytymi podobnie jak w J 20,23 w dwóch następujących po sobie 
zdaniach23 tworzących paralelizm, ale po pierwsze ich wartościowanie 
w tekście Markowym jest inne niż w tekście Janowym, po drugie zaś, jak 
powiedziano, założenie, że J 20,23 zawiera paralelizm antytetyczny oparte jest 

na słabych przesłankach. Ponadto łączliwość czasownika άψίημι jest bardzo 

rozbudowana, ponieważ jego pole semantyczne jest szerokie. Tego samego 

                                                 
21 Por. Podręczny słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Warszawa 1994, s. 21.59. 
22 R.E. Brown, dz. cyt., s. 1024. 
23 Tamże. 
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nie da się jednak powiedzieć o czasowniku κρατέω ze znacznie węższym 
polem znaczeniowym.   

Podstawowym znaczeniem czasownika κρατέω jest panować, dominować, 

mieć władzę, a nawet – mieć potężną władzę, być panem, władcą24, mistrzem. W tym 

znaczeniu czasownik ten łączy się z genetivem. Można tutaj dodać jeszcze 
jedno z kolejnych znaczeń – przejąć, również w połączniu z genetivem25. 

W zdaniu ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται genetivus występuje, ale niejako 
a priori w tradycyjnych tłumaczeniach przyznano mu tę samą funkcję 
i znaczenie, jakie miał w zdaniu ἄν τινων άφῆτε τάς άμαρτίας άφέωνται αύτοῖς, 

a więc funkcję dopełnienia. Jak wyżej zaznaczono, bardziej naturlna wydaje 
się funkcja przydawki – czyjeś grzechy, ale trudno byłoby to teraz przenieść na 

drugi człon J 20,23, gdzie brakuje rzeczownika. Gdyby jednak τινων uznać za 
element rekcji czasownika κρατέω, wtedy tłumaczenie ἄν τινων κρατῆτε 

mogłoby mieć postać: Jeśli panowalibyście/jeśli mielibyście władzę nad jakimiś 

[ludźmi], zostali/dostali się i są oni pod władzą, panowaniem lub jeśli przejmowalibyście 

jakichś ludzi, zostali i są oni przejęci. Przy wyborze powyższych znaczeń 
czasownika κρατέω rekonstrukcja rzekomo eliptycznych elementów okazuje 
się zbędna. Uwidacznia się za to charakterystyczne dla autora czwartej Ewan-

gelii upodobanie do stosowania gry słów, paronomazji, nadawania słowom 
brzmiącym tak samo innych znaczeń. W najbardziej literalnym przekładzie 
cały wiersz 23 brzmiałby zatem: Jeśli odpuścilibyście czyjeś grzechy, zostały i są im 

odpuszczone, jeśli mielibyście władzę nad jakimiś ludzmi, dostali się i są oni pod władzą 

(ewentualnie: Jeśli odpuścilibyście czyjeś grzechy, zostały i są im odpuszczone, jeśli 

przejmowalibyście jakichś ludzi, zostali i są oni przejęci). Ponieważ κεκράτηνται 

występuje tutaj w indicativie perfecti passivi, również to passivum należy 
uznać za passivum divinum, co oznacza, że ci, którym grzechy zostały 
odpuszczone przez Boga, znajdują się pod Bożym panowaniem, zostali przez 
Boga przejęci. Takie tłumaczenie sprawia, że występujący tutaj paralelizm 
powinien być rozumiany jako paralelizm klimaktyczny (można go nazwać 
też syntetycznym lub progresywnym)26, w którym człon drugi dookreśla 
człon pierwszy. Innymi słowy – cały wiersz mówi o tym, co oznacza władza 
odpuszczania grzechów dana uczniom. A oznacza ona, że grzechy zostały 

                                                 
24 Por. złożenia z pochodzącym od tego czasownika elementem -krator (np. pantokrator – ten, 

który panuje nad wszystkim).  
25 A Greek-English lexicon, compl. H.G. Liddell, R. Scott, Oxford-New York 1996, s. 991. 
26 S.M. Schneiders, dz. cyt., s. 186. 
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odpuszczone przez Boga, czyli ci, którym je odpuszczono, zostali przez Boga 
przejęci i znajdują się teraz pod Jego władzą, a nie pod władzą grzechu.  

Taka interpretacja bardzo dobrze wpisuje się w teologię Ewangelii Jana 
i w rozumienie zadania, jakie wyznaczył uczniom zmartwychwstały Jezus (Jak 

Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam – J 20,21), wyposażając ich w moc Ducha 

św. (Tchnął na nich i powiedział: Weźmijcie Ducha św. – J 20,22). Hagiograf 

wielokrotnie podkreśla, że Syn Boży przyszedł, aby tym, którzy go przyjęli, dać 

prawo stania się dziećmi Bożymi (J 1,12), aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale 

miał życie wieczne (J 3,15.16; por. J 6,40; 10,28; 17,2; 18,9)27, nie aby świat sądzić, 

ale by świat był przez niego zbawiony (J 3,17). Szczególnie znaczące są tu słowa 
z J 3,18: wiara w Syna Bożego sprawia, że wierzący nie będzie podlegał 
Bożemu sądowi, a Bóg uzna go za sprawiedliwego. Natomiast ten, który nie 
uwierzył, sam skazuje się na Boży sąd. Żadne akty „zatrzymania grzechów” 

przez uczniów nie są do tego potrzebne (por. Mk 16, 16: kto nie uwierzy, będzie 

potępiony). Ponadto, skoro Jezus przyszedł, aby świat zbawić, a nie sądzić, 
trudno przypuszczać, aby dawał swoim uczniom większe prerogatywy niż 
sam posiadał. Warto w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że progresywnym 
rozwinięciem celu misji Jezusa jest zachowanie wierzących. W J 17,12 (ὅτε ἤμην 

μετ΄ αύτῶν έγώ έτήρουν αύτούς έν τῷ όνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, καί έφύλαξα, 

καί ούδείς έξ αύτῶν άπώλετο εί μή ό υίός τῆς άπωλείας, ἵνα ή γραφή πληρωθῆ) 

idea zachowania realizowana jest przez czasowniki τερέω i ψυλάσσω. Często 
bywa ona wyrażana przez negację – nie wyrzucić ού μή έκβάλω ἔξω (J 6,37); nie 

stracić ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι μή άπολέσω έξ αύτοῦ (J 6,39; por. 17,12); nie zginąć 

ού μή άπόλωνται είς τόν αίῶνα (J 10,28); nie wyrwać z ręki; nie móc wyrwać z ręki 

ούχ άρπάσει τις αύτά έκ τῆς χειρός μου (J 10,28.29). Wynika z tego, że 
zadaniem uczniów jest kontynuować dzieło Jezusa, czyli głosić ewangelię, 
odpuszczać grzechy i strzec, zachować, pilnować wierzących, których w is-

tocie strzeże, zachowuje, pilnuje sam Syn Boży28 i którzy znajdują się pod 
Jego władzą.   

Konkluzja 

Skoro odpuszczenie grzechów łączy się w J 20,23 z włączeniem 
wierzących we wspólnotę dzieci Bożych, a nie z wykluczeniem, nie sposób 

                                                 
27 Tamże, s. 187. 
28 Por. H.N. Ridderbos, The Gospel According to John: A Theological Commentary, Grand Rapids 

1997, s. 644. 
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nie powrócić do wspomnianych na początku artykułu konotacji chrzcielnych. 
Choć w Ewangelii Jana nie ma tak wyraźnie sformułowanego nakazu 
chrzcielnego, jak u synoptyków, to umieszczenie nadania uczniom władzy 
odpuszczenia grzechów po zmartwychwstaniu Jezusa wiąże się niewątpliwie 
z pojawiającą się w Nowym Testamencie chrzcielną interpretacją Jego śmierci 
i zmartwychwstania. Świadczą o tym wypowiedzi samego Chrystusa 
(Mk 10,28-29; Łk 12,50) oraz słowa apostoła Pawła, który rozumie chrzest 
jako „zanurzenie w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (por. 
Rz 6,1-11). 

Na chrzcielny kontekst J 20,23 wskazuje też wzmianka o Duchu świę-

tym w J 20,22. Uczniowie zostają wyposażeni w taką samą moc, w jaką na 
początku swojej misji został wyposażony Jezus (J 1,32). Jan Chrzciciel dopo-

wiada, że Jezus, na którego zstępuje i na którym spoczywa Duch św., sam 
będzie chrzcił tym Duchem (J 1,33). Spełnieniem tej zapowiedzi są niewąt-
pliwie słowa Weźmijcie Ducha św. Sam akt napełnienia Duchem teologicznie 
i leksykalnie nawiązuje do aktu stworzenia: i w J 20,22, i w Rdz 2,7 (LXX) 
użyty został czasownik tchnąć – ένεφύσησεν w indicativie aoristi activi. Rze-

czywistość eschatologiczną i odnowienie stworzenia zapoczątkowuje zmar-
twychwstanie Jezusa i napełnienie Duchem św. (por. J 3,5). Elementem 
tej nowej rzeczywistości jest też Kościół, partycypujący w doczesności 
i w wieczności. Włączenie do Kościoła Chrystusa, będącego antycypacją 
przyszłego królestwa – a więc poddania się władzy Boga, jak to zostało 
zaznaczone przy szczegółowej analizie czasownika κρατέω – odbywa się 
przez chrzest. Przedstawione zależności potwierdzają, że słowa z J 20,23 

należy rozpatrywać w związku z praktyką chrzcielną. Władza odpuszczenia 
grzechów dana uczniom ma być kontynuacją misji Jezusa i jako taka polega 
na głoszeniu Ewangelii – dobrej nowiny o zbawieniu i włączaniu we wspól-
notę wierzących (aspekty pozytywne), a nie na sądzeniu i wykluczaniu z niej 
poprzez zatrzymanie grzechów (aspekty negatywne).  

 

Summary: Forgiving sins, holding believers (John 20,23)  

This article presents an exegesis of John 20:23: If you forgive people’s sins, 

their sins are forgiven; if you hold them they are held fast. Traditionally them refers to 

sins, and exegetical basis for this interpretation was reading John 20:23 (with 

the eliptical antithetical parallelism) as parallel of Matt 16:19 and 18:18. How-

ever the grammatical and lexical structure of  John 20:23 suggests that v. 23a 

and 23b is a synthetic (progressive) parallel. In the Johannine communities 
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and in first three centuries of Christianity John 20:23 was not understood as 

the scriptural account of the institution of the sacrament of Penance that can 

only be administered by the ordained ministers. This text may be an allusion 

to baptism  First of all, John 20:23 is a missionary command to the disciples. 

They have the power (v. 22: Receive the Holy Spirit) and right to preach the for-

giveness of sins and entry into the community of believers (cf. Matt 28:19; 

Mark 16:16; Luke 24:47). 

 

Keywords: Gospel according to John, forgiveness of sins, baptism, 

Penance, retention of sins, mission, parallelism   
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