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Wstęp 
 

W 2017 roku D.R. Lockett opisując stan badań nad Listami Jakuba, Piotra, Jana i Judy 
(Letters from the Pilar Apostles), użył metafory nawiązującej do podróży i eksploracji 
odległych krain. Siedem listów katolickich miałoby być krainami najrzadziej odwiedzanymi 
przez biblistów. O tych rzadkich odwiedzinach ma świadczyć zadziwiająco skromna liczba prac 
poświęconych listom powszechnym, zwłaszcza w porównaniu z komentarzami na temat 
czterech ewangelii i listów Pawła. Wśród samych listów powszechnych najmniejsze 
zainteresowanie wzbudzają List Judy oraz Drugi List Piotra. Ten pierwszy został już w 1975 r. 
nazwany przez D.J. Rowstona „najbardziej zaniedbaną księgą Nowego Testamentu” (The Most 
Neglected Book in the New Testament, NTS 21). W 2008 r. J.D. Charles rozciągnął tę diagnozę 
również na Drugi List Piotra (Polemic and Persuasion: Typological and Rhetorical Perspective 
on Letter of Jude), przyczyn tego zaniedbania upatrując już w starożytności, kiedy oba listy 
miały trudności, aby uzyskać status pism kanonicznych. Jedną z przeszkód, aby te listy mogły 
być uznane za kanoniczne i normatywne dla całego Kościoła, były wątpliwości co do ich 
apostolskiego autorstwa. Już w III w. takie wątpliwości odnośnie do 2 P wyraził Orygenes 
(Comm. Io 5,3), który przyznawał, że Piotr zostawił jeden list, natomiast jest rzeczą niepewną, 
czy pozostawił też drugi. Wątpliwości te powtórzył Euzebiusz z Cezarei, zaliczając Jud i 2 P 
do tzw. antilegomena – pism wątpliwych, choć przez wielu uznawanych (HE III 25,3). 
Wydawałoby się, że czasy reformacji łaskawsze były dla Drugiego Listu Piotra niż dla Listu 
Judy. M. Luter z jednej strony uznawał apostolskie autorstwo 2 P, z drugiej jednak w 
Komentarzu do Drugiego Listu Piotra z lat 1523-24 stwierdzał, że list musiał powstać długo 
po listach Pawła, a ponadto odbiega poziomem od innych listów apostolskich, obniża ducha 
apostolskiego. Zgodnie z Lutową hermeneutyką ducha apostolskiego posiadają te pisma, które 
zwiastują Chrystusa, a wzorcowe pod tym względem pozostają Rz, Kor, Ga, Ef, w których 
akcentowane jest usprawiedliwienie z wiary. Natomiast 2 P – jak zaznaczył reformator w 
przedmowie do tego pisma – jest skierowany przeciw tym, którzy uważają, że wiara 
chrześcijańska może się obyć bez uczynków. Uczynki, jak je Piotr ujmuje, mają potwierdzać i 
wskazywać na wiarę, tak jak dobre owoce są dowodem tego, że pochodzą z dobrego drzewa. 
 Szczególnie niesprzyjający badaniom nad 2 P stał się XIX i XX w., kiedy do 
przekonania o pseudoepigraficznym charakterze listu doszły stwierdzenia, że jest on w dużej 
mierze zależny od Jud. Pismo Piotrowe, w którym wykorzystany został materiał z Jud, utraciło 
swoją autonomię. Uważano je za wtórne wobec Listu Judy, powtarzające Judowe tezy i 
spostrzeżenia, a zwłaszcza zalecenia etyczne i ostrzeżenia przed fałszywymi nauczycielami. Do 
obu listów przylepiono etykietę tekstów o charakterze parenetycznym z minimalną wartością 
teologiczną. Utrata autonomii znalazła odzwierciedlenie w komentarzach. Zwykle 2 P 
występuje w towarzystwie Jud nawet w bardzo szczegółowych opracowaniach (tak np. w 
komentarzach A.E. Barnetta i E.G. Homrighausena, R. Bauckhama, P.H. Davisa, G.L. Grena, 
M. Greena., W Grundmanna, D.E. Hieberta, M.R. Jamesa, J. Knighta, D. Lucasa, J.B. Mayora, 
D.J. Moo, J.H. Neyreya, H. Paulsena, R.A. Reese,). Czasem dodawany jest jeszcze Pierwszy 
List Piotra, co sprzyja obserwacji podobieństw i różnic pomiędzy Jud i 2 P oraz 1 i 2 P (tak np. 
komentarze E. Waltnera i J.D. Charlesa, Ch. Bigga, F.B. Craddocka, L.R. Donelsona, J. Freya, 
N. Hillyera, D. Keatinga, J.N.D. Kelly’ego, O. Knocha, E.J. Richarda, H.K. Schelklego, T.R. 
Schreinera, R. Saggs oraz komentarze tylko do 1-2 P D. Harinka oraz F.D. Watsona i T. 
Callana). W mniej rozbudowanych komentarzach 1 i 2 P oraz Jud mogą sąsiadować też z Listem 
Jakuba (tak np. w pracach A. Chestera i R.P. Martina, J. Moffata, P. Perkins, B. Reicke, P. 
Stancariego, czy E.M. Sidebottona) lub po prostu omawia się wszystkie listy katolickie (tak np. 
J. Chaine; S.J. Kistemaker; D.R. Nienhuis i R.W. Wall; W. Schrage; D.R. Lockett; H. Windish).  
Podobnie wygląda to w polskiej literaturze biblistycznej – 2 P występuje obok Jud np. w 
komentarzu F. Mickiewicza, a obok innych listów katolickich w komentarzu F. Gryglewicza, 
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komentarzu praktycznym do Nowego Testamentu K. Romaniuka, A. Jankowskiego i L. 
Stachowiaka i teologiczno-pastoralnym komentarzu do Biblii Tysiąclecia H. Langkammera, M. 
Rosika i M.S. Wróbla. Niekiedy formę minikomentarzy mają opracowania introdukcyjne (np. 
J. Czerskiego, R. Bartnickiego). 
 Jak widać, brakuje samodzielnych komentarzy do 2 P. Nieco lepiej wygląda 
opracowanie partykularnych tematów listu. Wśród tego rodzaju publikacji również pojawiają 
się prace porównawcze, ale w większości autorzy szczegółowych opracowań zagadnień 
związanych z 2 P traktują list w sposób autonomiczny.  Poruszane są więc kwestie dotyczące 
krytyki tekstu, autorstwa listu, stylu, konwencji, metodologii, szeroko pojmowanej 
intertekstualności, identyfikacji fałszywych nauczycieli, chronometrii, etyki, teologii, obrazu 
wczesnego chrześcijaństwa, relacji Piotra i Pawła, kształtowania się kanonu NT itd. Wciąż 
jednak podejmowanie problematyki związanej z 2 P wydaje się pozostawać na marginesie 
biblistyki. 
 O słabym zainteresowaniu biblistów 2 P świadczą też sporządzane co jakiś czas 
bibliografie. Te z lat 1979 (J. Snydera) i 1982 (R. Bauckhama) rzeczywiście wyglądają bardzo 
skromnie w porównaniu choćby z bibliografiami dla Pierwszego Listu Piotra. W bibliografii 2 
P (i Jud) za lata 1983-2012 sporządzonej przez W. Gründstäudla można już jednak zauważyć 
pewne tendencje wzrostowe. Na ten wzrost zainteresowania 2 P miał niewątpliwie wpływ 
uważany dziś za klasykę, ale wciąż stanowiący jeden z głównych punktów odniesienia 
komentarz R. Bauckhama z 1983 r. Jude, 2 Peter omawiający 2 P na tle żydowskiej i 
wczesnochrześcijańskiej literatury apokaliptycznej i eschatologicznej. Do końca XX w. w 
badaniach nad 2 P przeważały metody historyczno-krytyczne, czasami uzupełniane podejściem 
retorycznym (rhetorical criticism), które w XX/XXI w. stało się dominujące (dość wymienić 
tu liczne prace D.F. Watsona, R.L. Webba, J.D. Charlesa). Obserwacjom o charakterze 
retorycznym towarzyszą oczywiście analizy kontekstów kulturowych i historycznych, łącznie 
z intertekstualnością uwzględniającą relacje 2 P z literaturą grecką, żydowską i 
wczesnochrześcijańską (np. G.L. Green; M.J. Gilmour) oraz z przekonaniem o pluralistycznym 
pod względem kulturowym, religijnym i etnicznym środowisku, w jakim powstał 2 P (np. T. 
Fornberg, J.H. Neyrey).  

Impulsem w podjęciu nowych oraz intensyfikacji rozpoczętych badań nad 2 P stała 
konferencja Methodological Reassessments of the Letters of James Peter and Jude 
zorganizowana przez Society of Biblical Literature w 2007 r. Jej pokłosiem była m.in. wydana 
w 2010 r. praca pod redakcją R.L. Webba i D.F. Watsona Reading Second Peter with New Eyes: 
Methodological Reassessments of the Letter of Second Peter. Jest to zbiór artykułów 
poświęconych nowszym metodologiom i metodom wykorzystywanym przy analizie Drugiego 
Listu Piotra. Obok tekstów pokazujących zastosowanie różnych metod opartych na retoryce, 
łącznie z krytyką socjo-retoryczną (D.F. Watson, Comparing Two Related Methods: Rhetorical 
Criticism and Socio-Rhetorical Interpretation Applied to Second Peter) oraz retografią czyli 
retoryczną funkcją wyobrażeń tworzonych na podstawie tekstu (T. Callan, Retography 
Rhetology of Apocalyptic Discourse in Second Peter; D.D. Sylva, A Unified Field Picture of 
Second Peter 1:3-15. Making Rhetorical Sense out of Individual Images) znalazły się artykuły 
oparte na krytyce narracji (R.A. Reese, Narrative Method and the Letter of Second Peter) oraz 
socjologicznej teorii tożsamości kolektywnej związanej z procesami przyswajania wartości 
(J.C. Miller, The Sociological Category of „Collective Identity” and Implications for 
Understanding Second Peter). 

Od 2015 r. w badaniach nad 2 P obserwuje się tzw. „nową perspektywę” (New 
Perspective). Kierunek ten został zapoczątkowany w 2013 r. przez W. Gründstäudla, który w 
pracy Peter Alexandrinus starał się udowodnić, że autor 2 P korzystał z Apokalipsy Piotra 
cieszącej się popularnością zwłaszcza w środowisku egipskim. Na tym samym założeniu oparł 
się J. Frey i rozwinął je w „nową perspektywę” w swoim komentarzu do 2 P (Der Brief des 
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Judas und der zweite Brief des Petrus), wydanym w 2015 r. Przekonanie o zależności 2 P od 
ApPt skutkowało nie tylko uznaniem 2 P za najmłodsze pismo NT. Trzeba było również 
zrewidować poglądy na temat listu jako pseudoepigrafu – nie chodziło już o to, czy 2 P jest 
pseudoepigrafem, bo to przyjęto jako aksjomat, ale raczej o to, jak należy rozumieć, że autor 2 
P przedstawia się jako Piotr. To pociągnęło za sobą teorię tzw. dyskursu Piotrowego (Petrus-
Diskurse), który bierze pod uwagę wiele wczesnochrześcijańskich tekstach zróżnicowanych 
generycznie, teologicznie (pisma orto- i heterodoksyjne), środowiskowo, przekazujących 
odmienne wizerunki apostoła Piotra i przypisujących mu odmienne role w powstawaniu tych 
pism. Tezy Freya wywołały szeroką dyskusję, a jej część wydano w 2019 r. jako zbiór 
artykułów pod wspólnym tytułem 2 Peter and the Apocalypse of Peter. Artykuły dotykają i 
rozwijają niektóre aspekty nowej perspektywy, np. kwestię fałszywych nauczycieli, których 
nowa perspektywa datująca 2 P na co najmniej II poł. II w. pozwala utożsamiać z gnostykami 
(T. Callan, The Second Letter of Peter, Josephus and Gnosticism), czy kwestię kanoniczności i 
przyczyn, dla których 2 P w przeciwieństwie do Apokalipsy ostatecznie znalazł się w kanonie 
(D.R. Nienhuis, 2 Peter, the Joannine Epistles, and the Authority of “Eyewitness” Apostolic 
Tradition).  

Jak widać, badania koncentrują się wokół rekonstrukcji czynników wpływających na 
obecny kształt 2 P. Rzadko natomiast spotyka się opracowania wykorzystujące 
Wirkungsgeschichte i ukazujące wpływ ukształtowanego już tekstu na późniejszą teologię, 
literaturę, kulturę, sztuki plastyczne, muzykę, a nawet politykę i stosunki społeczne. Do tych 
nielicznych ujęć należy wydany w 2020 r. zbiór esejów R. Skaggs 1-2 Peter and Jude Through 
the Centuries. 

Ważnym nurtem badań nad 2 P są zagadnienia związane z kanonicznością. W 
przeciwieństwie jednak do podejścia historycznego, w którym dominuje refleksja nad tym, 
kiedy i dlaczego uznano 2 P za pismo kanoniczne, we współczesnych refleksjach preferuje się 
tzw. podejście kanoniczne (canonical approach), w którym podstawowym pytaniem jest, w 
jaki sposób 2 P funkcjonuje w kanonie NT i jaka jest jego pozycja i rola względem innych pism 
kanonicznych – przede wszystkim listów powszechnych, ale też względem Corpus Paulinum i 
czterech ewangelii (D. Lockett; G.H. Everet). Niewątpliwie podejście kanoniczne i zrównanie 
autorytetu wszystkich pism NT przyczynia się do przezwyciężania nieufności w stosunku do 
Drugiego Listu Piotra, ale z drugiej strony nie sprzyja odzyskaniu przez list autonomii.  

Przezwyciężenie nieufności w stosunku do 2 P i przywrócenie należnego mu miejsca w 
refleksji biblistycznej – postawili sobie za cel również autorzy opracowania Głosząc przyjście 
Pana. Komentarz strukturalny do Drugiego Listu św. Piotra. Wybrali do tego drogę wiodącą 
poprzez przyznanie listowi autonomii i wskazanie, że nawet zależność od Judy nie odbiera mu 
oryginalności. Dlatego do rąk Czytelników trafia komentarz poświęcony wyłącznie Drugiemu 
Listowi św. Piotra. W literaturze komentarzowej to rzadkość, 2 P zasługuje jednak na to, aby 
zaistnieć w powszechnej świadomości nie tylko jako drugi (wątpliwy) list apostoła i/lub pismo 
wtórne w stosunku do Listu Judy, ale jako samodzielny, precyzyjnie skomponowany utwór 
literacki, z własnymi tezami teologicznymi i założeniami hermeneutycznymi. 

Opracowanie składa się z dwóch części. Część pierwsza jest typowo introdukcyjna, 
choć kolejność prezentacji poszczególnych zagadnień odbiega nieco od standardowych ujęć. 
Po opisie najstarszych świadectw tekstu i przedstawieniu problematyki związanej z 
kanonicznością następuje charakterystyka słownictwa i stylu. Jednym bowiem z wyróżników 
2 P jest stosowanie wyrafinowanej, rzadkiej leksyki, która nie występuje w innych księgach 
NT, czasem nie ma jej również w LXX, a i literatura grecka nie dostarcza szczególnie wielu 
świadectw użycia niektórych pojęć. Przekłada się to na oryginalny i rozpoznawalny styl 2 P, 
który bywa różnie oceniany. Ma swoich entuzjastów, którzy doceniają np. potencjał 
słowotwórczy autora, i ma swoich krytyków, którzy ideału stylistycznego upatrują w 
attycyzmie, a język Piotrowy postrzegają jako mało elegancką, pretensjonalną odmianę 
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azjanizmu. Już na tym poziomie językowym można dostrzec pewne elementy strategii Piotra 
zastosowanej w liście, a mianowicie – łączenie tradycji żydowskiej i tradycji greckiej. Czasem 
w typową dla ST metaforę włączane bywa jedno pojęcie o greckiej, filozoficznej proweniencji. 
Obok siebie występują figury i tropy retoryczne charakterystyczne dla testów greckich i dla 
tekstów semickich. Bywa, że trudno jest je jednoznacznie zakwalifikować, jak w przypadku 
hendiady i meryzmu. Z kwestiami stylistycznymi związana jest również problematyka 
spójności 2 P, co przekłada się na hipotezy dotyczące jego jedności: czy na dzisiejszy 2 P 
składają się dwa, czy może nawet trzy pisma, które pierwotnie funkcjonowały samodzielnie, a 
następnie zostały połączone przez redaktora, czy może tekst od początku zaplanowany był w 
dość nietypowy sposób? Czy wspominanego w 3,1 pierwszego listu należy szukać w samym 2 
P, czy jest to odniesienie do jakiegoś pisma zewnętrznego – kanonicznego 1 P albo jakiegoś 
zaginionego pisma? 

Dopiero po prezentacji tych zagadnień omówiona zostaje kwestia autorstwa. Tutaj 
rozróżniono trzy instancje nadawcze: 1. autora zewnętrznego, którego biografię można 
rekonstruować na podstawie nowotestamentowych i apokryficznych informacji o apostole 
Piotrze; 2. autora wewnętrznego, który ujawnia się wewnątrz tekstu; 3. narratora 
wykreowanego przez autora wewnętrznego i przedstawiającego się jako Symeon Piotr, 
niewolnik i apostoł Jezusa Chrystusa. Odróżnienie autora wewnętrznego oraz wykreowanego 
narratora jako podmiotu mówiącego w 2 P jest właściwie niemożliwe. Do tego dochodzi jeszcze 
fakt, że wykreowany narrator przedstawiany jest jako Piotr, czyli autor zewnętrzny. To 
wszystko sprawia, że w komentarzu podmiot mówiący w liście określany jest zamiennie jako 
autor (wewnętrzny), narrator i Piotr.   

Ponieważ najwięcej argumentów przemawia za tym, aby 2 P uznać za pseudoepigraf, 
pojawiła się konieczność omówienia autorytetu Piotra, a następnie hipotezy dotyczącej szkoły 
Piotrowej i Piotrowego dyskursu. Z kwestiami stylu i autorstwa związana jest również relacja 
2 P do Jud. Nie da się bowiem zaprzeczyć, że w obu listach znajduje się bardzo podobny 
materiał. W części introdukcyjnej wskazano tylko najbardziej rzucające się w oczy paralele, w 
części komentarzowej sposób wykorzystania materiału Judowego przez Piotra omawiany jest 
dużo bardziej szczegółowo. Zależności 2 P czy to od Jud, czy to od innych tekstów generują 
hipotezy odnośnie do czasu i miejsca powstania pisma. Spośród różnych propozycji datacji 2 P 
rozpiętych pomiędzy latami 60. I w. a latami 80. II w. za najlepiej uargumentowane autorzy 
komentarza uznali tzw. datowanie średnie – czyli I/II w. Jest to kompatybilne z wcześniejszym 
opowiedzeniem się za pseudoepigrafią 2 P i za wykorzystaniem przez autora 2 P materiału z 
Jud, a nie odwrotnie.  

Założona na początku próba wykazania, że 2 P jest samodzielnym, oryginalnym 
utworem literackim wymaga jego generycznego dookreślenia. Jest to o tyle trudne, że list 
okazuje się pismem synkretycznym, łączącym wiele różnych gatunków na kilku poziomach. 
Co więcej, gatunki te dość płynnie przechodzą jeden w drugi. Z jednej strony może to uchodzić 
za pewien mankament i „nieczystość” gatunkową tekstu, z drugiej wydaje się bardzo 
charakterystyczne dla jego autora.  Z najbardziej popularnych gatunków funkcjonujących w 
jego środowisku, autor 2 P wybiera te elementy, które pomogą mu wyeksponować główną myśl 
teologiczną i zaprezentować swoją hermeneutykę. Jest przy tym wierny swojej strategii 
integrującej tradycję żydowską i hellenistyczną, dlatego wybrane przez niego gatunki i 
konwencje przynależą do jednej i drugiej. Przekłada się to oczywiście na konkretne źródła 
literackie rozpoznawalne dla odbiorców. One również reprezentują obie tradycje i również 
ulegają twórczym przekształceniom, są bardzo wyraźnie teologizowane (teksty greckie) i 
chrystianizowane (teksty żydowskie i greckie). 

Przedostatnim punktem części introdukcyjnej jest próba określenia, kim są adresaci 2 
P. Tutaj – podobnie jak przy instancjach nadawczych – rozróżniono odpowiadające im instancje 
odbiorcze: pierwszych konkretnych, historycznych odbiorców listu, odbiorców wirtualnych, 
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założonych przez autora wewnętrznego oraz odbiorców, do których przemawia narrator – Piotr. 
Dane dotyczące historycznych adresatów są bardzo ogólnikowe, a ich identyfikacja niepewna. 
Więcej można powiedzieć o odbiorcach wirtualnych. Odbiorcy narracji Piotra 
przemawiającego z pozycji apokaliptyka to przede wszystkim przyszłe pokolenia chrześcijan, 
które będą się zmagać z postępującym i przybierającym na sile sceptycyzmem 
eschatologicznym. Ze względu na szczątkowe dane oraz konwencję wituperatywną trudno jest 
jednoznacznie wskazać, kim są fałszywi nauczyciele. Ich identyfikacja jest ściśle związana z 
hipotezami dotyczącymi czasu powstania listu. Autorzy komentarza odrzucają hipotezę 
gnostycką, opowiadają się za celowo ogólnikowym przedstawieniem heretyków 
charakterystycznym dla literatury apokaliptycznej, aby przyszłe pokolenia w każdym 
pojawiającym się nauczaniu antyeschatologicznym dostrzegali znak czasów ostatecznych, a nie 
łączyli go z określoną historycznie grupą.  
 Część wprowadzeniową wieńczy prezentacja struktury listu. Struktura 2 P nigdy nie 
była w centrum zainteresowania badaczy. Opracowywano ją głównie przy okazji badań 
retorycznych, przy czym dominantę stanowiła zwykle retoryka klasyczna. Autorzy komentarza, 
wychodząc z założenia, że autor 2 P integruje tradycję grecką i żydowską, proponują nałożenie 
na strukturę wynikającą z zastosowania w liście retoryki klasycznej strukturę motywiczno-
tematyczną opartą na zasadach retoryki hebrajskiej. Pozwala to wygenerować główne 
przesłanie listu, które okazuje się przesłaniem o charakterze teologiczno-hermeneutycznym, a 
nie parenetycznym czy etycznym, jak dotychczas twierdziła większość biblistów. Oczywiście 
list zawiera elementy parenetyczne i protreptyczne, ale nie są one w nim dominujące.  
 Zaproponowana struktura organizuje drugą – komentarzową część opracowania. W tej 
części każdy z analizowanych fragmentów poprzedzony został autorskim tłumaczeniem o 
charakterze filologicznym, w którym często uwzględniane są różne warianty translatorskie 
(zaznaczone ukośnikiem). Elementy nieobecne w greckim oryginale, ale pomagające 
zrozumieć tekst, umieszczono w nawiasach kwadratowych. Przy analizie szczegółowej starano 
się również uwzględniać wewnętrzną strukturę omawianych passusów. Pozwala to zwrócić 
baczniejszą uwagę na ich budowę retoryczną oraz przeslanie teologiczne, spójne z przesłaniem 
ogólnym, ale eksponujące różne jego aspekty.  
 Dla wygody Czytelnika wprowadzono cytaty pochodzące z tekstów należących do 
pozakanonicznej literatury żydowskiej, pogańskiej literatury greckiej oraz literatury 
wczesnochrześcijańskiej. W ten sposób Czytelnik zostaje zwolniony z samodzielnych 
poszukiwań, a jednocześnie otrzymuje materiał, dzięki któremu może przeprowadzać własne 
porównania czy analizy. Tam, gdzie było to potrzebne do pokazania leksykalnego 
pokrewieństwo tekstów, dodano kluczowe terminy greckie w ich oryginalnej postaci. Przy 
wskazywaniu analogii z biblijną literaturą kanoniczną autorzy poprzestają na ogół na podaniu 
sigli, chyba że konieczne są bardziej szczegółowe wyjaśnienia oparte na oryginalnych 
brzmieniach tekstów hebrajskich (TH) i LXX.  
 Jak wspomniano, celem komentarza jest przywrócenie Drugiemu Listowi Piotra 
autonomii oraz należnego mu miejsca we współczesnej refleksji biblistycznej ze względu na 
jego oryginalność i walory teologiczne. Strukturalne podejście wydobywa i eksponuje te 
walory. Można zauważyć, że zasadniczym tematem listu jest eschatologia, a ściślej – prorocko-
apostolska nauka o eschatologicznej władzy Jezusa, Jego paruzji i sądzie. Nie jest to tylko 
nauka głoszona przez apostołów, ale – jak się okazuje – była ona od dawna obecna również w 
pismach prorockich (to określenie obejmuje nie tylko pisma stricte prorockie, ale również 
pisma narracyjne i psalmy). Aby właściwie odczytać to dawne przesłanie, konieczne jest 
zastosowanie szczególnej hermeneutyki. Oprócz tego, że jest to hermeneutyka 
chrystocentryczna, to jest ona również ukierunkowana eschatologicznie, dlatego w skrócie 
nazwano ją w komentarzu hermeneutyką eschatologiczną. Narrator listu poddaje tej 
hermeneutyce różne teksty. Pokazuje, jak są one odczytywane na poziomie intradiegetycznym 
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(interpretacja wewnętrzna) oraz ekstradiegetycznym (interpretacja zewnętrzna). Te dwa 
rodzaje interpretacji wyprowadza ze swojego rozumienia natchnienia (2 P 1,20-21), które 
obejmuje aspekty wewnętrzne (prorok wiernie przekazuje Boże słowo) i aspekty zewnętrzne 
(to Boże słowo musi być również interpretowane w sposób natchniony). Że nie zawsze tak się 
dzieje i dochodzi do manipulowania słowem Bożym, uzmysławiają odbiorcom przykłady 
niewłaściwej interpretacji tekstów prorockich i apostolskiego przekazu. Zaproponowana 
struktura pokazuje, że te właśnie elementy – prorocko-apostolska nauka eschatologiczna oraz 
jej właściwa i niewłaściwa interpretacja – stanowią zasadnicze teologiczne przesłanie listu. 
Drugi List Piotra jest w zasadzie jedynym nowotestamentowym klarownym, nawet 
systematycznym, wykładem na temat natchnienia i konsekwentnym stosowaniem 
hermeneutyki chrystologiczno-eschatologicznej do wszystkich, także tych nieoczywistych 
tekstów ST. Oryginalność Piotrowego przedstawienia prorocko-apostolskiej nauki 
eschatologicznej polega również na tym, że hagiograf łączy ją z katechezą chrzcielną. Już na 
początku listu przedstawia tę katechezę (2 P 1,3-11), akcentując baptyzmalne wyposażenie 
wiernych pozwalające na prowadzenie pobożnego życia oraz ukierunkowując ją 
eschatologicznie, a następnie te elementy rozwija przy omawianiu nauki prorocko-apostolskiej 
i jej interpretacji. 
 
 Głosząc przyjście Pana jest opracowaniem trzeciego tekstu należącego do zbioru 
nazwanego przez Euzebiusza z Cezarei antilegomena – pism budzących w Kościele 
starożytnym pewne wątpliwości. Strukturalne ujęcie komentarza oraz tytuł zaczerpnięty 
bezpośrednio lub w formie parafrazy z tekstu omawianej księgi nawiązują do poprzednich prac 
autorów: Mądrość zstępująca z góry. Komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba (Warszawa 
2018), Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy (Warszawa 2020). 
Podobnie jak wcześniejsze opracowania, również ta publikacja ma charakter ekumeniczny, 
katolicko-luterański, polegający na prezentacji uzgodnionego stanowiska, a nie protokołu 
rozbieżności wyznaniowych. Elementy stricte konfesyjnego ujęcia niektórych zagadnień (np. 
rozumienie sukcesji apostolskiej i prymatu Piotra) umieszczono w przypisach.  
 Trzeba zaznaczyć, że komentarz do Drugiego Listu Piotra powstawał w latach 2020-
2021, które naznaczone zostały pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Ograniczenia 
kontaktów i dostępności do tradycyjnych, drukowanych publikacji związane z 
rozprzestrzenianiem się COVID 19 miały wpływ na kształt bibliografii prezentowanego tomu. 
Obok pozycji drukowanych wykorzystywane często były wydania elektroniczne i opracowania 
dostępne w Internecie.  
 Pewną tradycją stało się już, że podjęcie pracy nad komentarzem zbiega się w czasie z 
jakąś ważną ekumenicznie rocznicą. Pomysł na monografię na temat Listu Jakuba zrodził się 
w czasie upamiętnienia 500. rocznicy reformacji. Monografia poświęcona Listowi Judy łączyła 
się z 20. rocznicą podpisania katolicko-luterańskiej Wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu 
(1999). Prace nad komentarzem Głosząc przyjście Pana rozpoczęto w 2020 r., kiedy w Polsce 
przypadała 20. rocznica podpisania przez siedem Kościołów należących do Polskiej Rady 
Ekumenicznej oraz przez Kościół rzymskokatolicki Deklaracji o wzajemnym uznawaniu 
chrztu. Prace komentarzowe kontynuowano w 2021 r., kiedy przypadała również 20. rocznica 
podpisania przez Konferencję Kościołów Europejskich oraz Radę Konferencji Episkopatów 
Europy tzw. Karty Ekumenicznej zawierającej wytyczne dla współpracy między Kościołami w 
Europie. Wspólnie słuchając Słowa Bożego zawartego w Piśmie świętym – wezwani do 
wyznawania naszej wspólnej wiary, jak i wspólnego działania zgodnie z poznaną prawdą – 
chcemy dać świadectwo o miłości i nadziei dla wszystkich ludzi. […] Przyjmujemy tę Kartę jako 
wspólne zobowiązanie do dialogu i współpracy. […] Zobowiązujemy się […] dążyć wytrwale 
do osiągnięcia wspólnego rozumienia zbawczego orędzia Chrystusa w Ewangelii; […] 
przezwyciężać poczucie samowystarczalności i usuwać uprzedzenia, szukać wzajemnych 
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spotkań i przychodzić sobie z pomocą; […] w razie kontrowersji dążyć do dialogu, zwłaszcza 
gdy grozi rozłam w kwestiach dotyczących spraw wiary i etyki, i rozważać je wspólnie w świetle 
Ewangelii – można przeczytać w Karcie Ekumenicznej1. Należy wyrazić nadzieję, że 
ekumeniczny, strukturalny komentarz do Drugiego Listu Piotra odpowiada głównemu 
wezwaniu Karty Ekumenicznej i wpisuje się w realizację niektórych zawartych w niej 
zobowiązań.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Karta Ekumeniczna. Wytyczne dla wzrastającej współpracy między Kościołami w Europie (2001), 
https://ekumenia.pl/czytelnia/dokumenty-ekumeniczne/karta-ekumeniczna/ (25.07.2021). 


