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I zaczął ich nauczać...

Medytując nad słowami Ewangelii, wyobrażam sobie często Jezusa, który siedzi nad brzegiem  
Jeziora Galilejskiego i naucza ludzi. Ci przychodzą do Niego i słuchają z zapartym tchem, bo nie mówi jak 
uczeni w Piśmie i faryzeusze, ale jak ten, który ma władzę. Kazanie na górze, nauczanie z łodzi oddalonej 
od brzegu, przemowa w czasie uczty, homilia w synagodze – te wszystkie okazje pozwalały przybliżyć 
słuchaczom tajemnice Królestwa Bożego, zachwycić ich pięknem Ewangelii czy pociągnąć do wiary przez 
opowiadanie o Bożej dobroci.

Do tego celu idealnie nadawały się przypowieści. Jezus opowiadał słuchaczom obrazowe historie,  
w których potrafili się odnaleźć i które mogli zanieść z powrotem do domu, schowane głęboko w sercu 
i wyryte w pamięci, by z czasem odkrywać ich głębszy sens i przekonywać się, że mogą je odnieść do 
własnego życia. Były to uniwersalne opowieści, zrozumiałe dla każdego, niezależnie od poziomu wie-
dzy, religijności, wykształcenia i doświadczeń życiowych. Nauki Nazarejczyka łatwo zapadały w pamięć,  
w umysł i w serce, nawet jeśli początkowo adresaci byli w stanie zrozumieć jedynie ich powierzchowny, 
obrazowy sens.

Kiedy Jezus nauczał tłumy, słuchali Go też Jego uczniowie. Oni, bardziej obyci z Synem Bożym, domyślali 
się, że za każdą przedstawioną przez Niego sceną kryje się głębsze znaczenie, choć nie zawsze wiedzieli 
jakie. Mieli jednak ten przywilej, że później, na osobności, prosili swego Nauczyciela o wyjaśnienie lekcji 
dawanych tłumom. Dzięki temu za kilka lat, kiedy Mesjasz wrócił już do domu Ojca, mogli iść na cały świat,  
aż po krańce ziemi, i objaśniać Jego naukę „zakodowaną” w przypowieściach, które opowiadał podczas 
swojej publicznej działalności.

Ale Jezus wiedział też, że kiedyś Jego nauka zostanie spisana w Ewangelii i że Jego przypowieści będą 
odkrywać kolejne pokolenia chrześcijan, którzy przecież będą żyć w zupełnie innej rzeczywistości. Praw-
dy, które Syn Boży zawarł w przypowieściach, nigdy nie straciły na aktualności. Każdy człowiek, bez 
względu na miejsce i czas, w którym żyje, jeśli otworzy Ewangelię i zacznie ją czytać, odnajdzie się w niej 
tak samo łatwo jak tłumy, do których Jezus pierwotnie kierował swoje słowa. Każdy z nas może czerpać  
z Ewangelii, wziąć z niej tę czy inną przypowieść dla siebie, położyć ją sobie na sercu i stopniowo odkrywać 
miłość, troskę i uczucie, które w nią włożył Mesjasz, by móc mówić do każdego z nas z osobna, gdy tylko 
zechcemy słuchać.

Redakcja „Galilei” zaprosiła tym razem stałych, ale też i nowych autorów do podzielenia się tym, w jaki spo-
sób poszczególne przypowieści rezonują w ich życiu. Oddźwięk był na tyle duży, że zebrany materiał posłu-
ży do przygotowania aż dwóch numerów poświęconych temu tematowi. Bardzo jestem za to wdzięczny!

Co więcej, dzięki wsparciu profesor Tatiany Krynickiej udało się przygotować specjalny dodatek do „Galilei” 
w języku ukraińskim. Ufam, że będzie to okazja dla naszych Czytelników do podzielenia się Bożym sło-
wem z Ukraińcami, którzy w wyniku wojny zostali pozbawieni praktycznie wszystkiego. Proszę podaro-
wać naszym Gościom przygotowane i przetłumaczone specjalnie dla nich rozważania o świętym Tomaszu  
Apostole.

We wrześniu 2022 roku minie pięć lat od ukazania się pierwszego numeru „Galilei”. W związku  
z tym przygotowujemy specjalne wydanie naszego czasopisma, które będzie w pewnym sensie podsumo-
waniem dotychczasowej działalności wydawniczej. Do tego jednak potrzebujemy Waszej, drodzy Czytel-
nicy, pomocy, gdyż przy dzisiejszych cenach nie jesteśmy w stanie zrealizować naszych planów. W celu 
sfinansowania jubileuszowej edycji „Galilei” utworzyliśmy publiczną zbiórkę środków w serwisie inter-
netowym www.zrzutka.pl (szczegóły w środku numeru). Jeżeli możecie, wesprzyjcie nas! Jak zapewne 
zauważyliście, byliśmy też zmuszeni podnieść cenę naszego czasopisma.

To chyba na tyle informacji dotyczących dalszych zamierzeń. Pozostaje mi życzyć owocnej, jak zawsze,  
lektury i zachwytu wypływającego z pochylenia się nad Bożym słowem!

ks. Piotr Przyborek
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Staraj się być ze swej strony przykładem dla wszystkich wierzących w słowach, w sposobie bycia, w miłości w wierze i czystości. Czytaj 
pilnie [Pismo Święte], zachęcaj do dobrego, nauczaj. Staraj się wypełniać wszystkie twoje obowiązki poświęcając się im całkowicie, 
tak by wszyscy widzieli twój wyraźny postęp. Uważaj na siebie samego i na to, co głosisz. Bądź we wszystkim wytrwały - a tak 
postępując zbawisz i siebie samego, i tych, którzy cię słuchają. 

1 Tm 4,12-13. 14-16

5.06.2018 r.
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             Historia Zbawienia; Pięcioksiąg; Prorocy; Księgi Mądrościowe; 

Bohaterowie Starego Testamentu: Estera, Tobiasz i Judyta; Instytucje Biblijne; 

Ewangelia Świętego Jana; Ewangelie Synoptyczne; Dzieje Apostolskie i Listy Katolickie; 

Życie i Pisma Świętego Pawła; Apokalipsa; Wprowadzenie do nauki Ojców Kościoła; 

Ojcowie Kościoła – Kustosze depozytu wiary.

Zakres studiów:  
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Kto ma uszy 
do słuchania, 
niechaj słucha
Katarzyna Westa: 

Przypowieści kojarzą się nam 

zazwyczaj z działalnością Pana  

Jezusa. Jaka jest geneza tej biblij-

nej formy wypowiedzi?

SiostraJudyta Pudełko: 

Samo słowo „przypowieść” pochodzi  
od greckiego parabole. Jest złożone 
z dwóch członów. Para oznacza coś, 
co jest blisko, obok, a ballo – rzu-
cam. Razem znaczy to: zestawiam, 
porównuję. Parabola to słowo-wo-
rek, które posiada wiele znaczeń. 
Jest to więc biblijna wypowiedź 
o charakterze dydaktycznym łączą-
ca w sobie różne formy literackie. 
Może to być metafora, porówna-
nie, alegoria, sentencja, a nawet za-
gadka. Parabole jest tłumaczeniem 
hebrajskiego słowa maszal i zna-
czy „być podobnym”. Na przykład 
w 1 Krl 5,12 jest mowa o tym, że 
Salomon wypowiedział 3000 ma-

szal, czyli przysłów. Tym słowem 
określano bardzo różne wypowie-
dzi, takie jak rady mądrościowe, 
instrukcje, powiedzenia. Przypo-
wieść jest też powiązana z alegorią: 
greckie allos i agoria to „mówienie 
inaczej”. Jest to więc wypowiedź, 
która ma zaszyfrowane, ukryte 
znaczenie. W przypowieści klasycz-
nej natomiast znajdziemy element 
porównania jednej rzeczywistości  

do drugiej – „coś jest podobne 
do czegoś” albo „coś jest jak coś”. 
Wszystkie te gatunki w Biblii się 
przenikają.

Jakie są najbardziej znane maszal 

Starego Testamentu?

Jedna z nich znajduje się w dzie-
wiątym rozdziale Księgi Sędziów. 
Jest to baśń, która ma znaczenie 
alegoryczne. Mamy w niej kon-
kretne bardzo piękne drzewa dające 
owoce: winorośl, drzewo oliwne, 
drzewo figowe. Żadne z nich nie 
chce stać się królem, bo musiałoby 
wyrzec się swoich walorów. W tym 
wypadku władza przechodzi w ręce 
osoby niewłaściwej, ciernia, któ-
ry chce nad nimi zapanować. Tę 
bajkę Jotam opowiada w odnie-
sieniu do Abimeleka, który doko-
nał mordu, aby osiągnąć władzę. 
Ostatecznie królem nie został. Baj-
ka ta ma pokazać, jak szkodliwe jest 
panowanie złego człowieka.
Z kolei w 2 Sm 12 znajdziemy trzy 
sposoby opowiadania o grzechu  
Dawida. Pierwszym z nich jest re-
lacja autora natchnionego z wybo-
rów, decyzji i emocji Dawida, który 
posyła po Batszebę, współżyje z nią, 
potem stara się to ukryć, a gdy się 
mu to nie udaje, zleca zabój-
stwo Uriasza. Nie ma tam żadnej 

Z siostrą dr hab. Judytą Pudełko PDDM, biblistką ze Zgroma-
dzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, wykładowcą Akademii  
Katolickiej w Warszawie i przewodnikiem grup pielgrzymkowych 
po Ziemi Świętej, rozmawia Katarzyna Westa, studentka poloni-
styki na Uniwersytecie Gdańskim, absolwentka Szkoły Biblijnej  
Archidiecezji Gdańskiej.

Rozmowa z siostrą Judytą Pudełko PDDM


