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EWANGELIZACJA IZRAELA W LI�CIE
DO EFEZJAN

Ks. Bartosz Adamczewski

List do Efezjan jest bez w¹tpienia jednym z tych dzie³,
nale¿¹cych do dziedzictwa my�li Paw³a Aposto³a, które
maj¹ najwiêkszy wp³yw na teologiê i duchowo�æ wspó³cze-
snego Ko�cio³a. Atrakcyjno�æ tego tekstu dla dzisiejszych
chrze�cijan wynika, jak siê wydaje, z dwóch zasadniczych
powodów. Pierwszym jest przejrzysto�æ i czytelno�æ jego
argumentacji, du¿o prostszej do zrozumienia dla wspó³cze-
snych odbiorców, ni¿ na przyk³ad skomplikowana retory-
ka Listu do Galatów i Listu do Rzymian. Drugim, jeszcze
wa¿niejszym powodem nowego zainteresowania Listem do
Efezjan jest na nowo odkrywana w naszych czasach aktu-
alno�æ jego tematyki. Wystarczy tylko zauwa¿yæ, i¿ w Ka-
techizmie Ko�cio³a Katolickiego List ten jest najczê�ciej
(uwzglêdniwszy proporcjê objêto�ci) cytowanym pismem,
nale¿¹cym do Corpus Paulinum.

Wielkie znaczenie Listu do Efezjan dla dzisiejszego
Ko�cio³a wynika g³ównie z jego ekumenicznego przes³a-
nia, tak bardzo aktualnego w naszej epoce. Autor Listu
ukazuje Ko�ció³ (he ekklesia � zawsze w l. poj.) jako jedn¹,
uniwersaln¹ wspólnotê, powi¹zan¹ przez siedem jednocz¹-
cych j¹ czynników: Cia³o, Ducha, nadziejê powo³ania, Pana,
wiarê, chrzest oraz Boga i Ojca wszystkich (Ef 4,4-6).

Dominuj¹cy w ca³ym dziele temat jedno�ci obejmuje
tak¿e, co jest nie mniej aktualne dzisiaj, bardzo problema-
tyczn¹ zawsze relacjê pomiêdzy ¯ydami a innymi naroda-
mi i kulturami. Dzie³o zbawcze Chrystusa widziane jest
w przez autora Listu w perspektywie zniszczenia muru nie-
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nawi�ci, oddzielaj¹cego dot¹d te dwa �wiaty (2,14)1. Jak
jednak ma wygl¹daæ relacja pomiêdzy obiema wspólnota-
mi? Czy ich miejsce w planach Boga jest takie samo? Czy
celem prowadzonej przez Paw³a i jego nastêpców ewange-
lizacji ma byæ jedynie do³¹czenie pogan do istniej¹cej
wspólnoty wyznawców jedynego Boga i zapewnienie im
udzia³u w przywilejach, którymi na mocy wcze�niej zawar-
tego Przymierza ju¿ dawno ciesz¹ siê ¯ydzi? Czy zatem,
ujmuj¹c rzecz w �wietle dzisiejszych dyskusji teologicz-
nych, ¯ydzi powinni po prostu pozostaæ ¯ydami, czy te¿
równie¿ oni maj¹ do przej�cia w³asn¹ drogê nawrócenia,
by w pe³ni odnale�æ swoje miejsce, nadane im w odwiecz-
nych planach Boga?

1. POGANIE DO£¥CZENI DO SPO£ECZNO�CI
IZRAELA?

List do Efezjan nie odpowiada wprost na pytanie
o soteriologiczn¹ sytuacjê ¯ydów. Autor nie u¿ywa w Li-
�cie w ogóle s³owa ¯yd / ¯ydzi, a nazwa Izrael pojawia siê
w nim tylko raz. Jednak¿e ta w³a�nie wypowied�, w której
s³owo Izrael wystêpuje (Ef 2,12), jest dla naszego zagad-
nienia bardzo istotna. Autor Ef stwierdza w niej bowiem,
i¿ poganie, ¿yj¹cy niegdy� bez Chrystusa, nie mieli wów-
czas tak¿e dostêpu do przywilejów Narodu Wybranego. Te
dwa aspekty braku wiary, zestawione razem w jednej, piê-
cioelementowej li�cie, najwyra�niej traktowane s¹ przez
autora Listu synonimicznie:

W owym czasie byli�cie bowiem bez Chrystusa �
wyalienowani wzglêdem spo³eczno�ci Izraela
i obcy wzglêdem przymierzy obietnicy,
nie maj¹cy nadziei
i Boga w �wiecie.

1 Por. Papieska Komisja Biblijna, Naród ¿ydowski i jego �wiête
Pisma w Biblii chrze�cijañskiej, t³. R. Rubinkiewicz, Kielce (ITB Ver-
bum) 2002, nr 82 (s. 164).
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Owo uwzglêdnienie nowej relacji pogan do Izraela sta-
je siê jeszcze bardziej widoczne, gdy porówna siê Ef 2,12
ze zbli¿onym pod wieloma wzglêdami tekstem Kol 1,21,
w którym wystêpuje ten sam rzadki imies³ów apellotrio-
menoi (�wyobcowani�). O ile w Kol 1,21, równie¿ traktu-
j¹cym o pojednaniu ludzko�ci z Bogiem w Chrystusie,
w ogóle brak wzmianki o Izraelu, to w Ef 2,12 motyw Izra-
ela zosta³ mocno wyeksponowany przez wyliczenie czte-
rech przywilejów zbawczych Ludu Wybranego (przymierza,
obietnica, nadzieja, relacja z Bogiem).

Na podstawie tekstu Ef 2,12 mo¿na by zatem postawiæ
teologiczn¹ tezê, i¿ nawróceni poganie, uzyskuj¹c dziêki
Chrystusowi pojednanie i blisko�æ z Bogiem (2,13n), do³¹-
czeni zostaj¹ równocze�nie do wspólnoty Ludu Izraela
i uzyskuj¹ przed Bogiem status, który wcze�niej przys³ugi-
wa³ wy³¹cznie Izraelowi2.

Kolejny wiersz (Teraz za� w Chrystusie Jezusie wy, któ-
rzy niegdy� byli�cie daleko, stali�cie siê blisko we krwi
Chrystusa � 2,13) wydaje siê potwierdzaæ tak¹ interpreta-
cjê. Dla scharakteryzowania nawrócenia pogan zastosowana
w nim bowiem zosta³a szczególna, antytetyczna termino-
logia, nie wystêpuj¹ca nigdzie indziej w Nowym Testamen-
cie. Powo³anie pogan do wiary opisane zosta³o mianowicie
w 2,13 jako przej�cie ze stanu �bycia daleko� do stanu �[by-
cia] blisko�. Analogiczna terminologia (para antonimicznych
czasowników: rachaq i qarab) stosowana by³a w gminie
qumrañskiej dla opisania �nawrócenia� na essenizm (1QS
6,16), które dla tej wspólnoty równoznaczne by³o z wpro-
wadzeniem do Przymierza i nawróceniem do prawdy (1QS
6,14n). W pó�niejszym judaizmie przy pomocy takiej sa-
mej terminologii charakteryzowano niekiedy zjawisko pro-
zelityzmu, czyli przechodzenia pogan na judaizm (Mekilta
Exod 18,6; por. Num R 8,4)3 . Poganie bowiem generalnie

2 Por. np. A. Jankowski, Listy wiêzienne �w. Paw³a. Do Filipian �
do Kolosan � do Filemona � do Efezjan. Wstêp � przek³ad z orygina³u �
komentarz (PNT 8), Poznañ (Pallottinum) 1962, 400.

3 A.T. Lincoln, Ephesians (WBC 42), Dallas, Texas (Word Books)
1990, wersja CD for Windows (Nelson Electronic Publishing) 1998,
Comment 2:13, ak. 2.
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uwa¿ani byli przez ¯ydów za stoj¹cych �z dala� od Boga
i od Izraela; ¿ywiono jednak¿e przekonanie, ¿e kiedy� przyj-
d¹ i oddadz¹ pok³on Bogu w Jego �wi¹tyni (2 Krn 6,32; Za
6,15); por. Pwt 29,21; Dz 2,39).

Nawrócenie pogan jest zatem równoznaczne z ich przej-
�ciem ze stanu �bycia daleko� do stanu �bycia blisko�. Czy
jednak autor Listu do Efezjan twierdzi tym samym, i¿ po
nawróceniu poganie osi¹gaj¹ po prostu soteriologiczny sta-
tus, który ju¿ wcze�niej przys³ugiwa³ Ludowi Wybranemu?
W takim ujêciu zbawcze dzie³o Chrystusa mia³oby znacze-
nie wy³¹cznie dla ewangelizowanych pogan, którzy dziêki
krwi Zbawiciela przyjmuj¹ wiarê w jedynego Boga i uczest-
nicz¹ w b³ogos³awieñstwie Przymierza. Oznacza³oby to, i¿
Izrael, jako ten, który ju¿ wcze�niej by³ �blisko� Boga (por.
Ps 148,14), nie potrzebuje obecnie ¿adnej ewangelizacji
i ¿adnego nawrócenia.

Dok³adna analiza Ef 2,12n ka¿e jednak do takiej tezy
podchodziæ z du¿¹ ostro¿no�ci¹. Pomimo zewnêtrznych
pozorów, logika omawianego tekstu nie daje bowiem pod-
staw do wyprowadzenia wniosku, i¿ chrze�cijanie pocho-
dzenia pogañskiego dziêki Chrystusowi osi¹gaj¹ dok³adnie
to i tylko to, czego w porównaniu z Izraelem niegdy� nie
posiadali (a wiêc przymierze, obietnicê, nadziejê i relacjê
z Bogiem)4. Poza tym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e o ile okre�lenie
pogan jako bêd¹cych �daleko� jest do�æ mocno zakorze-
nione w teologii Starego Testamentu, o tyle okre�lenie Izra-
ela jako ludu bêd¹cego �blisko� wcale nie by³o przez autorów
biblijnych przyjmowane bez zastrze¿eñ. Tego rodzaju stwier-
dzenie zawiera wprawdzie Ps 148,14 w hebrajskiej wersji
masoreckiej, jednak¿e w greckiej wersji Septuaginty Lud
Izraela opisany ju¿ zosta³ nie statycznym przymiotnikiem,
lecz czasownikiem ruchu: eggizo (�zbli¿aæ siê�), podobnie
jak w Wj 19,21; Jdt 8,27; Iz 29,13; 58,2; So 3,2 LXX. Jesz-
cze wymowniejsze s¹ pod tym wzglêdem wypowiedzi Za
10,9 LXX i Dn 9,7 (por. tak¿e Iz 46,12). Synowie Izraela

4 E. Best, A Critical and Exegetical Commentary on Ephesians
(ICC), Edinburgh (T&T Clark) 1998, 246.
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(a przynajmniej ich znaczna czê�æ) charakteryzowani s¹
w tych tekstach jako przez ca³e wieki �bêd¹cy daleko� (hoi
makran). Znajduj¹ siê oni bowiem w rozproszeniu, które
jest skutkiem ich niewierno�ci i wykroczeñ. Najwyra�niej
zatem zaprezentowana powy¿ej na podstawie powierzchow-
nej lektury Ef 2,12 teza teologiczna, dotycz¹ca miejsca Izra-
ela i pogan w zbawczym planie Boga, musi zostaæ poddana
do�æ istotnej korekcie.

2. IZRAEL W PERSPEKTYWIE CHRYSTOLOGICZNEJ

Prawid³owa interpretacja Ef 2,12 musi uwzglêdniaæ
strukturê wiêkszej jednostki literackiej, do której wypo-
wied� ta nale¿y. Szczegó³owe badania egzegetyczne wska-
zuj¹, i¿ sekcja Ef 2,11-22, po�wiêcona tematowi jedno�ci
w Chrystusie, jest kunsztownie skomponowana z trzech
jednostek: 2,11-13; 2,14-18; 2,19-22. Fragment �rodkowy
sekcji pe³ni funkcjê ekskursu (hymnu?), umieszczonego
pomiêdzy fragmentami pierwszym i trzecim, które z kolei
s¹ paralelne w stosunku do siebie nawzajem i równowa¿¹
siebie wzajemnie5. A zatem nale¿¹ca do pierwszego frag-
mentu wypowied� 2,12 mo¿e byæ w³a�ciwie zrozumiana
dopiero po uwzglêdnieniu dope³niaj¹cych i precyzuj¹cych
jej sens stwierdzeñ, zawartych w pozosta³ych dwóch jed-
nostkach, a zw³aszcza w Ef 2,19-22.

Ewidentn¹ paralel¹ dla wypowiedzi Ef 2,12 jest 2,19
(A zatem ju¿ wiêcej nie jeste�cie obcymi i cudzoziemcami,
ale jeste�cie wspó³obywatelami �wiêtych i domownikami
Boga), w której powtórzone zosta³y trzy, wystêpuj¹ce
w 2,12, kluczowe wyrazy: xenoi (�obcy�), politeia / sym-
politai (�spo³eczno�æ / wspó³obywatele�) oraz atheoi / The-
os (�bez Boga / Bóg�). Tak¿e charakterystyczny dla Ef 2,12n
schemat czasowy (�niegdy� � teraz�), odzwierciedlaj¹cy
przemianê soteriologicznego statusu nawróconych pogan,
wyra�nie obecny jest w 2,19. Stan pozbawienia zbawienia

5 Tam¿e, 236n.
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(�niegdy��) opisany zosta³ w 2,19 przy pomocy dwóch urze-
czownikowionych przymiotników: xenoi (�obcy�) i paro-
ikoi (�cudzoziemcy�)6. Wej�cie do Ko�cio³a oznacza
natomiast dla pogan stanie siê wspó³obywatelami �wiêtych
i domownikami Boga. Czy oba te wyra¿enia s¹ teologicz-
nymi okre�leniami Izraela?

Urzeczownikowiony przymiotnik hoi hagioi (��wiêci�)
w Ef 2,19 jest przez egzegetów interpretowany bardzo ró¿-
norodnie7. Faktem bezspornym jest, i¿ generalnie w Nowym
Testamencie okre�lenie hoi hagioi nie odnosi siê do ¯ydów,
przynajmniej rozumianych w kategoriach czysto narodo-
wo�ciowych. Wspólnym mianownikiem wszystkich propo-
nowanych przez egzegetów interpretacji s³owa �wiêci
w 2,19 (patriarchowie, wierni ¯ydzi, judeochrze�cijanie
w Jerozolimie, chrze�cijanie, przywódcy wspólnoty, anio-
³owie, wierni w niebie) jest bliska relacja tak okre�lanych
osób z Bogiem. Bardzo podobn¹ tre�æ wyra¿a zreszt¹ rów-
nie¿ w 2,19 okre�lenie domownicy Boga, przywo³uj¹ce
znan¹ z Psalmów têsknotê Izraelitów, by móc, tak jak wy-
brañcy z pokolenia Lewiego, mieszkaæ na sta³e w blisko�ci
Boga, pe³ni¹c kap³añsk¹, wielbi¹c¹ s³u¿bê Bogu w Jego
�wi¹tyni (Ps 23,6; 84,5)8.

Je¿eli zatem, na mocy paralelizmu z 2,12, cztery okre-
�lenia wiernych pochodzenia pogañskiego w Ef 2,19 cha-
rakteryzuj¹ w po�redni, zwrotny sposób tak¿e Izraela, to
znamionuj¹ one Izraela definiowanego przede wszystkim
teologicznie � jako Lud, bêd¹cy w bliskiej, za¿y³ej relacji
z Bogiem9. Charakteryzuj¹ce Naród Wybrany okre�lenie so-

6 Autor Listu do Efezjan prezentuje tu tezê paradoksaln¹: zwykle
z punktu widzenia pogan za cudzoziemców uchodzili rozproszeni w�ród
narodów �wiata ¯ydzi, zazdroszcz¹cy nieraz poganom pe³ni praw oby-
watelskich (Rdz 15,13; Ezd 8,35; Lm 4,5).

7 Ró¿ne mo¿liwe interpretacje tego okre�lenia w Ef 2,19 przedsta-
wia E. Best, dz. cyt., 277n.

8 Por. S. Mêdala, Tajemnica Bo¿ej ekonomii zbawienia (List do
Efezjan) (WMWKB 9), Warszawa (Akademia Teologii Katolickiej) 1997,
469.

9 M. Barth, Ephesians. Introduction, Translation, and Notes, t. 1
(AB 34), Garden City, New York (Doubleday) 1974, 269n konsekwent-
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cjologiczne: �spo³eczno�æ� (politeia) uzupe³nione bowiem
zosta³o w 2,12.19 o bardzo wa¿ne determinanty teologicz-
ne: przymierza, obietnica, nadzieja, relacja z Bogiem, �wiê-
to�æ, mieszkanie u Boga. Mieliby�my zatem w 2,19 rodzaj
nowej, duchowej wizji Izraela � jako Ludu stale i w ca³o�ci
podobaj¹cego siê Bogu. Nie trzeba dodawaæ, i¿ jest to (tak¿e
z punktu widzenia Starego Przymierza) koncepcja ideali-
styczna � protologiczna lub raczej eschatologiczna. We-
d³ug Ef 2,20-22 owa teologiczna wizja �wiêtego, kap³añskiego
Ludu Boga nie mo¿e przy tym nigdy byæ pe³na, je¿eli nie bê-
dzie zawieraæ wyra�nego odniesienia wiary do Chrystusa
i do Ducha Bo¿ego.

Nie mniej istotny dla wyja�nienia sensu wypowiedzi
Ef 2,12n jest tak¿e nastêpuj¹cy po niej fragment 2,14-18.
Jego g³ównym tematem jest sprawione przez Chrystusa
w Ko�ciele pojednanie i pokój, widziane ³¹cznie na dwóch
p³aszczyznach: horyzontalnej (pojednanie ̄ ydów i pogan)
i wertykalnej (pojednanie ca³ej ludzko�ci z Bogiem). Dla
omawianego tu zagadnienia soteriologicznego statusu Izra-
ela w perspektywie zbawczego dzie³a Chrystusa istotne jest
stwierdzenie autora Listu, i¿ Izrael (a konkretnie jego czê�æ,
nale¿¹ca do Ko�cio³a), nawi¹zuje now¹ relacjê pojednania
i pokoju nie tylko w stosunku do wierz¹cych pogan, ale
tak¿e w stosunku do Boga.

Otwieraj¹ce ca³y fragment Ef 2,14-18 zdanie 2,14a (On
bowiem jest pokojem naszym), podobnie jak poprzedni
werset (2,13), opisuje obie te p³aszczyzny pojednania. Za-
imek 1. os. l. poj. (nasz) podkre�la jedno�æ wiernych
w aspekcie horyzontalnym, wskazuj¹c, i¿ Chrystusowym
dzie³em zbawienia objêci s¹ wszyscy adresaci Listu we-
spó³ z jego nadawc¹ � a wiêc zarówno nale¿¹cy do Ko�cio-
³a ¯ydzi, jak i poganie. Podobnie pokój jest zasadniczo
brakiem konfliktów pomiêdzy lud�mi. Jednak w tradycji
biblijnej pokój jest tak¿e synonimem bezpieczeñstwa, po-
wodzenia, wybawienia, b³ogos³awieñstwa i ³adu, bêd¹c

nie broni tezy, i¿ Ef 2,19 opisuje przy³¹czenie pogan do Izraela. Taki
pogl¹d staje siê jednak mo¿liwy do zaakceptowania jedynie po dokona-
niu istotnej, zaproponowanej tutaj korekty teologicznej.
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równocze�nie owocem i znakiem pojednania Ludu z Bo-
giem (Ps 85; Iz 52,7-10; 57,18n)10. Dlatego metafora zbu-
rzenia muru wrogo�ci (Ef 2,14b), zwykle interpretowana
przez egzegetów jako wyraz pojednania pomiêdzy ̄ ydami
a poganami w Ko�ciele, mo¿e oznaczaæ tak¿e usuniêcie
bariery, oddzielaj¹cej wszystkich ludzi od Boga (por. Ap-
Basyr 54,5; HenEt 14,9)11.

W Ef 2,15 ta nowa perspektywa zbawcza, do której
w Chrystusie powo³any zosta³ wespó³ z poganami tak¿e
Izrael, wyra¿ona jest za pomoc¹ idei nowego stworzenia
(aby obydwóch stworzyæ w sobie w jednego nowego cz³o-
wieka). O ile jeszcze w 2,14 mowa jest tylko o horyzontal-
nym uczynieniu obu jedno�ci¹, o tyle w 2,15 idea nowego
stworzenia zawiera w sobie wyra�ny aspekt wertykalno-
ktizeologiczny (por. Ps 51,12; 104,30; Iz 65,17; Jr 31,22).
Izrael, na równi z poganami, zosta³ wiêc w Chrystusie we-
zwany do stania siê nowym stworzeniem, cechuj¹cym siê
na wzór samego Boga prawdziw¹ sprawiedliwo�ci¹ i �wiê-
to�ci¹ (Ef 4,24; por. Kol 3,10; 2 Kor 5,17; Ga 6,15), co
by³o dla historycznego Izraela niedo�cig³ym idea³em (Pwt
9,5; 32,4; Ps 145,17; Mdr 9,3).

Powy¿sz¹ my�l rozwija paralelna do Ef 2,15b wypo-
wied� 2,16 (i pojednaæ obu w jednym Ciele z Bogiem przez
krzy¿, zg³adziwszy w nim nienawi�æ), wed³ug której dzie³o
Chrystusowego pojednania (apokatallasso) odnosi siê bez
¿adnej ró¿nicy do zjednoczonych w Ko�ciele ¯ydów i po-
gan (�obu� � tous amphoterous). Pokrewny i bardziej pier-
wotny w stosunku do Ef 2,16 tekst Kol 1,20 jest pod tym
wzglêdem do�æ ogólny: dope³nieniem czasownika apoka-
tallasso jest tam wyra¿enie ta panta (�wszystko�). Autor
Listu do Efezjan natomiast, wyra�nie wzmiankuj¹c obie
grupy wiernych, �wiadomie podkre�la równo�æ powo³ania
Izraela i pogan w Chrystusie. Droga do wype³nienia owe-
go teofinalistycznego powo³ania (to Theo � �dla Boga�)

10 H. Beck � B. Wander, art.: eivrh,nh, w: TBNT, t. 1, 544.
11 K. Berger, Theologiegeschichte des Urchristentums. Theologie

des Neuen Testaments, Tübingen � Basel (Francke) 1994, 544.
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wiedzie dla obu grup poprzez Ko�ció³ (en heni somati �
�w jednym Ciele�)12.

Wertykalny aspekt pojednania pogan i Izraela z Bogiem
staje siê semantycznie dominuj¹cy w kolejnym wersecie
(Ef 2,17). Wed³ug tego tekstu, Chrystus przyszed³szy og³o-
si³ Dobr¹ Nowinê � pokój wam, którzy [byli�cie] daleko
i pokój tym, którzy [byli] blisko. Komentatorzy generalnie,
bez g³êbszych analiz, uto¿samiaj¹ pierwsz¹ grupê adresa-
tów Ewangelii (którzy [byli�cie] daleko) z nawróconymi
poganami, za� drug¹ (którzy [byli] blisko) z nale¿¹cymi do
Ko�cio³a ¯ydami13. Jednak¿e, w �wietle tekstów ST przy-
wo³anych przy analizie Ef 2,13 (Za 10,9; Dn 9,7 q«; por.
Iz 46,12), a tak¿e bêd¹cego pod³o¿em dla Ef 2,17 tekstu
Iz 57,19, nale¿y stwierdziæ, i¿ uto¿samienie Izraela z tymi,
którzy zawsze byli blisko, wydaje siê byæ zbyt uproszczo-
ne. Pokój, jak wynika z zastosowania dope³nienia eirenen
oddzielnie dla ka¿dej z obu grup14, nie powinien byæ w Ef
2,17 rozumiany tylko horyzontalnie (jako pokój pomiêdzy
¯ydami a poganami). Jeszcze wyra�niej ni¿ w 2,14, w ana-
lizowanej tu wypowiedzi pokój interpretowany jest jako
owoc i znak pojednania wszystkich ludzi z Bogiem. Chry-
stus og³osi³ Dobr¹ Nowinê o pokoju i pojednaniu z Bo-
giem zarówno dla pogan, jak i dla Izraela. Wynika st¹d, i¿
ewangelizacji potrzebowali i potrzebuj¹ nie tylko nie zna-
j¹cy Boga poganie, ale te¿ � choæ z pewno�ci¹ w innym
zakresie � ¯ydzi. Jak konstatuje E. Best: �Nawet, je�li ¯y-
dzi nie s¹ w Ko�ciele, to nie s¹ poza zasiêgiem Ewangelii;
pod tym wzglêdem ¯ydzi i poganie s¹ równi�15.

12 J. Gnilka, Der Epheserbrief (HTKNT 10/2), Freiburg � Basel �
Wien (Herder) 1971, 143.

13 Por. np. M.Y. MacDonald, Colossians and Ephesians (Sacra
Pagina Series 17), Collegeville, Minnesota (The Liturgical Press) 2000,
247.

14 Wariant tekstu z powtórzonym s³owem eirenen w 2,17 jest zde-
cydowanie lepiej po�wiadczony od lekcji krótszej. Zob. B. Metzger,
A Textual Commentary on the Greek New Testament, Stuttgart (Deutsche
Bibelgesellschaft) 19942, 534.

15 E. Best, dz. cyt., 273.
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Podsumowuj¹ce fragment Ef 2,14-18 zdanie 2,18 jesz-
cze dok³adniej ukazuje pozytywny owoc ewangelizacji Izra-
ela i pogan. Jest nim dar jednego Ducha, w którym obie
grupy maj¹ przez Chrystusa przystêp do Ojca. By³oby za-
tem znowu zbytnim uproszczeniem twierdziæ, i¿ poganie
maj¹ obecnie dziêki Chrystusowi dostêp do tego przywile-
ju, którym ju¿ wcze�niej cieszyli siê ̄ ydzi, jako posiadaj¹-
cy dostêp do Przybytku Jahwe16. Przystêp do Boga jest
otwarty dla ¯ydów i pogan nie dziêki jerozolimskiej �wi¹-
tyni, lecz dopiero w perspektywie trynitarnej � do Ojca, przez
Chrystusa, w Duchu17. Relacjê wiernych z Bogiem cechuje
odt¹d �mia³o�æ i ufno�æ (3,12), która dla Izraelitów by³a za-
sadniczo nieosi¹galna ze wzglêdu na naturaln¹ opozycjê
miêdzy �wiêto�ci¹ Boga i ma³o�ci¹ cz³owieka (Hi 22,26;
27,10; Prz 20,9 LXX).

Autor Listu do Efezjan, przy zachowaniu ca³ego sza-
cunku nale¿nego Ludowi Przymierza, jest zatem realist¹
w ocenie soteriologicznej sytuacji Izraela, widzianej z per-
spektywy zbawczego dzie³a Chrystusa. Jasno stwierdza on
w Ef 2,3, i¿ ̄ ydzi, nie mniej ni¿ poganie, potrzebuj¹ odku-
pienia. Z natury, podobnie jak ca³a reszta ludzko�ci (por.
sumuj¹ce: hemeis pantes � �my wszyscy�), zas³uguj¹ oni
bowiem na gniew Boga, oddaj¹c siê po¿¹dliwo�ciom cia³a
oraz ulegaj¹c zachciankom cia³a i zepsutych my�li. Dlate-
go na równi z poganami potrzebuj¹, by g³osiæ im Chrystu-
sow¹ Ewangeliê pojednania i zbawienia.

3. PROBLEM EWANGELIZACJI IZRAELA

Prezentowany przez autora Listu do Efezjan teologicz-
ny pogl¹d, ¿e Izrael nie dysponuje ¿adn¹ odrêbn¹, nieza-
le¿n¹ od Chrystusa drog¹ zbawienia, nie jest jednak to¿samy
z apelem o podjêcie przez Ko�ció³ ewangelizacyjnej misji
w�ród ¯ydów. G³oszenie Ewangelii ma bowiem na celu,

16 Opiniê tak¹ wyra¿a m. in. M.Y. MacDonald, dz. cyt., 248.
17 A.T. Lincoln, dz. cyt., Comment 2:18, ak. 1n.
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w opinii autora Listu, przede wszystkim doprowadzenie po-
gan do pe³noprawnego uczestnictwa w dobrach zbawczych,
dostêpnych w Chrystusie (dziedzictwo, Cia³o i obietnica),
w których udzia³ mieli dot¹d g³ównie judeochrze�cijanie
(Ef 3,6)18. Tre�ci¹ rozpatrywanego w ca³ej sekcji Ef 3,1-13
szczególnego objawienia, otrzymanego przez Paw³a (3,3)
oraz przez �wiêtych aposto³ów i proroków (3,5), jest w³¹-
czenie pogan w zbawczy plan Boga, realizowany w Jezusie
Chrystusie przez g³oszenie Ewangelii (dia tou euaggeliou �
3,6). Czy jednak oznacza to �wiadome zawê¿enie misyjne-
go pos³annictwa Ko�cio³a tylko do pogan?

Tego typu interpretacja z pewno�ci¹ nie odpowiada in-
tencji autora Listu do Efezjan. Ju¿ we wstêpnej czê�ci Li-
stu zaznacza on bowiem, i¿ Ewangelia jest przeznaczona
w równym stopniu dla pogan, jak i dla ¯ydów. Odbiorcy
Dobrej Nowiny, którzy us³yszeli s³owo prawdy � Ewange-
liê waszego zbawienia (Ef 1,13) to nie tylko chrze�cijanie
wywodz¹cy siê z pogañstwa. Okre�laj¹cy adresatów zaimek
wy w 1,13 oznacza bowiem (podobnie jak w analizowa-
nym wcze�niej zdaniu 2,17) nie tylko wiernych pochodze-
nia pogañskiego19. Gdyby tak by³o, to w nastêpnym wersecie
(1,14) na zasadzie kontrastu Duch �wiêty musia³by byæ �
jako zadatek naszego dziedzictwa � darem tylko dla wier-
nych pochodzenia ¿ydowskiego. Tymczasem Duch �wiêty
jest nie tylko potwierdzeniem dawnych przywilejów i obiet-
nic, udzielonych niegdy� Izraelowi, ale dla wszystkich wie-
rz¹cych jest gwarantem wype³nienia Bo¿ej obietnicy
przysz³ego dostêpu do pe³ni zbawienia (1,13n; por. 3,6).
A zatem zarówno dla ¯ydów, jak i dla pogan w³a�nie g³o-
szona przez Ko�ció³ Chrystusowa Ewangelia jest objawie-

18 Por. E. Best, dz. cyt., 312. Równie¿ najnowszy, zasadniczo iro-
nicznie nastawiony dokument Papieskiej Komisji Biblijnej, Naród ¿y-
dowski i jego �wiête Pisma w Biblii chrze�cijañskiej, dz. cyt., nr 82
(s. 163) precyzuje, i¿ dla pogan staj¹ siê odt¹d dostêpne nie po prostu
religijne przywileje ¯ydów, ale ich przywileje �doprowadzone do pe³ni
przez przyj�cie Chrystusa�.

19 A. T. Lincoln, dz. cyt., Comment 1:13n, ak. 1; E. Best, dz. cyt.,
148.
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niem pe³ni zbawienia i wspóln¹ drog¹ dostêpu do niego (to
euaggelion tes soterias hymon � 1,13). G³oszenie Ewange-
lii nie jest wiêc dla Ko�cio³a tylko spraw¹ pozyskiwania
nowych cz³onków z ró¿nych narodów. Ma ono raczej, jako
aktualizacja dzie³a Jezusa Chrystusa po³¹czona z udziela-
niem daru Ducha �wiêtego, g³êboki sens soteriologiczny
i eschatologiczny.

Równe znaczenie zbawcze Ewangelii dla ¯ydów i dla
pogan nie oznacza jednak, i¿ w Li�cie do Efezjan jednako-
wo du¿o miejsca po�wiêca siê przepowiadaniu zbawienia
dla obu tych grup. Postaci¹ dominuj¹c¹ w ca³ym pi�mie
jest bez w¹tpienia osoba Aposto³a Paw³a (Ef 1,1), który
przestawiony zostaje w Li�cie explicite jako aposto³ pogan
(3,1). W centrum zainteresowania Autora le¿y zatem zwia-
stowanie Dobrej Nowiny poganom. Dziêki g³oszeniu Ewan-
gelii uzyskuj¹ oni dostêp do niezg³êbionego bogactwa
Chrystusa (3,8), którym jest ostatecznie sam Mesjasz-Zba-
wiciel.

Nie znaczy to, ¿e Izrael � w przeciwieñstwie do pogan
� mo¿e obej�æ siê bez Chrystusa i Jego Ewangelii. Wypo-
wied� Ef 3,8 sformu³owana zosta³a bowiem w formie pa-
ralelizmu:

Mnie, najmniejszemu spo�ród wszystkich �wiêtych
zosta³a dana
ta ³aska:
poganom
og³osiæ Ewangeliê
o niezg³êbionym bogactwie Chrystusa.
Wiêkszo�æ wspó³czesnych przek³adów Ef 3,8 nie odda-

je niestety wiernie paralelizmu jego cz³onów. Eksponowany
w tek�cie greckim rzeczownik tois ethnesin (�poganom�),
stoj¹cy na pocz¹tku cz³onu drugiego, w przek³adach zosta-
je bowiem umieszczony najczê�ciej dopiero za orzeczeniem
og³osiæ Ewangeliê, zgodnie ze sztywnymi regu³ami sk³ad-
ni wielu wspó³czesnych jêzyków (podmiot � orzeczenie �
dope³nienia). Gubi siê w ten sposób widoczn¹ w tek�cie
oryginalnym semantyczn¹ odpowiednio�æ obu dope³nieñ
bli¿szych: mnie, najmniejszemu � poganom. Ef 3,8 �ci�le
³¹czy zatem pos³annictwo wzgardzonego przez wielu Apo-
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sto³a z ewangelizacj¹ pogardzanych przez Naród Wybrany
pogan.

Sformu³owana w formie paralelizmu wypowied� Ef 3,8
nie wyklucza przypuszczenia, ¿e analogicznie, jak Paw³o-
wi zosta³a dana ³aska dla ewangelizacji pogan (mnie � po-
ganom), tak komu innemu zosta³a udzielona ³aska g³oszenia
Dobrej Nowiny w�ród synów Izraela (por. Ga 2,7-9). Nie-
wyczerpane bogactwo Chrystusa-Mesjasza jest bowiem, jak
wynika z tekstów analizowanych powy¿ej, w takim samym
stopniu darem zbawczym dla pogan, jak i dla ¯ydów. Bo-
gactwo to, jak wynika z Ef 3,3-5.9, pozostawa³o przed przyj-
�ciem Chrystusa niezg³êbion¹ tajemnic¹ (por. Hi 5,9; 9,10;
34,24) nie tylko dla narodów �wiata, ale tak¿e dla Ludu,
który zawsze chlubi³ siê znajomo�ci¹ prawdziwego Boga20.

Podobnie nie ma powodu, by rozumienie pos³ugi ewan-
gelistów w katalogu Ef 4,11 zwê¿aæ tylko do misji g³osze-
nia Dobrej Nowiny w�ród pogan i wiernych pochodzenia
pogañskiego. Pos³uga ta zosta³a bowiem wymieniona
w jednym szeregu z pos³ug¹ aposto³ów i proroków, którzy,
jak wynika z 2,20, s¹ fundamentem dla ca³ego Ko�cio³a �
z³o¿onego zarówno z ¯ydów, jak i pogan21.

Ewangelizacja Izraela nie jest wiêc dla autora Listu
czym� niew³a�ciwym lub niewskazanym. Jednak¿e w ca-
³ym pi�mie widoczna jest znacz¹ca dysproporcja pomiêdzy
uwag¹ skierowan¹ na pogan, a wzmiankami, dotycz¹cymi
Izraela. O ile rzeczownik ta ethne (�poganie�) wystêpuje
w Li�cie piêciokrotnie (Ef 2,11; 3,1.6.8; 4,17), o tyle s³o-
wo Izrael pojawia siê w nim tylko raz (2,12). Dla wielu
komentatorów jest to znak, i¿ autorem Listu do Efezjan nie
jest Pawe³ Aposto³, który by³ przecie¿ ¿ywo zainteresowa-
ny zbawieniem swych wspó³rodaków (por. np. Rz 11)22.

20 Por. C. Reynier, Évangile et mystère. Les enjeux théologiques de
l’épître aux Éphésiens (Lectio divina 149), Paris (Les Èditions du Cerf)
1992, 261n.

21 Jak s³usznie zauwa¿a E. Best, dz. cyt., 281, fundamentem Ko-
�cio³a nie jest dla autora Listu Izrael, ale aposto³owie i prorocy. Ko�ció³
nie jest wiêc prost¹ kontynuacj¹ Izraela.

22 Zob. np. P. J. Kobelsky, List do Efezjan, w: Katolicki komentarz
biblijny (NJBC), red. pol. W. Chrostowski, Waszawa (Vocatio) 2001, 1388n.
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Jednak¿e zauwa¿yæ trzeba, i¿ s³owa ̄ ydzi i Izrael pojawia-
j¹ siê tylko jednokrotnie równie¿ w niew¹tpliwie auten-
tycznych listach Paw³owych, jakimi s¹ 1 Tes i Flp
(odpowiednio: 1 Tes 2,14 i Flp 3,5), za� Paw³owy List do
Filemona nie zawiera ich wcale.

Rozwi¹zania problemu pozornego braku zainteresowa-
nia losem Izraela w Li�cie do Efezjan nie nale¿y wiêc szu-
kaæ w jego pseudonimicznym charakterze ani te¿ w pó�nym,
jak siê uwa¿a, czasie jego powstania. S¹dziæ raczej nale¿y,
i¿ dostrze¿one tu ignorowanie przez autora Listu wspó³cze-
snych mu ¯ydów jest odbiciem szerszego fenomenu, ja-
kim jest swoisty introwertyzm prezentowanej przez niego
perspektywy eklezjalno-teologicznej. W centrum zaintere-
sowañ autora Listu le¿y bowiem przez ca³y czas Ko�ció³ �
jego to¿samo�æ, godno�æ, pochodzenie i wewnêtrzna struk-
tura. Ewangelizacja � prowadzona zarówno w�ród ̄ ydów,
jak i pogan � jest zatem przez Autora wzmiankowana jako
pewien nieodzowny element ¿ycia ko�cielnego, ale ma je-
dynie marginalne znaczenie z punktu widzenia ca³ej prag-
matyki Listu. Dla Autora liczebno�æ eklezjalnej wspólnoty
nie ma bowiem tak wielkiego znaczenia. Wed³ug niego,
ewangelizacja mo¿e wprawdzie zmieniaæ liczbê cz³onków
Ko�cio³a, ale nie mo¿e mieæ ¿adnego istotnego wp³ywu na
jego naturê. A w³a�nie to¿samo�æ i natura Ko�cio³a s¹ g³ów-
nym przedmiotem zainteresowania autora Listu23.

Ewangelizacja � zarówno Izraela, jak i pogan � jest
zatem w Li�cie do Efezjan widziana jako wa¿ny, lecz nie
najwa¿niejszy element chrze�cijañskiego powo³ania wier-
nych. W praktyce, jak siê wydaje, dzie³o ewangelizacji ad
intra i ad extra podejmowali we wspólnocie efeskiej przede
wszystkim szczególnie do tego zadania predestynowani
�ewangeli�ci� (Ef 4,11). Jednak¿e nawet ich pos³annictwo
ukazywane jest w Ef raczej w kontek�cie apologetycznym,
ni¿ misyjnym. G³oszenie Dobrej Nowiny jest bowiem, zgod-
nie z wymow¹ alegorii walki obronnej, zawartej we frag-
mencie 6,10-17, w rzeczywisto�ci g³ównie apologi¹ wiary.

23 E. Best, dz. cyt., 75.
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Chrze�cijanie, chocia¿ wewnêtrznie mi³uj¹cy pokój, uka-
zani s¹ w Ef 6,10-17 nie tyle jako heroldowie i pos³añcy,
lecz raczej jako ¿o³nierze, wyposa¿eni w miecz, tarczê,
pancerz i he³m oraz obuci w sanda³y lub raczej wojskowe
buty, daj¹ce mo¿liwo�æ zajêcia dogodnej postawy i sku-
tecznego prowadzenia walki (6,15)24. Równie¿ prezento-
wany jako autor Listu sam Pawe³ � bêd¹cy niedo�cig³ym
wzorem ewangelisty � g³osi wprawdzie Ewangeliê dobit-
nie i �mia³o (en parresia � 6,19), ale równocze�nie znajdu-
je siê w wiêzieniu i jest spêtany kajdanami (6,20).

List do Efezjan nie pozostawia wiêc swym odbiorcom
¿adnych z³udzeñ. G³oszenie Ewangelii � zarówno Izraelo-
wi, jak i poganom � napotyka niestety czêsto na silny i zor-
ganizowany sprzeciw. Nie mo¿e to jednak byæ podstaw¹
do zaniechania przez Ko�ció³ dzie³a ewangelizacji, gdy¿
¿aden ludzki sprzeciw nie jest w stanie udaremniæ wyko-
nania odwiecznego, zbawczego planu Boga � Stwórcy
wszystkiego (3,9).

Ewangelizacja Izraela jest zatem � w perspektywie Li-
stu do Efezjan � nie mniej istotnym celem misji Ko�cio³a,
ni¿ ewangelizacja pogan. Autor Listu wyra�nie zak³ada, i¿
pojednania z Bogiem, pokoju i zbawienia w Chrystusie (Ef
1,13; 2,14-17) potrzebuj¹ nie tylko nie znaj¹cy dot¹d Boga
poganie, ale tak¿e sam Izrael. Mimo wszystkich wielkich
przywilejów, jakimi cieszy siê Lud Wybrany (przymierza,
obietnica, nadzieja, relacja z Bogiem � 2,12), nie da siê
okre�liæ tego narodu jako zawsze i integralnie bêd¹cego
�blisko� Boga (2,17). Uczestniczy on bowiem stale w grze-
chach ca³ej ludzko�ci (2,3).

Dopiero dziêki Ewangelii Chrystusa Izrael mo¿e wiêc
dost¹piæ zbawienia (1,13) i wespó³ z wiernymi pochodzenia
pogañskiego staæ siê nowym stworzeniem (2,15), rzeczywi-
�cie bêd¹cym �blisko� Boga (2,13) i maj¹cym przystêp do
Ojca w Duchu (2,18). Odt¹d wszyscy wierni Izraelici (nie
tylko wybrañcy z pokolenia Lewiego) bêd¹ mogli na sta³e
¿yæ w bezpo�redniej blisko�ci Boga, pe³ni¹c �wiêt¹, kap³añ-

24 A.T. Lincoln, dz. cyt., Comment 6:15.
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sk¹ s³u¿bê w duchowej �wi¹tyni Pana (2,19-21). Dopiero dziêki
Ewangelii Izrael odkryje wreszcie Bo¿¹ �tajemnicê� (3,3n.9)
i niezg³êbione bogactwo ³aski (3,8) i m¹dro�ci Boga (3,10),
przejawiaj¹ce siê we w³¹czeniu wiernych ¯ydów
i pogan do jednej, pojednanej wspólnoty Cia³a Chrystusa (3,6).

Jednak¿e w praktyce (przynajmniej z perspektywy Li-
stu do Efezjan) odwa¿ne g³oszenie Dobrej Nowiny (6,19)
� zarówno Izraelowi, jak i poganom � bardziej przypomina
obronn¹ walkê (6,10-17), ni¿ entuzjastyczn¹ misjê. Nie
oznacza to jednak, i¿ nale¿y poniechaæ dzie³a ewangeliza-
cji. Aktualne wydarzenia potwierdzaj¹ bowiem tezê autora
Listu do Efezjan, i¿ zarówno Izrael, jak i inne narody tak
d³ugo nie bêd¹ siê cieszyæ oczekiwanym pokojem i pe³ni¹
pojednania, dopóki nie przyjm¹ Ewangelii Chrystusa, któ-
ry w swym Ciele przez Krzy¿ zg³adzi³ wszelk¹ wrogo�æ
(2,16) i otworzy³ przed wszystkimi narodami now¹ perspek-
tywê ¿ycia w jedno�ci z Bogiem i pomiêdzy sob¹.

Summary

According to the Letter to the Ephesians, evangelisation of
Israel is not less important than evangelisation of the Gentiles.
Israel, though it has been granted several privileges as the People
of Covenants (Eph 2,12), is still in need of reconciliation and
peace with God and with other nations (2,3.14-17). Only by ac-
cepting the gospel of Christ Israel – together with Gentile Chri-
stians – will achieve salvation (1,13) and will become new creation
(2,15) living really near to God (2,13) and having access to the
Father in the Spirit (2,18). All of the faithful Israelites (not only
the sons of Levi) will then have the possibility of living always in
direct nearness to God as holy priests of the spiritual temple of
the Lord (2,19-21). Only through the gospel Israel will finally
know God’s hidden „mystery” (3,3n.9) and the unsearchable rich-
ness of God’s grace (3,8) and wisdom (3,10), consisting in uni-
ting Jewish and Gentile believers into one, reconciled community
of the Body of Christ (3,6).
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05-120 Legionowo
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