
  

 Za cznik D

W Nowym Testamencie s owo przet umaczone jako tradycja 
odnosi si  do czego  otrzymanego lub przekazanego. W Nowym 
Testamencie wyst puje ono 13 razy.

Dziesi  z trzynastu odwo a  do tradycji w Nowym Testa-
mencie odnosi si  do tradycji ydowskiej.         Osiem z tych odwo a  
znajduje si  w równoleg ych sprawozdaniach o konfrontacji Je-
zusa z faryzeuszami (Mt 15,2; Mt 15,3; Mt 15,6; Mk 7,3; Mk 7,5; 
Mk 7,8; Mk 7,9; Mk 7,13).         Incydent ten zosta  omówiony pod ko-
niec Rozdzia u 12, Pismo wi te i Tradycja.

Dwoma innymi odwo aniami do ydowskiej tradycji s :

Pawe , mówi c o swoim yciu zanim zosta  chrze cijaninem, 
napisa :

[…] jak w arliwo ci dla judaizmu przewy sza-
em wielu moich rówie ników z mego narodu, 



jak by em szczególnie wielkim zapale cem 
w zachowywaniu tradycji moich przodków.

List do Galatów 1,14

 Pawe  mówi tutaj o swoim do wiadczeniu jako cz onka stron-
nictwa faryzeuszy (Flp 3,5).  Tradycje, do których si  odwo uje, 
to ydowskie prawa, wr czone mu przez rabinów, które regulo-
wa y jego ycie. Chrystus uwolni  go od nich. 

Pawe  pouczy  chrze cijan w Kolosach:
Baczcie, aby kto  was nie zagarn  w niewol  
przez t  filozofi  b d c  wierutnym oszustwem, 
opart  na ludzkiej tylko tradycji, na ywio ach 
wiata, a nie na Chrystusie.

List do Kolosan 2,8

Pawe  mówi w tym wersecie o zwodniczych doktrynach, 
które fa szywi nauczyciele próbowali wprowadzi  do ko cio a 
w Kolosach. Z kontekstu tego wersetu wiemy, e te ludzkie tra-
dycje (Kol 2,8) by y mieszank  ydowskiego legalizmu i grec-
kiej filozofii. Pawe  ostrzeg  Kolosan, e rezultatem na ladowa-
nia ludzkich tradycji jest duchowa niewola.  

Pozosta e trzy odwo ania do tradycji w Nowym Testamencie 
odnosz  si  do nauczania Paw a.

Pochwalam was, bracia, za to, e we wszystkim 
pomni na mnie jeste cie i e tak, jak wam prze-
kaza em, zachowujecie tradycje.

1 List do Koryntian 11,2

 Werset ten rozpoczyna fragment dotycz cy tego, czy w a-
ciwe jest nakrywanie g owy, gdy kto  si  modli lub prorokuje 



(1 Kor 11,2-16).  Pawe  chwali Koryntian za kontynuowanie prak-
tyki, któr  przedtem przekaza  im poprzez ustne nauczanie. 

Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymaj-
cie si  tradycji, o których zostali cie pouczeni 
b d  ywym s owem, b d  za po rednictwem 
naszego listu.

2 List do Tesaloniczan 2,15

Z kontekstu 2 Listu do Tesaloniczan 2,15 wiemy, e trady-
cje, o których Pawe  mówi, odnosz  si  do pewnych aspektów 
powtórnego przyj cia Pana. Pawe  nazywa je tradycjami, aby 
podkre li , e s  one prawdami, które otrzyma  w wyniku obja-
wienia od Pana i przekaza  ko cio owi w Tesalonice. Te prawdy 
nie pochodzi y od niego. Poniewa  pochodzi y od Pana, Pawe  
chcia , aby Tesaloniczanie mocno si  ich trzymali. 

Nakazujemy wam, bracia, w imi  Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, aby cie stronili od ka dego 
brata, który post puje wbrew porz dkowi, a nie 
zgodnie z tradycj , któr  przej li cie od nas.

2 List do Tesaloniczan 3,6

Kontekst tego wersetu wyja nia, e niektórzy z Tesaloniczan 
b dnie zrozumieli wcze niejszy list otrzymany od Paw a. Prze-
stali pracowa  zarobkowo i stali si  uci liwymi pró niakami. 
Tutaj Pawe  mówi im, aby zdyscyplinowali swoje ycie i na la-
dowali jego przyk ad ci kiej pracy. Osobisty przyk ad zdyscy-
plinowanego stylu ycia jest tym, co przekaza  Tesaloniczanom, 
gdy by  razem z nimi.

Powy sze trzy wersety pokazuj , e Pawe  przekaza  wiar  
chrze cija sk  pierwotnemu Ko cio owi nie tylko przez swoje li-
sty, lecz równie  przez ustne nauczanie i osobisty przyk ad. Aby 
pozna  zawarto  ustnego nauczania Paw a, nie potrzebujemy 



wynajdywa  drugiego ród a objawienia, takiego jak katolicka 
Tradycja. Trzyna cie listów Paw a jest natchnionym przekazem 
tego, co Bóg objawi  Paw owi, a on przekaza  to pierwotnemu 
Ko cio owi. Co wi cej, postawienie tych trzech odniesie  do 
ustnego nauczania Paw a na równi z katolick  Tradycj , jest nie 
do przyj cia. Pierwsze dotyczy bezpo redniego apostolskiego 
nauczania. Drugie odnosi si  do przekona  i praktyk rezyduj -
cych dzisiaj w duchu i sercu Ko cio a katolickiego, przekazywa-
nych przez omylne rodki od blisko dwóch tysi cy lat. Jasne jest, 
e nie s  to te same rzeczy.  


