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Ewangelia Ebionitów by a ksi!g" grupy judeochrze#cijan oddzielonych od Ko#cio a,
o silnym nastawieniu enkratystycznym, by$ mo%e zredagowan" pod imieniem dwunastu Aposto ów, st"d bywa identyfikowana z Ewangeli Dwunastu.
Trwaj" dyskusje na temat stosunku tych Ewangelii do Ewangelii kanonicznych; K. Aland w swej Synopsie podaje te wszystkie teksty przy odpowiednich
fragmentach Ewangelii kanonicznych.
W tej sytuacji, gdy istnieje szereg cz!sto ze sob" sprzecznych teorii, warto
pami!ta$ o rozs"dnych s owach M. Dibeliusa, o których nie zawsze pami!taj" badacze: „Wyja#nienia mog" przynie#$ nie nowe teorie, ale nowe odkrycia”66. Niestety, nowe odkrycia, jak znalezienie Iuda!kon i #redniowiecznych fragmentów Ewangelii Hebrajczyków, nic nie wyja#ni y, a tylko skomplikowa y problem.

a. Ewangelia Hebrajczyków (EwHbr)
Poniewa% EwHbr jest cytowana na pocz"tku II w. przez Ignacego Antioche&skiego (tekst 17) oraz przez Papiasza (tekst 8) i w drugiej po owie tego% wieku
przez Hegezypa (tekst 9), nale%y przypuszcza$, %e powsta a ona w ko&cu I w.
J. Daniélou przypuszcza nawet, %e EwHbr powsta a przez rokiem 7067. Miejscem
jej powstania mia a by$ Pella, dok"d udali si! judeochrze#cijanie z Jerozolimy przed
wybuchem powstania w 67 roku; J. Daniélou uwa%a natomiast, %e powsta a w Jerozolimie. Za czasów #w. Hieronima u%ywa a jej grupa judeochrze#cija&ska Nazarejczyków (lub Nazare&czyków) w okolicach Berei (dzi# Aleppo, por. teksty 24nn.)
oraz ebionici (tekst 20). Inni uwa%aj", %e powsta a w#ród judeochrze#cijan w Egipcie. Zosta a ona napisana literami hebrajskimi w j!zyku aramejskim – tak nale%y
rozumie$ zwroty o j!zyku hebrajskim (tekst 10), syryjskim (tekst 9) czy chaldejskim (tekst 25). Jest rzecz" prawdopodobn", %e istnia jej przek ad grecki, u%ywany
przez pisarzy dzia aj"cych przed #w. Hieronimem (np. przez Orygenesa, tekst 15).
Nie wiemy jednak, co z nim si! sta o.
'w. Hieronim w czasie swego pobytu na pustyni syryjskiej ko o Antiochii (w
latach 375-378), mia si! zapozna$ z EwHbr i prze o%y$ j": nie wiadomo tylko, czy
na grecki, czy na acin! (tekst 14). Cytuje j" pod ró%nymi tytu ami, nie wymienia jej
jednak w katalogu swoich dzie . Wobec tych sprzeczno#ci rodzi si! pytanie, czy
w ogóle j" mia w r!ku? Prawdopodobnie dowiedzia si! o niej z dzie Orygenesa
i powzi" zamiar jej p rze o%enia, którego jednak, jak si! wydaje, nigdy nie dokona .
Nie wiadomo równie%, jaki by stosunek EwHbr do aramejskiego tekstu Ewangelii #w. Mateusza. Hieronim twierdzi, %e by to jej orygina , z którego prze o%ono
j" na j. grecki; mia si! on znajdowa$ w Bibliotece w Cezarei Palesty&skiej (tekst
25). Pogl"d ten jest na ogó odrzucany. Dodajmy, %e wedle Stychometrii Nikefora
66
67

Geschichte der urchristichen Litteratur, 1, Berlin 1926, 55.
Théologie du Judéo-Christianisme, Tournai 1958, 34 [por. MT 39, 37].
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EwHbr liczy a 2200 stychów, podczas gdy Ewangelia Mateusza – 2500. Nie wiemy
te%, czy by y dwa utwory: EwHbr i EwNaz czy te% istnia jeden utwór. Z tego wszystkiego wida$, %e pomimo stosunkowo du%ej ilo#ci zachowanych fragmentów, bardzo
niewiele wiemy o samym utworze, tym bardziej, %e wiadomo#ci przekazane przez
#w. Hieronima s" do#$ niepewne i chaotyczne. By to prawdopodobnie lu)ny przek ad aramejski Ewangelii Mateusza, rozwini!ty w sposób anegdotyczno-midraszowy, gnostycyzuj"cy, zawiera jednak sporo elementów w asnych. W przeciwie&stwie
jednak do Ewangelii Ebionitów i Ewangelii Egipcjan by to utwór zasadniczo ortodoksyjny i autorzy staro%ytni nie zaliczali go do utworów heretyckich.
W XX wieku odkryto nowe fragmenty EwHbr: w Iuda!kon – nie wiemy jednak, czy ten enigmatyczny utwór zawiera fragmenty EwHbr czy warianty Ewangelii Mateusza – oraz zawarte w tekstach #redniowiecznych, szczególnie pochodz"cych z Irlandii z czego mog oby wynika$, %e by a ona znana jeszcze we wczesnym
#redniowieczu. Ten pogl"d budzi jednak powa%ne w"tpliwo#ci, poniewa% nie mo%na zapomina$, %e cz!sto wszelkie nieznane teksty zawieraj"ce wiadomo#ci ewangeliczne opatrywano tytu em Ewangelia Hebrajczyków; st"d te% powa%ne w"tpliwo#ci, czy s" to istotnie fragmenty z EwHbr.
W naszym tek#cie podajemy teksty autentyczne i w"tpliwe – zaznaczaj"c opinie o ich autentyczno#ci Klijna i Alanda – oraz miejsca, w których wyst!puj" (zazwyczaj w zmienionej formie) u pisarzy epoki patrystycznej. Liter" „W” oznaczamy teksty w"tpliwe.

Ireneusz († ok. 202)
1. [Ebionici] u%ywaj" wy "cznie Ewangelii wed ug Mateusza, a odrzucaj" Aposto a Paw a nazywaj"c go apostat" Prawa68 .
2. Albowiem ebionici u%ywaj"c wy "cznie Ewangelii wed ug Mateusza i na jej podstawie dowodz"c, nies usznie mniemaj" o Panu69.
Klemens Aleksandryjski († ok. 212)
3a. Podobnie jest napisane w Ewangelii wed"ug Hebrajczyków: „Kto
si! dziwi, b!dzie królowa , a kto b!dzie królowa , dozna ukojenia”70 .
3b. To samo znaczy i takie zdanie: „Ten, kto szuka, nie przestanie szuka$, a% znajdzie; gdy za# znajdzie, dozna zdziwienia; gdy dozna zdziwienia,
osi"gnie królestwo; gdy królestwo osi"gnie, wtedy dopiero dozna ukojenia”71.
68

Adv. haer. 1, 26, 1, SCh 264, 346.
Adv. haer. 3, 11, 7, SCh 211, 158. Klijn 4 neguje wiarygodno#$ #wiadectw Ireneusza.
70
Kobierce 2, 9, 45, 5, GCS 15, 137, cyt. wg przek adu J. Pliszczy&skiej, 1, 160.
71
Kobierce 5, 14, 96, 3, GCS 15, 389, t . pol. 2, 76. W obydwu tekstach zastosowano,
dla opisania gnostyckiego procesu zbawienia, typowy climax. Por. EwTm 2 (obja#nienia);
Klijn 47-51 (EwHbr); Aland, 601– indeks (EwEb).
69
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Orygenes († 254)
4. A je#li za# kto# przyjmuje Ewangeli# Hebrajczyków, w której sam
Zbawiciel mówi: „Dzi# wzi" mnie Duch 'wi!ty, matka moja72 , chwyci
mnie niedawno za jeden z w osów moich 73 i zaniós mnie na wysok" gór!
Tabor74”, ten zapyta, w jaki sposób Duch 'wi!ty, który powsta „za po#rednictwem S owa” móg by$ „matk" Chrystusa”75.
5. Napisano w pewnej Ewangelii zatytu owanej wed"ug Hebrajczyków
(je#li wszak%e kto# j" uznaje za dobr" nie tyle dla wiarogodno#ci, ile dla
ukazania rozpatrywanej sprawy): „Zapyta Go jeden bogaty cz owiek: «Nauczycielu, co dobrego mam czyni$, aby otrzyma$ %ycie?»76 Odpowiedzia
mu: «Cz owiecze, wype niaj Prawo i Proroków!» Odrzek : «Wype nia em».
Rzek do niego: «Id), sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, potem przyjd)
i chod) za Mn"!» Bogaty zacz" skroba$ si! po g owie i nie by zadowolony. A Pan powiedzia do niego: «Jak%e mo%esz mówi$: wype nia em Prawo
i Proroków? Przecie% napisano w Prawie: ‘Mi uj bli)niego swego jak siebie samego’77, a oto liczni twoi bracia, synowie Abrahama, za ubiór maj"
gnój, umieraj" z g odu, dom za# twój jest pe en wszelkiego dobra, i nic
z niego do nich nie dochodzi». Zwróciwszy si! za# do swego ucznia Szymona, który siedzia przy Nim, rzek : «Szymonie, synu Jony, atwiej jest
wielb "dowi przej#$ przez ucho igielne ni% bogaczowi wej#$ do królestwa
niebieskiego»”78.

72

Por. Mk 1, 12; Mt 4, 1.
Por. Ez 8, 3; Dn 14, 36.
74
Por. Mt 4, 8.
75
In Ioan 2, 12, 87, GCS Orig. Werke 4, 67; t . pol. S. Kalinkowski, PSP 28, 115;
Ten%e, Hom. in Hierem. 15, 4, GCS 6, 128; Hieronim, Comm. II in Mich 7, 6, CCL 76,
513n.; Ten%e, In Esai. 40, 9, CCL 74a, 459; Ten%e, In Ez. 16, 13, CCL 75, 178. Hieronim nie
przyjmuje EwHbr, ale i jej nie pot!pia. Tekst mówi prawdopodobnie o kuszeniu Chrystusa.
W gnostyckim apokryfie Jakuba z Nag Hammadi Jezus nazywa si! synem Ducha 'wi!tego.
W Kom. do Mi Hieronim zwraca uwag! na rodzaj %e&ski Ducha 'wi!tego (Ruah) i mówi
o duszy, oblubienicy S owa, która socrum habere Spiritum Sanctum – zwrot nieprzek adalny na j. polski. Klijn 52-55(EwHbr); Aland – Mt 4, 1-11(EwHbr).
76
Por. Mt 19, 16-24.
77
Por. Kp 19, 18.
78
Comm. in Mt 15, 14, GCS 40, 389 – aci&ska parafraza Orygenesa. T . pol. K. Augustyniak, *rMT 10, 247. Por. P. Egert. 2 (poni%ej s. 138). Wg Jeremiasa (86n.) fragment
ten nie wyszed spod pióra Orygenesa; Klijn uwa%a go za tekst Orygenesa, Klijn 56-60
(EwNaz); Aland 340 (EwHbr).
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Euzebiusz z Cezarei († 339)
6. Do ksi"g tego samego rodzaju [podsuni!tych, gr. antilegomena] zaliczaj" niektórzy jeszcze Ewangeli# wed"ug Hebrajczyków, w której si! lubuj" przede wszystkim chrze#cijanie pochodzenia %ydowskiego79.
7. Oni [ebionici] byli zdania, %e nale%y odrzuci$ wszystkie listy Paw a,
którego nazywaj" odst!pc" od Zakonu. U%ywali jednej tylko Ewangelii
wed"ug Hebrajczyków, innym za# ewangeliom niewielkie przypisywali znaczenie80.
8. Prócz tego [Papiasz] przytacza jeszcze opowie#$ o jakiej# niewie#cie, któr" oskar%ono przed Panem o wiele grzechów81 . To samo opowiadanie znajdujemy równie% w Ewangelii wed"ug Hebrajczyków82 .
9. Hegezyp przytacza szczegó y z Ewangelii wed"ug Hebrajczyków z syryjskiego, a szczególnie dialektu aramejskiego, wykazuj"c tym, %e by chrze#cijaninem pochodzenia %ydowskiego. Wspomina o innych jeszcze sprawach, które zna z tradycji %ydowskiej83 .
10. Jednak%e Ewangelia, która dotar a do nas napisana pismem hebrajskim, nie rzuca gro)by przeciw temu, który ukry , ale przeciw temu, który
%y w rozpu#cie: mówi bowiem o trzech s ugach84: o tym, który przejad
dobra Pana z wszetecznicami i fletnistkami85, o tym, który pomno%y maj!tno#$ i o tym, który ukry talent. A dalej: jeden zosta przyj!ty, drugi jedynie zganiony, trzeci za# zamkni!ty w wi!zieniu. Tak wi!c pytam, czy
u Mateusza po wszystkich s owach skierowanych przeciw temu, któremu
nic nie zrobi , gro)ba zosta a wypowiedziana o nim, czy te% przez powtórzenie o pierwszym, to jest o jedz"cym z pij"cymi z wszetecznicami86.

HE 3, 25, t . pol. A. Lisiecki, POK 3, 124. Klijn 116-119 uwa%a, %e nie bardzo
mo%na stwierdzi$, z jakiej Ewangelii judeochrze#cija&skiej ten tekst pochodzi.
80
HE 3, 27, 126.
81
Por. J 7, 53 – 8, 11. Epizod tu wspomniany (por. J 8, 3-11) znajduje si! tylko w niektórych r!kopisach; ten tekst stanowi najstarsze jego potwierdzenie.
82
HE 3, 39, 144. Papiasz, bp Hierapolis I/II w.; zbiera s owa Pana. Klijn 116-119 (W);
Aland 326 (EwHbr).
83
HE 4, 22, 181. Hegezyp – pisarz II w., zwalcza gnostyków; fragmenty jego dzie
podaje Euzebiusz. J. syryjski – dialekt j!zyka aramajskiego. Por J 6, 37; 17, 6. 9.
84
Por. Mt 25, 14-30; +k 15, 11-32.
85
Por. P.Oxy 840, 36.
86
Theophaneia 4, 22, PG 24, 685-688. Klijn 60-62 (EwNaz); Aland 411 (EwHbr).
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11. On da pozna$ przyczyn! podzia u dusz87, która mia a nast"pi$ w domach, jak to mogli#my spotka$ w Ewangelii rozpowszechnionej w#ród ,ydów, spisanej w j!zyku hebrajskim, gdzie jest powiedziane: „Wybieram sobie wszystkich najlepszych88, których da mi Ojciec, który jest w niebie”89.
Dydym lepy († 398)
12. Wydaje si!, %e Mateusz w Ewangelii +ukasza jest nazwany Lewi90.
Ale on nie jest tym samym, ale Maciej91, który zaj" miejsce Judasza i Lewi
jest tym samym, maj"cym dwa imiona. Wida$ to z Ewangelii wed"ug Hebrajczyków92 .
Epifaniusz z Salaminy († 403)
13. [Nazarejczycy] maj" Ewangeli# wed ug Mateusza najpe niejsz",
po hebrajsku. U nich zachowa a si! ona jeszcze tak, jak zosta a spisana na
pocz"tku, to jest literami hebrajskimi. Ale nie wiem, czy zniesiono genealogi! od Abrahama do Chrystusa93.
Hieronim († 419)
14. Jak czytali#my w Ewangelii hebrajskiej, %e Pan powiedzia do
uczniów: „I nigdy nie b"d)cie rado#ni, jak tylko wtedy, gdy na brata swego
spojrzycie z mi o#ci"”94.
15. ...równie% tzw. Ewangelia wed"ug Hebrajczyków, przet umaczona
niedawno przeze mnie na j!zyk grecki i aci&ski; korzysta z niej cz!sto
Orygenes. Po opisie Zmartwychwstania Zbawiciela czytamy w owej
87

Por. Mt 10, 34.
Por. Mt 10, 13; J 13, 18; 15, 16. 19.
89
Theophaneia syr. 4, 12, ed. S. Lee, London 1948 (por. GCS 11, 2, 183). Przek ad na
podstawie Erbetta I, 1, 119; Klijn 62-65 (EwNaz).
90
Por. Mk 2, 14; +k 5, 27-29.
91
Por. Dz 1, 23.
92
M. Gronewald, Psalmenkommentar III, Texte und Abhandlungen 8, Bonn 1969,
184, 9n. Wydaje si!, %e mamy tu typowe pomieszanie imion Mateusz i Maciej, cz!s to spotykane w literaturze apokryficznej. O Dydymie: S. P. Brock, NTSt 18(1971) 220-222; D. L.
Lührmann, NovTest 29(1927) 265-279. Klijn 77n. (EwHbr).
93
Haer. 29, 9, 4, GCS 25, 352. W tym fragmencie Epifaniusz mówi o nazarejczykach
przebywaj"cych w Berea (Aleppo), por. fr g 16. Uwa%a, %e EwHbr jest substancjalnie identyczna z Mt, cho$ jej, jak si! wydaje, nie mia w r!kach. O Epifaniuszu por. SWP 131-134.
94
Comm. III in Eph 5, 4, PL 26, 352. O Hieronimie por. G. Bardy, MelScRel 3(1946)
5-36. Klijn 78 (EwHbr); Aland 79 i 250 (EwHbr).
88
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Ewangelii: „Pan za#, gdy odda p aszcz s udze kap ana przyszed do Jakuba
i objawi si! mu95 . Jakub bowiem poprzysi"g , gdy pi kielich Pa&ski, %e nie
b!dzie spo%ywa chleba, dopóki nie ujrzy Zmartwychwstaj"cego Chrystusa”96. A zaraz potem przytacza s owa Pana: „Przynie#cie stó i chleb!” i dodaje: „…przyniesiono chleb, u ama Go, pob ogos awi , da 97 Jakubowi
Sprawiedliwemu i rzek do niego: «Bracie Mój, spo%yj ten chleb, bo Syn
Cz owieczy zmartwychwsta »”98.
16. Mateusz albo Lewi, naprzód celnik a pó)niej Aposto , pierwszy
w Judei spisa Ewangeli# Chrystusow" literami i s owami hebrajskimi dla
tych, którzy b!d"c obrzezanymi przyj!li wiar!. Nie jest do#$ pewne, przez
kogo zosta a pó)niej przet umaczona na j!zyk grecki. Natomiast po hebrajsku posiada j" a% do dzisiaj Biblioteka Cezarejska… Ja tak%e mia em sposobno#$ j" przepisa$ dzi!ki Nazarejczykom, którzy w mie#cie syryjskim
Berei pos uguj" si! t" ksi!g". Nale%y w niej zwróci$ uwag! na to, %e gdziekolwiek ewangelista przytacza #wiadectwa ze Starego Testamentu, czy to
we w asnej, czy w Chrystusa Pana osobie, nigdzie nie trzyma si! powagi
t umacze& Septuaginty, lecz idzie za tekstem hebrajskim. Do tego rodzaju
cytatów nale%" owe dwa: „Z Egiptu wezwa em Syna mego”99 i „bo Nazarejczykiem b!dzie nazwany”100.
17. [Ignacy Antioche&ski napisa list] do Polikarpa, polecaj"c mu Ko#ció antioche&ski. W tym ostatnim li#cie i w Ewangelii, któr" niedawno
przet umaczy em, daje #wiadectwo o Chrystusie mówi"c: „Ja za# i po zmartwychwstaniu widzia em Go w ciele i wierz!, %e %yje. A gdy przyby do
Piotra i do tych, którzy byli z Piotrem, powiedzia im: «Oto dotknijcie mnie

95

Por. 1 Kor 5, 7.
Por. Mk 14, 25, par.
97
Por. Mk 14, 22, par.; 1 Kor 11, 23.
98
De viris illustr. 2, t . bp K. Romaniuk. Oddanie prze#cierad a s u%"cemu wskazuje
na realno#$ i prawdziwo#$ zmartwychwstania: nie ukradziono wi!c cia a Jezusa (Mt 28,
11-15). Wyró%nienie Jakuba jest rysem typowym dla judeochrze#cijan (por. EwTm 12, ProtEwJk wst!p). Por. Mk 8, 31 (par). EwHbr. Klijn 79-86 podaje dalsze losy tego tekstu w #redniowieczu, a% do Jakuba de Voragine (EwHbr); Aland 507 – por. 1 Kor 15, 3-8 (EwHbr).
99
Por. Mt 2, 15; Oz 11, 1.
100
De viris illustr. 3. Por. Iuda!kon do Mt 2, 21. Obydwa teksty sprzeczne, co rzuca
cie& na wiarygodno#$ #wiadectwa #w. Hieronima. Por. Mt 2, 23; Sdz 13, 5; Iz 11, 1; 53, 2;
Aland 17, dwa razy (EwHbr).
96
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i zobaczcie, %e nie jestem duchem bez cia a». I natychmiast dotkn!li Go
i uwierzyli”101.
18. „W Betlejem w Judei”. Jest to b "d przepisywaczy. Mniemamy
bowiem, %e zosta o powiedziane przez ewangelist!, jak to czytamy w tek#cie hebrajskim, „Judy”, a nie „w Judei”102.
19. W Ewangelii, któr" nazywamy wed"ug Hebrajczyków, zamiast
„Chleba nadziemskiego” [ ac. supersubstantialis] czytamy mahar, co znaczy „jutrzejszy”, tak%e sens brzmi: „Chleba naszego jutrzejszego” – to jest
przysz ego – „daj nam dzisiaj”103.
20. W Ewangelii, której u%ywaj" nazarejczycy i ebionici – ostatnio
prze o%y em j" z j!zyka hebrajskiego na j!zyk grecki, przez wielu jest ona
uwa%ana za autentyczn" Mateusza – cz owiek, który mia such" r!k!104,
nazwany murarzem, tymi s owami prosi o pomoc: „By em murarzem, r!koma zdobywa em po%ywienie, b agam Ci!, Jezu, aby# mi przywróci zdrowie, bym nie musia w sposób szpetny %ebra$ o pokarm”105.
21. W Ewangelii, której u%ywaj" nazarejczycy, zamiast „syna Barachiasza”106 znajdujemy napisane „syna Jojady”107.
22. Oto imi! [Barabasz] w Ewangelii, która zwie si! wed"ug Hebrajczyków, t umaczy si! „Syn ich nauczyciela”, który zosta skazany z powodu rozruchów i morderstwa 108.

101

De viris illustr. 16. P or. Hieronim, In Isai 1, 18, Praef. CCL 73a, 741n.; Ps. Justyn,
De resur. 9, TU 20, 2, 47n. Cytat pochodzi z Listu #w. Ignacego do Smyrne&czyków 3, 1n.
Fragment opiera si! na +k 24, 33-42. 'lady tego cytatu spotkamy w Kerygma Petru cytowanej przez Orygenesa (O zasadach 1, 8 wst.). Klijn 120-123(W); Aland 503 (EwHbr).
102
Comm. in Mt 2, 5, CCL 77, 13. Klijn 123-125 (W); Aland 14 (EwHbr).
103
Comm. in Mt 6, 11, CCL 77, 37. Por. Tract. in Ps 135, PLS 2, 135 – zamiast supersubstantialis jest crastinum – „jutrzejszy”. P or. Mt 6, 11; +k 11, 33. Tekst cz!sto cytowany
w #redniowieczu, por. Klijn 86-88 (EwNaz); Aland 87 (EwHbr).
104
Por. Mt 12, 9.
105
Comm. in Mt 12, 13, CCL 77, 90. Por. 14n.; 52. Klijn 88-90 – lisy w #redniowieczu
(EwNaz); Aland 68, 158 (EwHbr). Por. tekst 57.
106
Por. Mt 23, 35.
107
Comm. in Mt 23, 35, CCL 77, 220. Por. 2 Krn 24, 20. Klijn 90n. (EwNaz); Aland
393 (EwHbr).
108
Comm. in Mt 27, 16, tam%e 265, 398. Por. Onomastikon, PL 23, 884. Klijn 91-93
(EwNaz); Aland 476 (EwHbr).
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23. W Ewangelii za#, która jest napisana hebrajskimi literami, czytamy, %e to nie zas ona #wi"tyni si! rozdar a, ale %e wyj"tkowej pi!kno#ci
architraw #wi"tyni run" , i si! roz ama 109.
24. Wed ug Ewangelii, któr" spisano w j!zyku hebrajskim, czytaj"
Nazarejczycy: „Zst"pi na& wszelkie )ród o Ducha 'wi!tego. Pan za# jest
duchem, a gdzie jest duch, tam te% jest i wolno#$”. […] A dalej w Ewangelii, któr" wy%ej wymienili#my, znajduj" si! zapisane nast!puj"ce s owa:
„I sta o si!, %e gdy wyszed Pan z wody110 , zst"pi o ca e )ród o Ducha 'wi!tego i spocz! o na Nim111. I Duch 'wi!ty rzek do&: «Synu mój, we wszystkich prorokach oczekiwa em na Ciebie, aby# przyszed i abym spocz" na
Tobie112. Ty jeste# bowiem moim odpoczynkiem113 , Ty jeste# Synem moim
pierworodnym114, który %yjesz na wieczno#$»”115.
25. W Ewangelii wed"ug Hebrajczyków, któr" zwykli czyta$ Nazarejczycy, za jeden z najwi!kszych grzechów uwa%a si! zasmucenie ducha swego
brata116.
26. W Ewangelii wed"ug Hebrajczyków, napisanej w j!zyku chaldejskim i syryjskim, ale literami hebrajskimi, której Nazarejczycy dot"d u%ywaj", a uchodzi za Ewangeli# Aposto ów, a przez wielu – za Ewangeli!
Mateusza i znajduje si! w bibliotece w Cezarei, tak jest napisane: „Oto
matka i bracia Jego117 tak Mu powiedzieli: «Jan Chrzciciel chrzci na odpuszczenie grzechów118; chod)my wi!c, by nas ochrzci »119. On za# im po109

Comm. in Mt 27, 51, CCL 77, 275; por. Epist. 120, 8, 10, t . pol. ks. J. Czuj 3, 129.
Opowiadanie nawi"zuje do Iz 6, 4. Hieronim dodaje wg Józefa Flawiusza (Wojna $ydowska
6, 293-300), %e us yszano g osy mówi"ce: „Przejd)my z tych siedzib”. Por. Historia passionis Domini (Aland 489) i Haimo z Halberstadt, Comm. in Isai. 53, 12 (Aland 489). Tekst ten
znajdujemy w wielu tekstach #redniowiecznych, por. La tradition synoptique du „voile
déchiré”, RechScRel 46(1958) 161-180; Klijn 93-98 (EwNaz); Aland 489 (EwHbr).
110
Por. Mt 3, 16.
111
Por. Iz 11, 2; 61, 1.
112
Por. Syr 24, 7.
113
Por. Ps 132, 14.
114
Por. Ps 2, 7; Mk 1, 11; Kol 1, 15, itd.
115
Comm. IV in Isai 11, 2, CCL 73, 147n. Por. Ps 89, 29; +k 1, 33. Tekst cytowany
przez Hugona z St. Cher, por. Klijn 98-101 (EwHb); Aland 27 (EwHbr).
116
Comm. IV in Ez. 18, 7, CCL 75, 237; Comm. in Eph. 5, 4, PL 26, 520. Por. Mt 18,
16. Klijn 101n. (EwHbr); Aland 79 i 250 (EwHbr).
117
Por. Mt 12, 46.
118
Por. Mk 1, 4; +k 3, 3.
119
Por. Mt 3, 13; Mk 1, 9.
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wiedzia : «W czym zgrzeszy em, abym mia i#$ i otrzyma$ od niego
chrzest?120 Chyba %e z nie#wiadomo#ci co# powiedzia em». W tej%e ksi!dze: „Je#li brat twój zgrzeszy s owem i zado#$ ci uczyni, przyjmij go w czasie
dnia siedem razy”121. Rzek do& Szymon, jego ucze&: „Czy w jednym dniu
siedem razy?” Odrzek mu Pan i powiedzia : „I ja ci mówi!: a% do siedemdziesi!ciu siedmiu razy122. Albowiem i u proroków, cho$ byli namaszczeni
Duchem 'wi!tym, znalaz o si! s owo grzechu”123.
27. Wreszcie Mateusz, który napisa Ewangeli# w mowie hebrajskiej,
poda „Osanna Barrama”, co znaczy „Hosanna na wysoko#ciach”124.
28. Przeczyta em niedawno w jakim# %ydowskim tomie, w Apokryfie
Jeremiasza, który ofiarowa mi ,yd z sekty nazarejczyków, w którym te
s owa [Mt 27, 9b-10] zosta y zapisane dos ownie125.
Teodoret z Cyru († ok. 460)
29. Nazarejczycy u%ywaj" wy "cznie Ewangelii wed"ug Mateusza126.
30. [Nazarejczycy] s" ,ydami, którzy czcz" Chrystusa jako cz owieka
sprawiedliwego i u%ywaj" Ewangelii zwanej wed"ug Piotra127.
Filip z Sydy ( ok. 430)
31. Staro%ytni zupe nie odrzucaj" Ewangeli# wed"ug Hebrajczyków i tak
zwan" Piotra i Tomasza, uwa%aj"c je za pisma heretyków128.
Ps. Cyryl Jerozolimski (VII-VIII w.)
32. Mnich rzek : „Stoi napisane w Ewangelii wed"ug Hebrajczyków,
%e gdy Chrystus chcia zej#$ na ziemi! do ludzi, dobry Ojciec wezwa pot!%n" moc niebiesk", któr" nazwa Micha em i poleci Chrystusa jego pie-

120

Por. Mt 3, 14.
+k 17, 4.
122
Mt 18, 21n.
123
J 3, 2. Dialog. c. Pelag. 3, 2, t . pol. W. Szo drski, PSP 10, 1969, 169. Por. Kp 4, 2;
5, 18. Podobny tekst u Ps. Cypriana w De rebaptismate 17, CSEL 3, 90, por. Iuda!kon do
Mt 18, 22. Klijn 102-105 (EwNaz); Aland 27, 253 (EwHbr).
124
List 20, 5, Czuj 1, 83; Klijn 120n. (W); Aland 368 (EwHbr?)
125
Comm. in Mt 27, 9, CCL 77, 265. Aland 469 (EwHbr).
126
Haeret. fabul. comp. 2, 1, PG 83, 388, por. powy%ej tekst 1.
127
Haeret. fabul. comp., PG 83, 389.
128
J. M. Lagrange, RBb 31(1922) 181.
121
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czy. Moc ta zesz a na #wiat i zosta a nazwana Maryj", i Chrystus przebywa w jej onie siedem miesi!cy. Nast!pnie ona sprawi a, %e narodzi si!
i wzrasta w kszta tach i wybra Aposto ów… zosta ukrzy%owany i wzi!ty
przez Ojca”. Cyryl zapyta go: „Gdzie w czterech ewangeliach zosta o napisane, %e #wi!ta Dziewica, Matka Boga, jest «moc"»?” Mnich odpowiedzia : „W Ewangelii Hebrajczyków”. „Tak wi!c – rzek Cyryl – mamy pi!$
ewangelii?” „To jest ewangelia spisana przez Hebrajczyków”… [Mnich
cytuje jeszcze nast!puj"ce zdanie z EwHbr]: „Po tym ponie#li Go na krzy%,
a Ojciec wzi" Go do siebie” 129.
Iuda kon (przed IX w.)130
33. W Iuda!kon stoi nie „do miasta #wi!tego”131, ale „do Jerozolimy” 132.
34. S owo eik# nie znajduje si! w pewnych r!kopisach ani w Iuda!kon133.
35. S owa „Bo twoje jest królestwo” a% do „Amen” nie znajduj" si!
w niektórych apokryfach134.
36. W Iuda!kon w pewnym miejscu stoi [napisane]: „Je#li znajdowa$
si! b!dziecie na moim onie, a nie b!dziecie spe niali woli Ojca mojego,
który jest w niebiesiech, wyrzuc! was z mojego domu”135.
37. Iuda!kon: „ponad w!%e”136.
38. Iuda!kon: ma „porywaj"”137.
39. Iuda!kon: „dzi!kuj! Ci”138.
129

Homilia o Matce Bo$ej, w: E. A. W. Budge, Miscellanous Coptic Texts, London
1915, 59 (kopt.), 637 (ang., z którego prze o%ono). By$ mo%e jest to fragment EwPt. Autentyczno#$ tej homilii z VI-VII w. w"tpliwa (CPG 3603). Ten tekst na pewno nie nale%a do
Ewangelii judeochrze#cija&skich, cho$ mo%e by$ starszy od samej homilii. Por. W. Burch,
The Gospel According the Hebrews: Some New Matter, Chiefly from Coptic Sources, JThS
(1920) 310-315 i odpowied): M. R. James, JThS 22(1921) 160n. Klijn 134-137.
130
W 5 kodeksach NT od IX-XIII w. znajduj" si! warianty tekstu z dopiskiem Iuda!kon (Aland 601 indices), które identyfikuje si! z EwHbr. Wydanie: A. Schmidke, TU 37,
1, 1911). Znajdujemy tu tekst zbli%ony do Mt.
131
Por. Mt 4, 5.
132
Do Mt 4, 5; por. +k 4, 9. Klijn 107n. (EwNaz); Aland 34.
133
Por. Mt 5, 22. Klijn 108 (EwNaz); Aland 79.
134
Por. Mt 6, 11.
135
Por. Mt 7, 5. Klijn 108 (EwNaz); Aland 93.
136
Por. Mt 10, 16. Klijn 109n. (EwNaz); Aland 141.
137
Por. Mt 11, 12. Klijn 110 (EwNaz); Aland 152.
138
Por. Mt 11, 25. Klijn 110n. (EwNaz); Aland 154.
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40. Iuda!kon: nie ma „trzy dni [i trzy noce]”139.
41. Iuda!kon: „«Korban», to jest to, co wy uznajecie za po%yteczne”140.
42. To, co jest oznaczone asteryskiem, nie znajduje si! ani w pozostaych [r!kopisach] ani w Iuda!kon141.
43. „Bariona” w Iuda!kon jest „Syn Jana”142.
44. W Iuda!kon dalej ma po s owach „siedemdziesi!ciu siedmiu”:
„I nawet u Proroków, po tym jak zostali namaszczeni Duchem 'wi!tym,
znalaz o si! jakie# s owo grzeszne” 143.
45. Iuda!kon: „I zaprzeczy , i zaprzysi"g , z orzeczy ”144.
46. Iuda!kon: „I Pi at da im m!%ów zbrojnych, aby siedzieli przed
jaskini" i strzegli jej dniem i noc"”145.
Haimo z Auxerre (†860) lub Haimo z Halberstadt († ok. 853)
47. Jak jest napisane w Ewangelii Nazarejczyków, %e na te s owa Pana
[„Ojcze, przebacz im”146] uwierzy o wiele tysi!cy ,ydów stoj"cych wokó
krzy%a147.
Scholion do Aurora Piotra z Rygi (XII w.)
48. W ksi!gach Ewangelii, których u%ywaj" Nazarejczycy, czytamy:
„Promienie wychodzi y z Jego oczu i one zmusi y [,ydów] do ucieczki”148.

139

Por. Mt 12, 40. Klijn 112 (EwNaz); Aland 171.
Por. Mt 15, 5. Klijn 113 (EwNaz); Aland 219.
141
In Mt 16, 2n. Por. Klijn 114 (EwNaz); Aland 226.
142
Por. Mt 16, 17; J 1, 42; 21, 15. Klijn 114 (EwNaz); Aland 232.
143
Por. Mt 18, 22. Klijn 105-107; Aland 253 EwNaz), por. 26.
144
Por. Mt 26, 74. Klijn 115 (EwNaz); Aland 468.
145
Por. Mt 27, 65. Klijn 115n. (EwNaz); Aland 494.
146
+k 23, 34.
147
Haimo z Auxerre i Haimo z Halberstadt bywaj" ze sob" uto%samiani, por. LThK 4,
1995, 1050n. Comm. in Isai. 53, 12, PL 116, 994; Hieronim, List 120, 8n. Por. poni%ej tekst
56. Por. +k 23, 48; EwPt 7 (25). Klijn 129-131 (W); Aland 484, 489 (EwHbr).
148
JThS 7(1906), 566. Tekst zale%ny od Hieronim, Comm. in Mt. 9, 9 i 21, 15n. Fragment odnosi si! do wyp!dzenia kupców ze #wi"tyni. Por. Mt 21, 12. Klijn 137n. (W); Aland
371 (EwHbr).
140
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Historica investigatio evangelii secundum Lucam
49. Bezaida, w której uzdrowi paralityka wed ug Jana. W tych miastach [Korozain i Betsaida] dokona wielu cudów149: Ewangelia wed"ug
Hebrajczyków wylicza pi!$dziesi"t trzy cuda wykonane w nich150.
Katecheza celtycka (IX w.)
50. I tak owe osiem dni Paschy, w której Chrystus, Syn Bo%y, zmartwychwsta 151, oznaczaj" osiem dni ostatecznej Paschy, w czasie której b!dzie s"dzone ca e nasienie Adama152, jak donosi Ewangelia Hebrajczyków,
i dlatego te% s"dz" uczeni, %e dzie& s"du przypadnie w czasie Paschy, poniewa% w tym dniu zmartwychwsta Chrystus, aby z nim znowu zmartwychwstali #wi!ci. Tak%e w dniu Paschy rozpocz" Bóg stwarza$ to, co stworzone na pocz"tku #wiata, i kszta towa je przez sze#$ dni tygodnia, a% do chwili,
gdy spocz" dnia siódmego153. Podobnie te%, jak si! s"dzi, #wiat b!dzie niszczony przez siedem dni s"du, a sprawiedliwi zostan" powo ani ósmego dnia,
by zasi"#$ po prawicy Boga Ojca. Tak%e wielkie znaki b!d" przez siedem
dni liczonych przed dniem s"du. To s" znaki pierwszego dnia: wielkie grzmoty154. I pozosta e…155
Sedulius Scottus (Seduliusz Szkot, † ok. 848)
51. O tym bowiem donosi Ewangelia, która nosi tytu [Ewangelia]
wed"ug Hebrajczyków: „Spojrzawszy Józef ujrza t um w!drowców zd"%aj"cych do jaskini156, i rzek : «Powstan! i wyjd! im naprzeciw!” Gdy wyszed , rzek Józef do Szymona157: „Ci, co tu id", wydaj" si! by$ wró%ami,
bo oto co chwila spogl"daj" w niebo i rozprawiaj" pomi!dzy sob". Ale
wydaj" si! oni by$ obcymi, poniewa% ich ubiór ró%ni si! od naszego. Szata
ich jest szeroka, ich kolor skóry jest ciemniejszy, maj" nakrycia g owy [mitry], szaty ich wydaj" si! by$ mi!kkie, a na nogach maj" szarawary. Oto
stan!li i patrz" na mnie; oto znowu ruszyli i pod"%aj" tu”. Z tych s ów jaPor. +k 10, 13; Mt 11, 20.
B. Bischoff, Sacris erudiri 6(1954) 262; Klijn 133n. (W); Aland 153, 260 (EwHbr).
151
Por. Mk 16, 1-8, par.
152
Por. Rz 4, 25.
153
Por. Rdz 1, 1 – 2, 3.
154
Por. ApTm, ANT 3, 329.
155
A. Wilmart, Analecta Reginensia, SteT 59, 1933, 58; por. A. Strobel, ZNW 49(158)
157-196; Ten%e, ZKG 76(1965) 148; Klijn 131-133 (W).; Aland 498 (EwHbr).
156
Por. Justyn, Dialog, 78; ProtEwJk 18-21 (obja#nienia).
157
Por. ProtEwJk 17, 2 raczej ni% Mk 6, 3.
149

150
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sno wida$, %e nie trzech m!%ów, ale t um w!drowców przyby do Pana,
cho$ wed ug niektórych najwa%niejsi przywódcy tego t umu byli oznaczeni
okre#lonymi imionami: Malchus, Caspar i Fadizarda158.
Historia passionis Domini
52. …i wytar ich nogi159. I – jak mówi si! w Ewangelii Nazarejczyków
– uca owa ka%demu stopy160.
53. Ukaza si! anio z nieba i umacnia Go161. O tym, jak anio umacnia Chrystusa w agonii, podczas modlitwy, jest mowa w Ewangelii Nazarejczyków. To samo znajduje si! u Anzelma w jego P"aczu162: „Wytrwaj,
o Panie, oto teraz bowiem nadchodzi czas, w którym przez Tw" m!k! musi
zosta$ odkupiony ród ludzki sprzedany w osobie Adama”163.
54. W Ewangelii Nazarejczyków znajdujemy przyczyn!, dla której Jan
by znany kap anowi164: by on bowiem synem ubogiego rybaka Zebedeusza165 i cz!sto nosi ryby na dwór kap anów Annasza i Kajfasza. Wyszed
wi!c Jan do s u%ebnicy [od)wiernej] i od niej uzyska to, %e Piotr, jego
towarzysz, który sta przed drzwiami p acz"c, zosta wpuszczony 166.
55. …i zapami!taj, %e Pi at nie zada Panu takich m"k i takich zniewag
li tylko z powodu z o#liwo#ci… przeto dla zado#$uczynienia przewrotno#ci ,ydów wyda Go zniewa%onego i biczowano przywi"zanego do kolumny, ufaj"c, %e ,ydzi zadowol" si! t" zniewag". Mówi si! w Ewangelii Nazarejczyków, %e ,ydzi przekupili czterech %o nierzy, aby bili Pana z tak"

158

Comm. in Mt, ed. B. Löfstedt, Aus der lateinischen Bibel 14, Freiburg 1989, 66n.;
O legendzie trzech Króli por. ProtEwJk 21; EwDzArab 7n.; EwDzOrm 11; EwGr 9-11 i PsMt
16; EwDz+ac 22[89] – tekst bardzo bliski podobnie jak rkps Brit. Mus. Harley 1138, por.
J. Gijsel, ABol 94[1976] 300). Klijn 125-128 (W); Aland 14 (EwHbr).
159
Por. J 13, 5.
160
Rkp. z XIV w. w posiadaniu B. Bischof fa, frg. cytuje Aland, 433 (EwHbr). Por. +k
7, 38-45. Klijn 142 (W).
161
Por. +k 22, 43.
162
PL 187, 1133.
163
Aland 457 (EwHbr). Por. Ga 3, 13. Por. Klijn 143 (W).
164
Por. J 18, 15.
165
Por. Mk 1, 19n.
166
Aland 466 EwHbr). Por. Klijn 144 (W). Wiadomo#$ t! cytuje utwór #redniowieczny Heiland, ed. F. Genzmer, Stuttgart 1966, 154; por. Grecka Legenda Jakuba Wi#kszego 6,
WST 7(1995) 80.
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si "167, by sp yn" krwi" na ca ym ciele. Ich tak%e przekupili, by Go ukrzy%owali tak, jak stoi napisane u Jana [rozdzia ] dziewi!tnasty. W tym wszystkim ,ydzi byli zmieszani z poganami168.
56. „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz", co czyni"”169. I zapami!taj, %e
w Ewangelii Nazarejczyków mo%na przeczyta$, i% na skutek modlitwy Chrystusa pe nej mocy nawróci o si! pó)niej ku wierze osiem tysi!cy, to jest
trzy tysi"ce w dzie& zes ania Ducha 'wi!tego, jak stoi napisane w Dziejach [rozdzia ] drugi170, a pó)niej pi!$ tysi!cy, jak jest mowa w Dziejach
[rozdzia ] dziesi"ty171.
R!kopisy
57. W r!kopisach mamy rozrzucone imiona ró%nych osób NT:
– kobieta chora na up yw krwi172 – Mariosa,
– cz owiek z such" r!k", murarz173 – Malchus,
– królowa po udnia, Etiopii174 – Meroe (Meruae),
– córka – to jest Synagoga [?]175 – Mariossa176.
Hugo z St. Cher (XIII w.)
58. W Ewangelii Nazarejczyków czytamy, jak mówi Chryzostom, %e
Józef nie móg spojrze$ na Maryj! twarz" w twarz, bo od pocz!cia Duch
'wi!ty wype ni j" w sposób ca kowity, i tak nie móg on jej pozna$ z powodu blasku jej oblicza177.
Por. Mk 15, 15-20; Mt 27, 27-31; J 19, 1-3. O czterech %o nierzach mówi #w. Augustyn, In Ioannis Evang. 118 i Dzieje Tomasza 165 (czterech %o nierzy i ich dowódc! przedstawiaj" cztery elementy nale%"ce do Jednego).
168
Aland 478-480 (EwHbr). Typowe dla Wschodu usprawiedliwianie Pi ata kosztem
,ydów (por. np. EwPt). Klijn 145 (W).
169
Por. +k 23, 34.
170
Por. Dz 2, 41.
171
Aland 484 (EwHbr). Haimo z Auxerre, In Is. 53, 12. Tekst 47. Por. Dz 4, 4. Klijn
144 (W).
172
Por. Mt 9, 20; +k 8, 42.
173
Por. Mt 12, 10 i frg. 20 (w tek#cie tym cz owiekiem je st Mateusz!).
174
Por. Mt 12, 42; +k 11, 31.
175
Por. Mt 9, 20; +k 8, 42.
176
Glosy cytowane przez B. Bischoffa (Wendepunkte in der Geschichte der Lateinischen Exegese in Frühmittelalter, w: Ten%e, Mittelalterische Studien, Stuttgart 1966, 252,
262). Cytuj! za Schneemelcher I, 139, nr 29 i 30.
177
Por. LThK 1995, 310n. In Evang. secundum Mt, t. VI, Venezia 1732, 6a. Mamy tu
nawi"zanie do jakiej# nieznanej ewangelii dzieci&stwa. Powo anie si! na Chryzostoma po167

1. EWANGELIE JUDEOCHRZE'CIJA(SKIE – EwHbr

113

59. Jest powiedziane w Ewangelii Nazarejczyków, %e dwaj umarli przed
czterdziestu laty m!%owie dobrzy i pobo%ni przybyli po zmartwychwstaniu
do #wi"tyni, i nic nie powiedziawszy udali si! do Pergamonu 178.
60. Jest powiedziane w Ewangelii Nazarejczyków, %e ,ydzi umie#cili
tego% Józefa w wi!zieniu i przywi"zali go do kolumny za to, %e z takimi
honorami Go pochowa . A tak%e, %e [Jezus] po zmartwychwstaniu objawi
si! mu pierwej ni% Magdalenie i uwolni go z wi!zienia179.
61. Mo%na przeczyta$ w Ewangelii Nazarejczyków, %e pochwycono
wtedy Józefa i wtr"cono go do wi!zienia. Po swoim zmartwychwstaniu Pan
najpierw ukaza mu si! w wi!zieniu. Natomiast Nikodem uciek do posiad o#ci Gamaliela180.
62. Podobnie najpierw spo#ród niewiast objawi si! Marii Magdalenie
wedle porz"dku objawie& podanego w Ewangelii, a mówi! to, poniewa%
czytamy w Ewangelii Nazarejczyków, %e najpierw objawi si! b ogos awionej Dziewicy181.
Siedemna!cie cudów zwi"zanych z Narodzeniem Chrystusa (przed 1372 r.
– data rkps).
63. W nocy objawienia si! Chrystusa sprawiedliwego,
Mia o miejsce siedemna#cie cudów na #wiecie,
W sposób przepi!kny jest o tobie opowiedziane
W Ewangelii Hebrajczyków182.

zwala przypuszcza$, %e idzie tu o Opus imperfectum in Mt (PG 56, 611-946), ale nie znajdujemy w nim takiego fragmentu. Klijn 138 (W).
178
Tam%e, 87b. Nawi"zanie, by$ mo%e do EwNik 17, 1 – chodzi o dwóch synów Symeona, którzy mieli umrze$ przed sam" m!k" Pa&sk". W niektórych r!kopisach EwNik
figuruje jako Ewangelia Nazarejczyków, Tischendorf, Evangelia 333 (aparat krytyczny).
Klijn 138n. (W).
179
Tam%e, 88a. Por. EwNik 15, 6; JózAr 4, 1n. Por. Klijn 139n. (W)
180
In Evang. Joann. 6, 1732, 395a. Por. Gesta Pilati 12, 1; 15, 5. Pomy ka Galilea/
Gamaliel? Klijn 139 (W).
181
Ten%e, In Epistulas divi Pauli (1 Kor 15), tam%e 115a. Por. Klijn 140 (W).
182
Ed. H. Meyer, Zeitschrift f. Celtische Philologie 5(1905)24n.; V. Hull, Modern
Philolog. 43(1945) 25-29(32n.). Rozwini!cie opisu ProtEwJk 18n.; Klijn 141n. (W).

ROZDZ. II. Fragmenty: B. ZAGINIONE EWANGELIE
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Leabhar Breac (przed 1411 r.)
64. Te za# zwierz!ta183 zosta y z powrotem doprowadzone do ich panów, jak czytamy w Ewangelii wed"ug Hebrajczyków184.

b. Ewangelia Ebionitów (EwEb)
Wiadomo#ci o ebionitach185 przekaza nam Epifaniusz, biskup Salaminy
(† 404) w Herezji trzydziestej. By a to grupa judeochrze#cijan o silnych tendencjach gnostyckich. Imi! wywodzi si! od hebr. ebionim – ubodzy, a nie – jak chce
Epifaniusz – od pewnego Ebiona. U Epifaniusza znajduj" si! liczne fragmenty tej
Ewangelii. Tytu u jej nie znamy, Epifaniusz nazywa j" Hebra!kon. Identyfikowano
j" z EwHbr lub Ewangeli Dwunastu (por. ni%ej s. 120). By y to prawdopodobnie
utwory zbli%one, wydaje si! jednak, %e EwHbr opiera a si! na Ewangelii Mateusza,
podczas gdy EwEb uwzgl!dnia a równie% inne ewangelie synoptyczne. Nie wiemy,
czy by to utwór powsta y po aramejsku czy po grecku. Mo%liwe, %e powsta a
w pierwszej po owie II w., prawdopodobnie w Zajordanii, gdzie by o skupisko ebionitów, których odwiedza Epifaniusz w IV w. Ebionici przetrwali do pó)nej epoki
staro%ytnej, o ile nie do wczesnego #redniowiecza, w Arabii i to od nich najprawdopodobniej Mahomet czerpa swoje wiadomo#ci o chrze#cija&stwie186.
EwEb zaczyna a si! prawdopodobnie od powo ania Aposto ów, b"d), co bardziej przypuszczalne, od chrztu Chrystusa. Zawiera a Kazanie na Górze (tekst 6),
opis Ostatniej Wieczerzy (tekst 8). Wydaje si!, %e mia a charakter ewangelii synoptycznych. W EwEb zosta opuszczony opis dzieci&stwa Chrystusa, co by o typowym rysem gnostycyzuj"cej teologii ebionitów. Wed ug nich bowiem Chrystus nie
narodzi si! Bogiem, ale Duch 'wi!ty zst"pi na Niego w czasie chrztu (tekst 5).
Wed ug ebionitów Chrystus odrzuci ofiary (tekst 7), co by o przejawem ich walki
z kultem #wi"tyni. Zachowywali wegetarianizm (tekst 4 i 8).
W ostatnich czasach zredukowano ilo#$ tekstów przypisywanych EwEb do
tych, które przekazuje Epifaniusz. Wtr"cone w zdanie s owo „mówi” stanowi "cznik pomi!dzy fragmentami EwEb w tek#cie Epifaniusza.
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Por. Mt 21, 1-9, par.
R. Atkinson, Passions and the Homilies from Leabhar Breac , Dublin 1887, 165[421].
Por. Klijn 145 (W.).
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Podstawowe wiadomo#ci por. A. F. J. Klijn, DPAC 1, 1054n.
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Por. H. Corbin, w: Evangile de Barnabé, Paris 1977, 9; M. E. Roncaglia, Eléments
ébionites et alcaza!tes dans le Coran, POC 21(1971) 101-126; J. Dorra-Haddan, Le Coran,
prédication nazaréene, POC 23(1973) 148-155.
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