
Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com

Czy Jezus mial braci
13/04/2010 21:40 by Magdalena Struska

Â   Ewangelie mÃ³wiÂ±c o braciach Jezusa czyniÂ± to mimochodem, nie zatrzymujÂ±c siÃª przy draÂ¿liwych
kwestiach.
 
 Â W ewangeliach synoptycznych pominiÃªto fakt, Â¿e Piotr i Jezus byli braÃ¦mi. ChociaÂ¿ wystÃªpuje jeszcze jedna
teza, Â¿e Piotr mÃ³gÂ³ byÃ¦ szwagrem Jezusa.
 
 Kluczem do tego sekretu jest Piotr.
 
 ZastanÃ³wmy siÃª najpierw czy tak szanowana instytucja mogÂ³aby sobie pozwoliÃ¦, by jej zaÂ³oÂ¿yciel byÂ³ synem
rewolucjonisty bÂ±dÂ¼ teÂ¿ nieznanego ojca?
 
 Przeliczmy wiÃªc chronologiÃª wydarzeÃ±: JÃ³zef poÂ¶lubiajÂ±cy MariÃª miaÂ³by Â ok. 90 lat, a ta wedÂ³ug obliczeÃ±
na podstawie ewangelii miaÂ³abyÂ okoÂ³o 40 lat, aÂ wiÃªc wiÃªkszoÂ¶Ã¦ jej dzieci byÂ³a juÂ¿ odchowana i dorosÂ³a,
zwÂ³aszcza biorÂ±c pod uwage najwazniejszy fakt, Â¿e pierwszego syna Jezusa urodziÂ³a w wieku okoÂ³o 16 lat.
 
 Ewangelie nie sÂ± zgodne co do tego kim byli w rzeczywistoÂ¶ci bracia Jezusa.
 
 Mateusz 13,55
 
 "CzyÂ¿ nie jest on synem cieÂ¶li? czy jego matce nie jest na imie Mariam, a jego braciom Jakub, JÃ³zef, Szymon i
Juda? takÂ¿e jego siostry czyÂ¿ nie Â¿yjÂ± wszystkie u nas?
 
 CzyÂ¿by tutaj celowo Mateusz pominÂ±Â³ Jana? ktÃ³ry wedÂ³ug tradycji jest bratem Jakuba i takÂ¿e syna
Zebedeusza. ByÃ¦ moÂ¿e dlatego, Â¿e Jan nie cieszyÂ³ siÃª dobrÂ± opiniÂ± wÂ¶rÃ³d apostoÂ³Ã³w Jezusa;
nieustannie unikaÂ³ kobiet, nie cierpiaÂ³ solonych ryb, ktÃ³re byÂ³y podstawÂ± rodzinnego interesu.
 
 Mateusz nie wspomniaÂ³, takÂ¿e w ewangelii czy owe siostry sÂ± siostrami z "krwi" czy raczej naÂ¶ladowczyniami
nazarejskimi.
 
 Nie wskazaÂ³ on rÃ³wnieÂ¿ czy Szymon i Piotr to ta sama osoba.
 
 WliczajÂ±c Jezusa, Mateusz mÃ³wi nam o piÃªciu braciach: Jakubie, JÃ³zefie, Szymonie i Judzie.
 
 RÃ³wnieÂ¿ Marek bez wiÃªkszych wyjaÂ¶nieÃ± wymienia dokÂ³adnie te same imiona braci Jezusa, ktÃ³re wymieniÂ³
Mateusz.
 
 Z kolei Â£ukasz przywoÂ³uje jedynie Jana i Jakuba jako synÃ³w Zebedeusza, a nastepnie wyliczajÂ±c 12
apostoÂ³Ã³w, wymienia wÂ¶rÃ³d nich takÂ¿e braci jednak i tu nie precyzuje pokrewieÃ±stwa.
 
 "Szymona, ktÃ³rego nazwaÂ³ Piotrem, i Andrzeja brata jego,Jakuba i Jana, i Filipa, i BartÂ³omieja.Â  Mateusza i
Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona zwanego Gorliwcem. I Judasza Jakubowego, i Judasza IskariotÃª, ktÃ³ry
zostaÂ³ zdrajcÂ±."
 
 Â£ukasz wymienia rÃ³wnieÂ¿ Jana, przedstawiajÂ±c go jako brata Jakuba, a skoro Jakub byÂ³ bratem Jezusa, to i
teÂ¿ Jan musiaÂ³ nim byÃ¦.
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 ReasumujÂ±c wedÂ³ug ewangelii Â£ukasza braÃ¦mi Jezusa byli; Jakub - starszy syn Zebedeusza i Jan, Tomasz -
Didymos lub bliÂ¼niak, Szymon Gorliwy i Judasz - brat Jakuba a tym samym brat Jezusa i Jana. Czyli wraz z Jezusem
byÂ³o by szeÂ¶cioro rodzeÃ±stwa wiecej o jednego brata, niÂ¿ wymieniajÂ± Mateusz i Marek.
 
 JeÂ¶li zaliczylibyÂ¶my do tych braci jeszcze tajemniczÂ± postaÃ¦ o imieniu Sydoniusz, ktÃ³ry nie jest nigdzie
wymieniony, wspomina siÃª o nim jedynie, Â¿e mieszkaÂ³ w Sydonie, wÃ³wczas moÂ¿na byÂ³oby przypuszczaÃ¦, Â¿e
Maria miaÂ³a oÂ¶miu synÃ³w.
 
 Przyjmijmy jednak, iÂ¿ miaÂ³a ich siedmiu kolejno wyliczajÂ±cÂ byÂ³oby tak:
 
 1.Jezus- pierworodny.
 
 2.Tomasz - Didymos, byÃ¦ moÂ¿e brat bliÂ¼niak.
 
 3.Jakub - Santiago wedÂ³ug tradycji hiszpaÃ±skiej syn Zebedeusza.
 
 4.JÃ³zef
 
 5. Judasz
 
 6.Szymon - Piotr.
 
 7.Jan - syn Zebedeusza.
 
 Kim byÂ³ Ã³w Zebedeusz?
 
 Zebedeusz jest doÂ¶Ã¦ tajemniczÂ± postaciÂ± nazywany teÂ¿ "Piorunem". Istnieje kilka okreÂ¶leÃ± Zebedeusza,
jedno z nich jest takie, Â¿e byÂ³ drugim mÃªÂ¿em Marii, a pojawiÂ³ sie po to by ukryÃ¦ synÃ³w rewolucjonisty. Innym
wyjaÂ¶nieniem jest to, Â¿e gdy Maria zostaÂ³a wdowÂ± po Judaszu z Gamali potrzebowaÂ³a podpory finansowej,
ktÃ³rÂ± zabezpieczyÂ³ jej wÂ³aÂ¶nie Zebedeusz.
 
 Tradycja utrzymuje, Â¿e Jezus po "zmartwychwstaniu" przekazaÂ³ wszystkim swoim braciom gnozÃª { poznanie} oraz
umiejetnoÂ¶Ã¦ uzdrawiania chorych.
 
 Nie przyznaÂ³ on teÂ¿ najwiÃªkszej wÂ³adzy Piotrowi jak podtrzymuje tradycja KoÂ¶cioÂ³a, wrÃªcz przeciwnie
duchowe dziedzictwo powierzyÂ³ Jakubowi Sprawiedliwemu jakoÂ patriarchy KoÂ¶cioÂ³a w Jerozlimie.
 
 Jak wynika z danych historycznych,Â biorÂ±c pod uwagÃª rzeczywistoÂ¶Ã¦, autorytet Piotra byÂ³ znikomy, nawet w
dziejach Apostolskich wypomina mu siÃª bratanie z "nieobrzezanymi i poganami" oraz uganianie siÃª za
"spÃ³dniczkami".
 
 Marek i Mateusz zgodnie wymieniajÂ± braci Jezusa, a sÂ± nimi: Szymon i Andrzej cyt ew. Mateusza 4,21. " A gdy
poszedÂ³ stamtÂ±d dalej, ujrzaÂ³ innych dwÃ³ch braci Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym
Zebedeuszem naprawiali w Â³odzi swe sieci.Â  Ich teÂ¿ powoÂ³aÂ³."
 
 Ci wymienieni czterej bracia sÂ± pierwszymi apostoÂ³ami, do ktÃ³rych potem kolejno doÂ³Â±czÂ± Filip i Nataniel, Lewi,
celnik znany jako syn Alfeusza. NatomiastÂ tradycja talmudyczna ogranicza apostoÂ³Ã³wÂ tylko do kilku, uznaje
bowiem:
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 1. Mattai - Mateusza
 
 2.Naccai - Andrzeja
 
 3.Nezera - Filipa
 
 4.Buniego - Nikodema
 
 5.Todaha -Tadeusza.
 
 Synowie Zebedeusza Jan i Jakub zwani sÂ± takÂ¿e braÃ¦mi Boanerges co znaczy " Synowie Gromu".
 
 NiektÃ³re przekazy Â¶wiadczÂ±, Â¿e Jan byÂ³ ciotecznym bratem Jezusa.
 
 Natomiast rola Tomasza nabiera innego znaczenia w Â¿rÃ³dÂ³ach innych niÂ¿ kanoniczne.
 
 Tomasz Didymos.
 
 Tomasz znaczy bliÂ¼niak. Didymos teÂ¿ oznacza bliÂ¼niak.Â  Czyli mamy zwrot podwÃ³jnyÂ  bliÂ¼niak { bliÂ¼niak-
bliÂ¼niak}. OkreÂ¶lenie Tomasz zwany Didymosem daje znaczenie bliÂ¼niak zwany bliÂ¼niakiem.Â  W Apokryfie -
"Dzieje Tomasza", kiedy Jezus stanÂ±Â³ przed pewnym mÂ³odym czÂ³owiekiem, ten dostrzegÂ³ podobieÃ±stwo pana
do ApostoÂ³a Judasza Tomasza.
 
 Pan rzekÂ³ mu :"Jam nie jest Judasz, ktÃ³rego zwÂ± Tomaszem, jam jest jego brat ".Â Â Â 
 
 Profesor Helmut Koester z WydziaÂ³u ReligioznawstwaÂ  na UniwersytecieÂ HarvardaÂ w wywiadzie dla
telewizji w programie z cyklu: "Jesus:the Evidence" jednoznacznie potwierdziÂ³, Â¿e na podstawie
najnowszych badaÃ± moÂ¿na stwierdziÃ¦ bez cienia wÂ±tpliwoÂ¶ci, Â¿e Judasz byÂ³ bratem Jezusa.
 
 WÂ  " Dziejach Tomasza " znajduje siÃª nastepujÂ±cy cytat " BliÂ¼niaczy brat Jezusa, ApostoÂ³ NajwyÂ¿szego i
wspÃ³Â³wtajemniczony w sekrecie sÂ³owa Chrystusa, ten ktÃ³ry sÂ³ucha jego tajemnej mowy ".
 
 W kanonie NT znajduje siÃª list do Jakuba, w ktÃ³rym okreÂ¶la on siebie mianem brata Jana;Â oraz list od czÂ³owieka
imieniem Juda, ktÃ³ry tytuÂ³uje siebie sÂ³ugÂ± Jezusa i brata Jakuba. Mozna z tego wywnioskowaÃ¦, Â¿e Juda
podobnie jak i JakubÂ  byli braÃ¦mi Jezusa.
 
 Mateusz i Marek, zgodnie twierdzÂ±, Â¿e Jezus miaÂ³ czterech braci :Â  JÃ³zefa, Szymona, Jakuba, JudÃª { Judah,
Judasz }, oraz przynajmniej dwie siostry. { Mat.13,55; Mk 6,3 }.
 
 Jeszcze tuÂ¿ przed ukrzyÂ¿owaniem Jezusa, jego bracia kÂ³Ã³cÂ± siÃª o przywÃ³dstwo w KoÂ¶ciele w Jerozolimie.
Mimo iÂ¿ Jezus okazuje swe wzglÃªdy Janowi, a Piotra formalnie nazywa " kamieniem na, ktÃ³rym zbudujÃª swÃ³j
KoÂ¶ciÃ³Â³", to niezaleÂ¿nie od tego ostatecznie Jakub przejmuje biskubstwo Jerozolimy. Pozostali bracia juÂ¿ po
ukrzyÂ¿owaniu pozostajÂ± w cieniu walki o wÂ³adzÃª, ktÃ³ra nadal toczy siÃª miÃªdzy Jakubem a Piotrem, gdyÂ¿ wraz
z biskupiÂ± laskÂ± Jerozolimy, kaÂ¿dy z nich odziedziczyÂ³by takÂ¿e i prawo do tronu Izraela, o ktÃ³re ubiegaÂ³ siÃª
potem rÃ³wnieÂ¿ i syn Piotra, Judasz.
 
 Kim byli ApostoÂ³owie?
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    Â   Â£ukasz {6,13 } powiada, Â¿e Jezus wyznaczyÂ³ w sumie 82 ApostoÂ³Ã³w. Z czego 70 wysÂ³aÂ³ do gÂ³oszenia
nauki, a 12 zatrzymaÂ³ przy sobie.Dla dokÂ³adnie "szperajacych" w historii nie jest tajemnicÂ±, Â¿e ApostoÂ³owie byli
uzbrojeni
 
 Â£k.{ 22,36} " Kto nie ma miecza, niech sprzeda suknie swÂ± i kupi".
 
 By nie budziÃ¦ Â¿adnych podejrzeÃ± rzymskich namiestnikÃ³w, ksiÃªgi zostaÂ³y spisane dla odbiorcÃ³w potrafiÂ±cych
czytaÃ¦ miÃªdzy wierszami.
 
 Marek {4,9} " Ten kto ma uszy ku sÂ³uchaniu, niechaj sÂ³ucha".
 
 Jezus mÃ³wi o Janie i Jakubie uÂ¿ywajÂ±c greckiego sÂ³owa Boanerges { Syn Gromu, Mk. 3,17} jest to typowy
przykÂ³ad zakodowania informacji przeznaczonej dla wtajemniczonych, gdyÂ¿ "Grom" i "BÂ³yskawica" to tytuÂ³y
wysokich rangÂ± duchownych w Â¦wiÂ±tyni. Te symboliczne tytuÂ³y odwoÂ³ujÂ± siÂ± wprost do cudu na gÃ³rze Synaj
{Ks. WyjÂ¶. 19.16}.
 
 "Grom" to Jonatan Annasz, syn Ananusza, sadycejski najwyÂ¿szy KapÂ³an w okresie 6-15 n.e. Jonatana { zn. Jehowa
daÂ³}, nazywano czÃªsto Natanaelem { zn. dar Boga}. Jego odpowiednikiem, a zarazem rywalem byÂ³Â  "BÂ³yskawica"
- Szymon Mag { zw. teÂ¿ Zebedeuszem- Jehowa daje }.Szymon Mag byÂ³ wpÂ³ywowym zwierzchnikiem
samarytaÃ±skich magÃ³w.
 
 Szymon Mag jest przedstawiany jako, Szymon Zelota lub Szymon Kananejczyk.
 
 NaleÂ¿y zadaÃ¦ pytanie czy wiÃªc Jakub i Jan byli synami "Gromu" czy "BÂ³yskawicy"?
 
 OtÃ³Â¿, byli oni synami obu; ale nie z urodzenia, lecz z nadania, znaczy to, Â¿e byli duchowymi synami Ananusza,
podlegali oni rÃ³wnieÂ¿ Szymonowi Magowi, ktÃ³ry to w stosownym czasie miaÂ³ objÂ±Ã¦ najwaÂ¿niejszy urzÂ±d
patrialchalnyÂ  " Ojca".
 
 Poganie pragnÂ±cy przyÂ³Â±czyÃ¦ siÃª do plemion Â¿ydowskich musieli wziÂ±Ã¦ udziaÂ³ w chrzcie, ktÃ³ry nie
odbywaÂ³ siÃª w "wodzie". Mogli oni otrzymaÃ¦ bÂ³ogosÂ³awieÃ±stwo z rÂ±k KapÂ³ana, lecz dopiero jak wydobyto ich
w wielkich sieciach na pokÂ³ad Â³odzi. kapÂ³anÃ³w, ktÃ³rzy mogli dokonywaÃ¦ obrzÂ±dku chrztu nazywano "
Rybakami." Takimi "Rybakami" byli Jan i Jakub. natomiast Szymon i Andrzej zaliczali siÃª do "wybieraczy sieci"-
poÂ³awiaczy ryb.
 
 Jednak Jezus obiecaÂ³ im kapÂ³aÃ±stwo Mk. {1,17 } "..sprawiÃª, Â¿e staniecie siÃª rybakami ludzi".  Â   Szymon
Zelota { Szymon Mag lub Zebedeusz}.
 
 ByÂ³ on przywÃ³dcÂ± magÃ³w z zakonu Zachodnich MannasytÃ³w - kapÂ³aÃ±skiej kasty samarytaÃ±skich filozofÃ³w.
 
 Manuskrypty dotyczÂ±ce jego Â¿ycia opowiadajÂ±, Â¿e byÂ³ to czÂ³owiek obdarzony niezwykÂ³ymi zdolnoÂ¶ciami,
zajmowaÂ³ siÃª teÂ¿ kosmologiÂ±, lewitacjÂ± i psychokinezÂ±.
 
 ByÂ³ Â¿arliwym zwolennikiem wojny z Rzymem, dlatego uznano go za Szymona KananitÃª { gr. fanatyk } co potem
mylnie zinterpretowano na Kananejczyk.
 
 Szymon Mag miaÂ³ najwyÂ¿szy status spoÂ³eczny wsrÃ³d uczniÃ³w Jezusa. byÂ³ teÂ¿ przywÃ³dcÂ± ZelotÃ³w stÂ±d
jego przydomek Zelota. Zeloci byli to wrÃªcz fanatyczni bojownicy mszczÂ±cy siÃª na rzymianach, za zagarniÃªcie ich
ziem i dziedzictwa. W oczach okupantÃ³w Zeloci byli poprostu lestai { bandytami }.
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 Judasz Iskariota
 
 ByÂ³ nacjonalistycznym przywÃ³dcÂ± uczonych w piÂ¶mie oraz przywÃ³dcÂ± Wschodnich ManasseaÃ±czykÃ³w, a
takÂ¿e generaÂ³em Kumran.
 
 W niektÃ³rych tÂ³umaczeniach moÂ¿na spotkaÃ¦ notki odnoÂ¶nie jego przydomku, ktÃ³ry rzekomo nadali mu
Rzymianie, a mianowicie Sikariusz - ZabÃ³jca { sica- morderczy }. Judasz ustÃªpowaÂ³ rangÂ± tylko Szymonowi
Zelocie.
 
 Tadeusz, Jakub, Mateusz.  Â  Â   
 
   Lebeusz Tadeusz opisywany jest jako synÂ  Alfeusza [ zwany teÂ¿ Judaszem- Teozeuszem}. ByÂ³ on wpÂ³ywowym
przywÃ³dcÂ± wspÃ³lnoty i kolejnym dowÃ³dcÂ± ZelotÃ³w oraz terapeutÃ³w- uzdrowicieli. BraÂ³ rÃ³wnieÂ¿ udziaÂ³ w
powstaniu przeciw Poncjuszowi PiÂ³atowi w 32 roku n.e.
 Â  Â     Â  Â   Jakub syn Alfeusza [ Jonatan Annasz}, zostaÂ³ przywÃ³dcÂ± partii "Gromu", imiÃª Jakub przyjÂ±Â³ jako
patrialchalny tytuÂ³.
 
 Mateusz { zw. LewitÂ± }, rÃ³wnieÂ¿ byÂ³ opisywany jako syn Alfeusza i brat Jonatana. W pÃ³Â¼niejszym okresie od
42 roku n.e. zostaÂ³ najwyÂ¿szym kapÂ³anem, trwaÂ³o to, aÂ¿ do zÂ³oÂ¿enia z urzÃªdu przez Heroda AgrypÃª.
 
   
 Â  Â   Jako gÂ³Ã³wny KapÂ³an LewitÃ³w posiadaÂ³ nominalny tytuÂ³ Lewita. byÂ³ teÂ¿ jerozolimskim publikaninem
{dzierÂ¿awcÂ± podatkÃ³w}, publicznych od Â¿ydÃ³w osiedlonych poza ojczyznÂ±. Dochody zbierano z Azji Mniejszej i
skÂ³adowano w skarbcu w Jerozolimie. Mt. [9,9 } " I odchodzÂ±c stamtÂ±d, ujrzaÂ³ jezus czÂ³owieka siedzÂ±cego przy
cle imieniem Mateusz "; Â£ukasz {5,27} "A potem wyszedÂ³ i ujrzaÂ³ celnika, imieniem Lewi, siedzÂ±cego przy cle".
 
 Mateusza, Tadeusza, Jakuba zwano synami Alfeusza nie ze wzglÃªdu, iÂ¿ ten byÂ³ ich ojcem, bowiem sÂ³owo "syn"
oznaczaÂ³o " zastepca" [ sukcesja}.
 
 Filip, BartÂ³omiej, Tomasz.
   
 Â  Â   Jan opisuje Filipa tak {1,45-49}, to bliski Jonatana Annasza, nieobrzezany poganin - prozelita, gÂ³Ã³wny
przywÃ³dca zakonu Szema.
 
   Â   
 
   Â   BartÂ³omiej { znany jako Jan Marek }, to polityczny i ewangeliczny towarzysz Filipa. byÂ³ takÂ¿e, przywÃ³dcÂ±
prozelitÃ³w, wysokim rangÂ± urzÃªdnikiem oraz wpÂ³ywowym terapeutÂ± egipskim w Kumran.
 
   Â   
 
   Â   Tomasz najbardziej wpÂ³ywowy chrzeÂ¶cijaÃ±ski ewangelista.
 
 Piotr { Szymon }, Andrzej.
 
    
 
 Â  Najmniej wpÂ³ywowi czÂ³onkowie poÂ¶rÃ³d ApostoÂ³Ã³w. Byli zwykÂ³ymi " wieÂ¶niakami" eseÃ±czykÃ³w { w
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owych czasach tak ich zwano}, nie sprawowali Â¿adnych urzÃªdÃ³w publicznych, byli tylko "poÂ³awiaczami ryb" nie 
"rybakami", ich rola podczas rytuaÂ³u chrztu byÂ³a Â¶ciÂ¶le Â¶wiecka znaczy to, Â¿e ciÂ±gnÃªli tylko sieci, nie
wykonujÂ±c przy tym Â¿adnych rytuaÂ³Ã³w kapÂ³aÃ±skich. Â  Â  Â  Â  Wykorzystano fragmenty Biblii, przekÂ³ad z
jÃªzykÃ³w hebrajskiego i greckiego - Brytyjskie i Zagraniczne towarzystwo Biblijne.1975.
 
 Opracowano na podstawie ' Jesus" Ramon Herwas,; Bloodline of the holy Grail {krew z krwi Jezusa}Â Laurence
Gardner wyd Amber.
 
 WiÃªcej informacji www.wydawnictwoamber.pl za zgodÂ±.
 
 Â© 1 Maja 2009 MMagdalena Struska de Merowing.
 PowyÂ¿szy tekst jest tekstem autorskim.
 Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstu.
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