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Grzegorz Kaszyński 

Krótki logion Mateusza 28:19,20  

w hebrajskiej Ewangelii według Mateusza  

z dzieła Szem-Toba 

EBRAJSKI tekst Mt 28:19
SzTb

 według manuskryptu przechowywanego w bibliotece Uniwersytetu w 

Lejdzie (Holandia) brzmi następująco: 
 

 19 

 .20 

19  Idźcie  

20  i uczcie ich przestrzegad wszystkie słowa, które wam nakazałem, po czas niezmierzony. 
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Dla porównania, trzy inne średniowieczne hebr. wersje EM zawierają wzmiankę o chrzcie „w imię Ojca 

i Syna i Ducha Świętego” (BT): 

 

● Sebastian Münster (1537):    
● Jean Cinqarbres (1551):  
● Jean du Tillet (1555): . 

 

Jak widzimy, wariant obecny w Mt
SzTb

 zawiera najkrótszą ze znanych wersji tekstu Mt 28:19,20, co 

czyni go „wyjątkowym”.
1
 

Jeśli chodzi o werset 19, nie zawiera on polecenia wymarszu do wszystkich narodów z nauką Jezusa, 

nie ma w nim nakazu udzielania chrztu w czyimkolwiek imieniu. Wydaje się, że zawierał on jakąś dalszą 

treść, bo bez niej niejasna jest grupa kryjąca się za zaimkiem  („ich”) w w. 20 („uczcie ich przestrze-

gać wszystkie słowa, które wam nakazałem”). Najbliższy kontekst nie zawiera żadnej gramatycznej wska-

zówki, która byłaby pomocna w ustaleniu, czy zlecona przez Jezusa misja nauczania miała obejmować 

tylko Żydów czy też ludzi ze wszystkich narodów. Jeśli tak było, trudno dokładnie powiedzieć dlaczego 

pominął ją Szem-Tob lub któryś z żydowskich kopistów tej Ewangelii przed nim. 

Natomiast co do wersetu 20, nie występują w nim słowa „oto ja jestem z wami przez wszystkie dni”. 

Według gr. Mt Jezus nakazał ewangelizować narody „aż do zakończenia doczesnej epoki (wieku)”, 

natomiast według Mt
SzTb

 kampania nauczania ma trwać „po czas niezmierzony”. Chociaż gr. Mt zawiera tu 

3 słowa héos tes synteleías tou aionos, a w Mt
SzTb

 występują 2 ‘ad ‘olám, mogą one przekazywać ten sam 

lub podobny sens, przy czym wersja grecka wyraża jasno i precyzyjnie myśl o ustaniu pewnego dnia 

ogólnoświatowego dzieła ewangelizacji. 

Istnieją podstawy by sądzić, że nietypowy wariant tekstu Mt 28:19
SzTb

 mógł powstać przed sobo-

rem nicejskim z 325 roku! Otóż w okresie przed- i okołonicejskim można się spotkać z takimi cytatami 

Mt 28:19, które nie brzmią dokładnie tak samo jak we współczesnych przekładach Biblii, a nawet nie 

zawierają słów „chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (BT), natomiast od przełomu IV/V 

wieku brzmienie tekstu Mt 28:19 ma w zasadzie ustabilizowaną treść w manuskryptach, dlatego trudno 

wyobrazić sobie powstanie wariantu „Idźcie i uczcie ich przestrzegać wszystkie słowa, itd.” w Mt
SzTb

 od V 

wieku wzwyż.  

W 1901 roku Frederick C. Conybeare, brytyjski krytyk tekstu i prof. teologii na 

Oxford University, postulował, że obecny w kilku dziełach Euzebiusza z Cezarei cytat 

Mt 28:19, który zamiast potrójnej frazy zawiera wyrażenie „w imię moje”, pochodził  

z kodeksów przechowywanych w bibliotece w Cezarei. Pogląd ten podzielał później 

np. prof. David Flusser z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.
2
 Co ciekawe, 

Hieronim ok. 400 roku napisał o hebrajskiej Ewangelii Mateusza:  

Tekst hebrajski DO DZIŚ SIĘ PRZECHOWUJE W BIBLIOTECE W CEZAREI, którą męczennik 
Pamfilos z wielką starannością utworzył.
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Jeśli Hieronim mówił prawdę, to  

Tekst Euzebiusza z Cezarei mógłby byd greckim tłumaczeniem tej alternatywnej, hebrajskiej wersji pierwszej 
Ewangelii”.
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Wprawdzie istnieje wśród uczonych spór o status frazy „w imię moje” w cytatach Mt 28:19 u Euze-

biusza (jedni sądzą, że to twór sztuczny, a drudzy — że to wariant, który rzeczywiście występował w 

manuskryptach), ale wydaje się, że negowanie jej związku z manuskryptami nie ma solidnych podstaw
5
.  

                                                           
1 James D. TABOR, „Christian Origins and New Testament: A Hebrew Gospel of Matthew”, 1999, s. 2 z 4, https://clas-
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Jak już wspomniano, brak słów „chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (BT) w Mt
SzTb

 

może wskazywać, że ten wariant pochodzi z okresu między I a IV w. Jeśli akceptujemy takie datowanie, to 

należy dopuścić wniosek, że wyrażenie „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” może być nieoryginalne. 

Taką możliwość wspierają paralelne teksty: „ze względu na jego imię” (Łk 24:47), „za sprawą jego 

imienia” (Jn 20:31) i „będziecie moimi świadkami” (Dz 1:8), gdzie mamy odwołania tylko do imienia 

Jezusa (w niekanonicznym fragmencie Mk 16:15-17 nie ma odwołania do potrójnego imienia). Również 

fakt, że wszystkie przypadki chrztu utrwalone w Dziejach Apostolskich wiążą osoby chrzczone tylko z 

‘imieniem Pana Jezusa’, nigdy zaś z ‘imieniem Ojca i Syna i Ducha Świętego’ rzuca cień podejrzenia na 

ich autentyczność, bo trudno mówić wtedy o zgodności między zleceniem a wykonaniem. 

Pierwotny tekst Mt 28:19 mógł brzmieć mniej więcej tak, jak to jest w dziełach Euzebiusza sprzed 

soboru w Nicei: „Idźcie, pozyskujcie uczniów ze wszystkich narodów w imię moje” lub „Idźcie i 

pozyskujcie uczniów ze wszystkich narodów, aby uwierzyli w imię moje”, gdyż idea wiary w 

kontekście ‘imienia’ Jezusa przewija się w pewnych wersetach biblijnych (Jn 20:31; Dz 10:42,43; Rz 1:5; 

1Jn 3:23; 5:13) mogących stanowić echo intertekstualne Mt 28:19. Taki wariant („aby uwierzyli we mnie”) 

spotykamy w Homilii „O wierze” 1:8 u perskiego biskupa Afrahata z pierwszej połowy IV wieku
6
. 

 

 

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, aby uwierzyły we mnie (tłum. Andrzej Uciecha7) 

Ruszajcie w drogę, pozyskujcie uczniów ze wszystkich narodów, a oni uwierzą we Mnie (tłum. John Gwynn8) 

Ruszajcie w drogę, pozyskujcie uczniów ze wszystkich ludzi, a oni uwierzą we mnie9 (tłum. Francis C. Burkitt10) 

 

Pewne świadectwo przeciwko autentyczności słów „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” można zna-

leźć też w apokryfach z okresu I/II-V w., ponieważ w Zleceniu Wielkiej Misji częściej występują inwo-

kacje do imienia Jezusa, a w trzech z nich figuruje wyrażenie „w imię moje” (Ewangelia Świętej 

Dwunastki, List Piotra do Filipa, Dyskurs o Marii Bogurodzicy). Natomiast słowa „w imię Ojca i Syna i 

Ducha Świętego” pojawiają się dopiero w dwóch apokryfach z okresu 200-250 r. (Dziejach Piotra i 

Dziejach Apostoła Judy Tomasza) i — co ciekawe — nie są włożone w usta Jezusa, lecz występują w 

opisie chrztu pewnych osób. Jeśli tak było, to wszystkie dostępne gr. rękopisy EM od IV wieku wzwyż 

zawierają tutaj tekst skażony!  

Jeśli chodzi o stanowisko prof. George’a Howarda, uważa on, że krótki wariant w EMSZT musiał 

pojawić się dużo wcześniej niż w średniowieczu. Nie opowiada się on jednoznacznie za lub przeciw 

oryginalności krótszego zakończenia EM, aczkolwiek dopuszcza możliwość, że ma charakter oryginalny.
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Tym samym zostawia miejsce dla dalszych badań w tej materii. 
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