
Aż do Jana

Mateusz 11:13

W niektórych przypadkach wydaje się,  że grecki Mateusz nie ma sensu lub przedstawia
trudną lekturę, podczas gdy Hebrajski Mateusz Szem-Towa ma doskonały sens.

Na przykład w języku greckim jest napisane: „Bo wszyscy Prorocy i Prawo prorokowali aż
do Jana”.  (Mateusz  11:13  [UBG])  (gr.  pantes  gar  hoi  prophetai  kai  ho  nomos  heos  ioannou
epropheteusan).  Gdybym  był  Szem-Towem  piszącym  polemikę  przeciwko  katolickiemu
chrześcijaństwu, wziąłbym ten werset jako mój pierwszy argument. Tutaj czarno na białym grecki
Mateusz  mówi,  że  Tanach  nie  mówił  o  Jaszua;  Tanach  prorokował  tylko  do  Jana  Chrzciciela,
podczas gdy służba Jaszua nie została przepowiedziana w Tanachu. Tak jest napisane w greckim
Mateuszu!

Jednakże  Hebrajski  Mateusz  ma niewielką,  ale  bardzo znaczącą  zmianę.  Hebrajski  tekst
mówi: „Bo wszyscy Prorocy i Tora mówili o Janie” (Hebrajski Mateusz 11:13)
(hebr. כי כל הנביאים והתורה עד יוחנן נבאו).

Ten hebrajski tekst ma więcej sensu. Hebrajski tekst mówi, że w całym Tanachu istnieją
wzmianki  o  proroku,  takim jak  Jan  Chrzciciel  (być  może  niektórzy  wskażą  jako  przykład  na
ostatnie proroctwo Malachiasza). W języku greckim słowa „do” i „o” są zasadniczo różne (heos
oraz  peri),  ale  w hebrajskim różni  się  to  tylko jedną literą  ('ad oraz 'al)1.  Jeśli  więc Hebrajski
Mateusz Szem-Towa byłby tylko tłumaczeniem z greki, to tekst grecki, na którym on się opierał,
miał zasadniczo inną interpretację od greckiego Mateusza, jaki znamy dzisiaj. Jeśli jednak grecki
Mateusz jest tłumaczeniem z hebrajskiego, to hebrajski oryginał, na jakim został oparty, był bardzo
podobny do Hebrajskiego Mateusza Szem-Towa.
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Jeśli Hebrajski Mateusz Szem-Towa jest tylko tłumaczeniem z greki, dlaczego hebrajskie
tłumaczenie miałoby mieć więcej sensu niż grecki oryginał? 

1 Równoległy tekst z Łukasza 16:16 również mówi „do Jana”, ale używa innego greckiego słowa dla „do” mechri.


	Mateusz 11:13

