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Księga Powtórzonego Prawa
Wprowadzenie

Okoliczności powstania

Zbiór zwany Pięcioksięgiem zamyka Księga Powtórzonego Prawa. Jej hebrajska nazwa – 
Debarim – pochodzi od wyrazów, którymi się zaczyna: Oto słowa. W kręgu kultury 

zachodniej tytuł księgi wywodzi się od greckiej nazwy Deuteronomion, czyli: ‘drugie prawo’ 
lub ‘powtórzone prawo’. Grecka nazwa wzięła początek od niezbyt poprawnego tłumacze-
nia wersetu Pwt 17,18, ale mimo to dobrze opisuje tę księgę. Jest ona bowiem zredagowana 
jako długa mowa Mojżesza, który na równinie Moabu powtarza i wyjaśnia prawa otrzyma-
ne od Boga na górze Horeb (tak nazywana jest w tej księdze góra Synaj).

W samej księdze brak informacji o jej autorze. Przez wiele wieków przyjmowano, że 
był nim Mojżesz. Niewykluczone, że wiele zawartych w niej myśli i nauk sięga czasów 
Mojżesza, jednakże obecny tekst księgi powstał kilka wieków później, w innych warun-
kach społecznych, gdy Izraelici przebywali już na terenie Kanaanu. 

Prawie wszyscy zgadzają się dziś, że historia powstania Księgi Powtórzonego Prawa może 
być związana z odnalezieniem ok. 622 r. przed Chr., podczas remontu świątyni, księ-
gi prawa, która dla króla Jozjasza stała się impulsem do działań na rzecz oczyszczenia 
i centralizacji kultu (2Krl 22,8-20). Wydaje się, że Księga Powtórzonego Prawa powstała 
w Królestwie Północnym (Izraelu), przed rokiem 722 przed Chr., w środowisku lewickim, 
na które wywarła wpływ tradycja wielkich proroków. Po upadku Królestwa Północnego 
księga została przewieziona do Jerozolimy i tam zredagowana w duchu reform króla 
Ezechiasza. W czasie panowania jego syna Manassesa, który zasłynął jako propagator 
pogaństwa (2Krl 21,1-18), została ukryta w świątyni, a jej wskazania zaczął wprowadzać 
w życie dopiero Jozjasz. Po upadku Jerozolimy w 586 r. przed Chr. teologia księgi miała 
istotny wpływ na ocenę wydarzeń związanych z utratą niepodległego bytu państwowe-
go przez królestwa Izraela i Judy. Pod wpływem Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 28) opis 
wydarzeń historycznych zawarty w Joz, Sdz, 1-2Sm i 1-2Krl został zredagowany według 
schematu: za dobro – nagroda, za zło – kara. Według tej zasady dokonano oceny histo-
rii narodu wybranego, co miało na celu przede wszystkim uzmysłowienie czytelnikom, 
że Bóg nie jest obojętny na to, jak postępuje Jego lud. Przy okazji redakcji ksiąg opisu-
jących historię narodu wybranego mógł też powstać dzisiejszy początek i koniec Księgi 
Powtórzonego Prawa (Pwt 1 – 3; 31 – 34), który można czytać jako oddzielny dokument, 
powiązany występującą tylko w tych rozdziałach postacią Jozuego. 

W Księdze Powtórzonego Prawa zaktualizowano wiele przepisów zawartych w tzw. 
Kodeksie Przymierza (Wj 20,22 – 23,33) w perspektywie przeobrażeń społecznych i poli-
tycznych, o których dowiadujemy się od proroków Amosa, Ozeasza czy Micheasza. Księga 
ta odzwierciedla przejście od warunków ekonomicznych charakterystycznych dla małej 
wiejskiej wspólnoty do wymiany handlowej opartej na pieniądzu. Zostają w niej poru-
szone problemy związane z narastającym rozwarstwieniem społecznym, komasacją grun-
tów przez wielkich obszarników i utratą dziedzicznych praw do ziemi przez drobnych rol-
ników. Osłabienie tradycyjnej roli klanu wymagało sprecyzowania przepisów chroniących 
rodzinę (np. Pwt 21,18-21; 25,5-10) i ubogich (Pwt 15,12-18; 24,17-22; 26,12n; 27,19). 
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Należało też chronić system prawny przed korupcją i nadużyciami wobec najsłabszych 
(Pwt 16,18-20). W Księdze Powtórzonego Prawa zajęto się instytucjami państwa i poruszono 
zagadnienia związane z władzą królewską, armią zawodową i międzynarodowymi związka-
mi monarchy (np. Pwt 17,16n). Niektóre zalecenia wyraźnie nawiązują do sytuacji powstałej 
w wyniku asyryjskiej polityki przesiedleń ludności. W sytuacji nowych zagrożeń i wyzwań 
Księga Powtórzonego Prawa zawiera propozycję odnowy społecznej wokół idei posłuszeń-
stwa Bogu i Jego prawu.

Treść i teologia

Akcja Księgi Powtórzonego Prawa rozgrywa się w Moabie, naprzeciw Jerycha, w przeddzień 
przekroczenia przez Izraelitów Jordanu i rozpoczęcia podboju Kanaanu. Mojżesz otrzymał 
od Boga objawienie, że nie wejdzie do Ziemi Obiecanej (Pwt 3,25-27; 31,2), dlatego księga 
utrzymana jest w formie długiej mowy pożegnalnej, jaką wygłasza Mojżesz. Jego przemó-
wienie można podzielić na trzy części: Pwt 1,6 – 4,43; 4,44 – 26,19; 29 – 30. Zasadniczą 
część księgi stanowi druga mowa Mojżesza (Pwt 4,44 – 26,19). Znajduje się w niej Dekalog 
(Pwt 5,6-21) oraz tzw. Kodeks deuteronomiczny (Pwt 12 – 26) zawierający prawo kultowe, 
cywilne oraz karne. Wszystkie mowy cechuje bardzo podniosły i kaznodziejski styl. Jest 
w nich zachęta do wierności Bogu, przymierzu i przykazaniom. Mojżesz często odwołuje 
się do przeszłości związanej z czterdziestoletnią wędrówką przez pustynię, by przypomnieć 
Izraelitom nieustanną bliskość Boga, przymierze na Horebie (Synaju), Boże obietnice oraz 
łaskę wybraństwa. To obdarowanie zobowiązuje Izraelitów do udzielania wspaniałomyśl-
nej i natychmiastowej odpowiedzi (stąd częste użycie słowa „dziś”, np. Pwt 5,1; 6,1-6).  
Od tej odpowiedzi zależy byt narodu i posiadanie Ziemi Obiecanej.

Myśl religijna Księgi Powtórzonego Prawa jest bardzo bogata i zawiera istotę całej teolo-
gii starotestamentowej. Najważniejsze przesłanie księgi koncentruje się na przypomnieniu 
o tym, że Izraelici, jako naród wybrany (Pwt 7,6; 14,2; 26,18), mają czcić tylko jedynego Boga 
i kochać Go całym sercem. Muszą pamiętać o przymierzu z Bogiem i podczas świąt wspomi-
nać Bożą miłość objawioną w czasie Wyjścia z Egiptu. Zobowiązani są także do gorliwego 
wypełniania woli Bożej wyrażonej w nakazach Prawa (Tory). Ziemia Kanaan jest darem dla 
Izraela, lecz posiadanie jej zależeć będzie od wierności Izraelitów jedynemu Bogu.

Wszyscy Izraelici powinni uznać Boga za swojego Pana, a siebie nawzajem za braci 
i siostry. Podobnie jak u proroków, w centrum nauczania księgi znajduje się wezwanie 
do miłości, sprawiedliwości, wierności, a także troski o ubogich. Relacja między Bogiem 
a Izraelem powinna określać stosunek Izraelitów zarówno do siebie nawzajem, jak i do 
obcych. Izraelici, jako wyzwoleni z niewoli przez Boga, zobowiązani zostają do naślado-
wania Go w Jego postawie wobec sieroty, wdowy i cudzoziemca (Pwt 10,16-19).

W NT często (ok. 80 razy) występują odwołania do Księgi Powtórzonego Prawa (np. 
Mt 4,4.7; 5,31; 18,16; 22,37; Mk 12,29n; Łk 10,27; 4,4.12; Dz 3,22n; 7,37). Kościół często 
sięga po tę księgę w liturgii i nauczaniu, by zachęcić wiernych do żarliwej miłości Boga 
i bliźniego oraz do wypełniania Bożego prawa. W księdze tej znajduje się także zapowiedź 
pojawienia się nowego proroka (Pwt 18,15nn), którym dla chrześcijan jest Jezus Chrystus, 
prowadzący lud Boży do nowej ziemi obiecanej, czyli do jedności z Bogiem Ojcem.
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Pwt

Powtórzone Prawo 1,1-13

 Wprowadzenie. Akcja Księgi Powtórzonego Prawa rozgrywa się na pustyni leżącej na nizinie Araba 
po wschodniej stronie Jordanu (w. 1). Według tradycji, w tym miejscu Mojżesz wygłosił trzy mowy 
(Pwt 1,6 – 4,43; 4,44 – 26,19; 29 – 30), które miały przygotować Izraelitów nie tylko do wkroczenia 
do Ziemi Obiecanej, ale także do dalszego życia. Pierwsze trzy rozdziały pełne są wspomnień z cza-
sów wędrówki Izraelitów przez pustynię. Celem wspominania jest zwrócenie uwagi na konieczność 
okazania wierności Bogu, który z wielką miłością czuwał nad losem przodków i nadal troszczy się 
o swój lud. Całą księgę traktuje się na ogół jako tekst prawa, ale w w. 5 czytamy, że Mojżesz zaczął 
wyjaśniać prawo. To wyjaśnienie zawiera w sobie dydaktyczną perswazję, zachęcającą Izraelitów do 
uczenia się nakazów prawa oraz wyciągania wniosków z własnej historii.

 Ostatnie pouczenie na górze Horeb. Wyznaczenie przywódców nad poszczególnymi grupami 
i ustanowienie sędziów ma zapewnić sprawny wymarsz w kierunku Kanaanu i należyte funkcjonowanie 

a) nizina Araba – znajduje się 
po wschodniej stronie Jordanu, 
w Moabie.

b) Miejscowości wymienione 
w w. 1 leżały na trasie wędrów-
ki Izraelitów, aż do obecnego 
miejsca postoju. Do dziś nie 
zdołano zlokalizować ich poło-
żenia. Nazwą Paran określano 
pustynię, która od północy sty-
kała się z pustynią Araba, a od 
południa z pustynią Sin. Według 
Pwt 33,2 i Ha 3,3 góra Synaj 
leżała na pustyni Paran.

c) czterdziedzieści – symbolicz-
na liczba długości życia jednego 
pokolenia. Pomiędzy drugim 
rokiem wędrówki (Lb 10,11) 
a obecnym zdarzeniem upłynęło 
38 lat.

d) Cheszbon – miasto położone 
w północnej części Moabu. 

e) Asztarot… Edrei – Asztarot 
było stolicą królestwa Oga 
w Baszanie (Joz 9,10), Edrei – 
królewską rezydencją.

f) Szefela – urodzajna nizina 
położona pomiędzy górami Judy 
i przybrzeżną równiną Morza 
Śródziemnego.

g) Negeb – południowa część 
Judy. 

h) Liban – pasmo górskie na 
północy Palestyny, ciągnące się 
równolegle do wybrzeża Morza 
Śródziemnego, słynące z lasów 
cedrowych.

i) Wymienione terytoria tylko 
częściowo weszły w skład Izra-
ela za czasów panowania króla 
Dawida.

Wprowadzenie

11Oto słowa, które Mojżesz wypowiedział do wszystkich 
Izraelitów na pustyni za Jordanems, na nizinie Arabaa leżą-

cej naprzeciw Suf, między Paran a Tofel, Laban, Chaserot 
i Di-Zahabb. 2Jedenaście dni drogi jest od góry Horeb przez 
górę Seir do Kadesz-Barnea. 3W pierwszym dniu jedenastego 
miesiąca, w czterdziestymc roku wędrówki, Mojżesz oznajmił 
Izraelitom wszystko, co Pans nakazał mu powiedzieć. 4Wydarzy-
ło się to po pokonaniu Sichona, króla Amorytóws, mieszkającego 
w Cheszbonied, i Oga, króla Baszanu, mieszkającego w Asztarot 
i w Edreie. 5Za Jordanem, w kraju Moabus, Mojżesz zaczął wyja-
śniać prawos:

Pierwsza mowa Mojżesza

Ostatnie pouczenie na górze Horeb
6„Pans, nasz Bóg, powiedział do nas na górze Horeb: «Wystarczająco 
długo przebywaliście na tej górze! 7Zwińcie obóz i idźcie w góry 
Amorytóws, do wszystkich narodów osiadłych na nizinie Araba, 
w górach, w Szefelif, w Negebieg, nad brzegiem morza, w ziemi 
Kananejczykóws i w Libanieh, aż po wielką rzekę Eufrati. 
8Patrzcie, daję wam ten kraj». Idźcie więc i weźcie go w posia-
danie, bo Pan przysiągł dać go waszym ojcom, Abrahamowi, 
Izaakowi i Jakubowis, a po nich ich potomstwu.
9Wtedy powiedziałem do was: Sam nie poradzę sobie z wami, 
10gdyż Pan, wasz Bóg, tak was rozmnożył, że jesteście dziś licz-
ni jak gwiazdy na niebie. 11Niech Pan, Bóg waszych ojców, jesz-
cze tysiąckrotnie was pomnoży i pobłogosławis, tak jak obie-
cał. 12Tylko czy sam zdołam udźwignąć wasze problemy, waszą 
zarozumiałość i kłótnie? 13Wybierzcie więc w każdym plemieniu 

Księga Powtórzonego Prawa
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a) Mojżesz nawiązuje tu do 
rady swojego teścia Jetra (Wj 
18,13-26), którego tutaj nie 
wspomina.

b) Horeb – inna nazwa góry 
Synaj. Tradycja rabiniczna 
wiąże etymologię góry Horeb 
ze słowem h’ arav – ‘znisz-
czenie’, zgodnie z interpreta-
cją, że przekazanie Dekalogu 
„zniszczyło” dawne wierzenia 
Izraelitów i miało położyć kres 
bałwochwalstwu.

c) Kadesz‑Barnea – duża oaza 
leżąca ok. 80 km na południe 
od Beer-Szeby (Rdz 21,31+). 
Według tradycji Izraelici zatrzy-
mali się tam na ok. 38 lat (Pwt 
2,14).

d) dolina Eszkol – znajduje się 
w okolicach Hebronu.

e) bracia – mowa o zwiadow-
cach (Lb 13 – 14).

społeczności Izraelitów. Widzialnym przywódcą jest Mojżesz, ale główne przywództwo należy do Boga, 
któremu wszyscy (w szczególności pomocnicy Mojżesza) mają okazywać pełne posłuszeństwo. Ono jest 
gwarancją dalszego błogosławieństwa Bożego i dotarcia do Ziemi Obiecanej. Wspomnienie patriarchów 
przywołuje na pamięć obietnice, które otrzymali od Boga, w których zapewnił On, że Izraelici staną się 
potężnym i licznym narodem, ziemia Kanaan natomiast będzie ich własnością na wieki (Rdz 12,7; 15; 
22,17; por. Rdz 26,2-5; 28,13-15).

 Niewierność ludu w Kadesz. Pierwszy etap marszu prowadził przez pustynię od góry Horeb do 
Kadesz-Barnea. Izraelici mieli więc rozpocząć zajmowanie Kanaanu od strony południowej. W sło-
wach Mojżesza powtarza się wezwanie, aby nikt nie okazywał lęku (ww. 21.29). Oznacza to, że naród 
ma czerpać siłę z zawierzenia Bogu, który będzie walczył po jego stronie (Pwt 20,1-9+). Chociaż Bóg 

mężczyzn mądrych, roztropnych i doświadczonych, a ja usta-
nowię ich waszymi zwierzchnikamia. 14Odpowiedzieliście mi: 
«To, co zamierzasz uczynić, jest dobre». 15Wezwałem więc przy-
wódców waszych plemion, ludzi mądrych i doświadczonych, 
i ustanowiłem ich waszymi zwierzchnikami, aby stali na czele 
tysięcy, setek, pięćdziesiątek i dziesiątek oraz aby byli urzędni-
kami w waszych plemionach. 16Wtedy też rozkazałem sędziom: 
Przesłuchujcie waszych bracis i sprawiedliwie rozsądzajcie spory, 
jakie toczą między sobą lub z obcymi. 17W sądzeniu unikajcie 
stronniczości i tak samo wysłuchujcie małych i wielkich. Nie bój-
cie się nikogo, bo sąds należy do Boga. Jeżeli jakaś sprawa będzie 
dla was zbyt trudna, skierujcie ją do mnie, a ja ją zbadam. 18Wte-
dy to przekazałem wam wszystko, co powinniście czynić. 

Niewierność ludu w Kadesz
19Następnie wyruszyliśmy spod góry Horebb, jak nam nakazał 
Pans, nasz Bóg, i przemierzyliśmy tę wielką i straszną pustynię, 
którą widzieliście podczas drogi ku górom Amorytóws. Gdy dotar-
liśmy do Kadesz-Barneac, 20powiedziałem do was: Przybyliście do 
gór Amorytów, które daje nam Pan, nasz Bóg. 21Spójrz Izraelus! 
Pan, twój Bóg, daje ci ten kraj. Idź, weź go w posiadanie, bo Pan, 
Bóg twoich ojców, obiecał go tobie. Nie bój się i nie upadaj na 
duchu! 22Wtedy wszyscy zbliżyliście się do mnie i powiedzieli-
ście: «Trzeba wcześniej wysłać zwiadowców, aby zbadali ten kraj 
i powiedzieli nam, jaką drogą mamy iść i do jakich miast mamy 
wkroczyć». 23Spodobała mi się ta rada. Wybrałem więc dwunastu 
mężczyzn, po jednym z każdego plemienia. 24Oni zaraz wyruszy-
li w góry, dotarli aż do doliny Eszkold i zbadali ten kraj. 25Zabrali 
ze sobą trochę owoców tej ziemi i przynieśli je do nas, po czym 
powiedzieli: «Piękny kraj daje nam Pan, nasz Bóg». 26Wy jednak 
nie chcieliście iść i buntowaliście się przeciw nakazowi Pana, 
waszego Boga. 27Szemraliście w namiotach i mówiliście: «Pan nas 
znienawidził i po to wyprowadził nas z Egiptu, aby nas wydać 
w ręce Amorytów i zniszczyć. 28Dokąd pójdziemy? Nasi bra-
ciae przerazili nas, mówiąc: Tamten lud jest większy i roślejszy 
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Pwt

Powtórzone Prawo 1,29-44

a) synowie Anaka – kilkakrotnie 
wspomina się w Pwt o „synach 
Anaka”, czyli Anakitach (zob. 
Słownik), do których zaliczano 
także Refaitów, Emitów (Pwt 
2,10; por. Rdz 14,5) i Zamzum-
mitów (Pwt 2,20). Byli to pier-
wotni mieszkańcy Kanaanu 
i Zajordania, z czasem otoczeni 
legendą, która przypisywa-
ła im wzrost olbrzymów (Lb 
13,33). Odkrycia archeologicz-
ne potwierdzają wysoki wzrost 
pierwotnych mieszkańców 
Kanaanu.

b) Pan… będzie walczył za was – 
zob. Pwt 20,1-9+.

c) nie zaufaliście Panu – 
w wyrażeniu tym występuje 
czasownik aman, który wyraża 
zawierzenie i ufność. Stąd: amen 
(np. 2Kor 1,20).

d) rozgniewał się – zob. Słownik 
(gniew Boży).

e) Kaleb – jest przykładem 
człowieka prawego (Lb 14,6-7; 
32,12). Należał do Kenitów, któ-
rzy przyłączyli się do Izraelitów 
podczas wędrówki, a później 
zamieszkiwali okolice Hebronu.

bardzo troszczył się o Izraelitów (w. 31), oni nie potrafili odpowiedzieć zaufaniem na Jego miłość. 
Kazali najpierw wysłać zwiadowców do Kanaanu (według Lb 13,2 to Bóg dał takie polecenie), a po ich 
powrocie i nieprawdziwej relacji większości z nich buntowali się przeciwko Bogu (w. 27). 

 Nagana i kara za niedowiarstwo. Osiedlenie się Izraelitów w Ziemi Obiecanej jest ściśle związane 
z wiarą i pełnym zawierzeniem Bogu. Niewiara powoduje, że obietnica objęcia ziemi w posiadanie 
oddala się w czasie. Nikt z dorosłych, oprócz Kaleba i Jozuego, nie wejdzie do Ziemi Obiecanej, nawet 
Mojżesz. Wejdą tam małe dzieci, które nie ponoszą odpowiedzialności za grzech niewiary dorosłych. 
Po grzechu buntu i niewiary Izraelici muszą wrócić nad Morze Czerwone (w. 40), czyli do punktu 
wyjścia, i na nowo rozpocząć wędrówkę. Próbują jednak innego rozwiązania i desperacko rzucają się 
do walki, która kończy się ich klęską. Pokuta za grzech niewiary będzie trwać dla Izraelitów 38 lat 
(Pwt 2,14). Dla chrześcijan to zdarzenie może być obrazem wędrówki Kościoła i każdego wyznawcy 
Chrystusa do nieba, które symbolizuje jedność z Bogiem (Hbr 3,7 – 4,13).

od nas, a jego wielkie i warowne miasta wznoszą się ku niebu. 
Widzieliśmy tam także synów Anakaa!».
29Wtedy powiedziałem: Nie drżyjcie i nie bójcie się ich! 30Pan, 
wasz Bóg, który pójdzie przed wami, będzie walczył za wasb, jak 
to już nieraz czynił w Egipcie 31i na pustyni. Widzieliście przecież, 
że przez całą drogę aż do tego miejsca Pan, wasz Bóg, niósł was 
jak ojciec niesie syna. 32Mimo to nie zaufaliście Panuc, waszemu 
Bogu, 33który podczas drogi szedł przed wami, by szukać miejsca 
na obóz. Drogę, którą mieliście iść, wskazywał wam w nocy za 
pomocą ognia, a w dzień – za pomocą obłoku.

Nagana i kara za niedowiarstwo
34Pans słyszał wasze słowa, dlatego rozgniewał sięd i przysiągł: 
35«Nikt z ludzi tego niegodziwego pokolenia nie zobaczy pięknego 
kraju, który przysiągłem dać ich przodkom. 36Zobaczy go jedynie 
Kalebe, syn Jefunnego. Jemu i jego synom dam ten kraj, który on 
przemierzył, ponieważ w pełni był wierny Panu». 
37Z waszego powodu Pan rozgniewał się także na mnie i rzekł: «Ty 
również tam nie wejdziesz. 38Wejdzie tam twój sługa Jozue, syn 
Nuna. Umacniaj go, on bowiem sprawi, że Izraels weźmie ten kraj 
w posiadanie. 39Wejdą tam wasze niemowlęta, o których mówi-
liście, że staną się łupem, i wasze dzieci, które dziś nie potrafią 
odróżnić dobra od zła. Dam im ten kraj, a one wezmą go w posia-
danie. 40Wy zaś zawróćcie i ruszajcie przez pustynię drogą wiodą-
cą nad Morze Czerwone». 
41Odpowiedzieliście mi: «Zgrzeszyliśmys przeciw Panu! Chcemy 
iść i walczyć, jak nakazał Pan, nasz Bóg». Wtedy każdy z was 
przypasał broń i chciał lekkomyślnie ruszyć w góry. 42Lecz Pan 
kazał mi powiedzieć: «Nie idźcie w góry i nie walczcie, aby-
ście nie zostali pokonani przez waszych wrogów, bo nie będzie 
Mnie wśród was». 43Przekazałem wam to, lecz nie posłuchaliście. 
Zbuntowaliście się przeciw nakazowi Pana i zuchwale wyruszy-
liście w góry. 44Wtedy Amorycis, którzy mieszkają w tych górach, 
ruszyli przeciwko wam. Ścigali was, jak czynią to pszczoły, 
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a) Seir – górzysta kraina poło-
żona na południowy wschód 
od Kanaanu, na terytorium 
Edomitów. Nazwa Seir często 
w Biblii funkcjonuje jako syno-
nim Edomu.

b) Chorma – miasto leżące 
12 km na wschód od Beer-Sze-
by (Rdz 21,31+). Od gór Seiru 
(Edomu) do Chormy było ok. 
80 km.

c) Araba – termin tlumaczony 
jako ‘równina’, ‘pustynia’. Kra-
ina geograficzna, której obszar 
pokrywa się z rowem tekto-
nicznym ciągnącym się przez 
160 km od Jeziora Galilejskiego 
na południe, w kierunku Morza 
Czerwonego.

d) Elat – dzisiejsze Aqabah, 
ważne miasto portowe położone 
nad zatoką Akaba. Niektórzy 
utożsamiają je z Esjon-Geber.

e) Esjon‑Geber – nadmorskie 
miasto położone na terytorium 
Edomu, nad zatoką Akaba.

f) Ar – prawdopodobnie krót-
szy wariant nazwy miasta Aroer 
(Pwt 2,36). Niekiedy nazwa ta 
odnosi się do Moabu.

g) Huryci – lud indoeuropej-
ski, który zamieszkiwał płn. 
Mezopotamię. Przypuszcza się, 
że w starożytności dotarli do 
Palestyny i dlatego Egipcjanie 
nazywali ten teren m.in. „kra-
jem Hurru”. Prawdopodobnie 
Huryci na terenie Palestyny 
utworzyli wśród ludności 
semickiej enklawę pięciu miast 
gabaońskich (Joz 9). 

h) Kadesz‑Barnea – zob. Pwt 
1,19+.

 Wędrówka przez kraj Edomitów, Moabitów i Ammonitów. Dalszy ciąg mowy Mojżesza to wspo-
mnienie wędrówki pełnej trudów i cierpienia. Napotykamy tu zadziwiające odniesienie do wrogów 
Izraela: Edomitów, Moabitów i Ammonitów, których Mojżesz nazywa braćmi. Czyni to, odwołując się 
do pokrewieństwa, jakie łączy Izraelitów z Edomitami przez Ezawa (Rdz 36; Pwt 23,8), a z Moabitami 
i Ammonitami przez Lota (Rdz 19,30-38). Izrael, przechodząc przez ich terytoria, nie może wszczynać 
wojny i musi płacić za wodę oraz żywność. Taka postawa Izraelitów wobec tych ludów kontrastuje 
z opisami zawartymi w Księdze Liczb (Lb 20,14-21; 22-24), a także w samej Księdze Powtórzonego Prawa 
(Pwt 23,4-7). Również późniejsza historia Izraela świadczy o nieustannych zatargach i wojnach z tymi 
sąsiadami. Z wypowiedzi Mojżesza wynika jednak, że Bóg pragnie, aby Izraelici uszanowali swoich 
braci i budowali z nimi dobrosąsiedzkie relacje. 

i rozgromili od Seirua aż do Chormyb. 45Wróciliście i płakaliście 
przed Panem, lecz Pan wcale was nie słuchał. 46Dlatego musieli-
ście mieszkać w Kadesz przez tak długi czas.

Wędrówka przez kraj Edomitów, Moabitów i Ammonitów

21Wtedy zawróciliśmy i ruszyliśmy na pustynię drogą wiodą-
cą nad Morze Czerwone, tak jak mi Pans polecił. Sporo czasu 

zajęła nam droga wokół góry Seira. 2Wówczas Pan powiedział do 
mnie: 3«Dość już krążenia wokół tej góry! Teraz skierujcie się 
na północ. 4Ludowi zaś polecisz: Wkrótce przekroczycie grani-
cę waszych braci, potomków Ezawa, którzy mieszkają w Seirze. 
Oni się was boją, dlatego strzeżcie się bardzo, 5by nie wszczy-
nać z nimi wojny. Nie dam wam bowiem z ich ziemi nawet 
tyle, ile stopa przykrywa, bo Ezawowi dałem na własność górę 
Seir. 6Żywność będziecie od nich kupować za srebro. Również 
za wodę, którą będziecie pili, zapłacicie srebrem. 7Oto Pan, twój 
Bóg, błogosławiłs ci we wszystkich twoich poczynaniach. Znał 
trud wędrówki przez tę wielką pustynię. Pan, twój Bóg, był 
z tobą przez czterdzieści lat i niczego ci nie zabrakło». 8Odeszli-
śmy więc od naszych braci, potomków Ezawa, którzy mieszkają 
w Seirze i nie poszliśmy drogą wiodącą przez Arabęc, z dala od 
Elatd i Esjon-Gebere. Zawróciliśmy więc i ruszyliśmy w kierun-
ku pustyni Moabus. 9Wtedy Pan powiedział do mnie: «Nie zacze-
piaj Moabitów i nie wszczynaj z nimi wojny. Nie dam ci na wła-
sność niczego z ich ziemi, gdyż Arf dałem na własność potomkom 
Lota. – 10Poprzednio mieszkali tu Emici, lud wielki, liczny i rosły 
jak Anakicis. 11Zaliczano ich do Refaitów jak Anakitów, lecz 
Moabici nazywali ich Emitami. 12W Seirze mieszkali wcześniej 
także Hurycig, których wypędzili i wytępili potomkowie Ezawa, 
i osiedlili się w ich posiadłości. Podobnie uczynił Izraels w ziemi, 
którą Pan dał mu w posiadanie. – 13Teraz idźcie i przeprawcie się 
przez potok Zared!». I przeszliśmy potok Zared. 14Nasza wędrów-
ka z Kadesz-Barneah do przeprawy przez potok Zared trwała trzy-
dzieści osiem lat, aż wyginęło w obozie całe pokolenie mężczyzn 
zdolnych do walki, jak im to Pan przysiągł. 15Pan zwrócił się prze-
ciwko nim, aby całkowicie wyniszczyć ich w tym obozie.
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Powtórzone Prawo 2,16-31

a) Gaza – miasto kananejskie 
położone w południowo-zachod-
niej Palestynie ok. 5 km od brze-
gu Morza Śródziemnego, przy 
ważnym handlowym i woj-
skowym szlaku prowadzącym 
z Egiptu do Syrii. Była częścią 
tzw. pentapolu filistyńskiego, 
czyli związku pięciu miast, 
które odgrywały ogromną rolę 
w ówczesnym handlu. Podbi-
ta przez Aleksandra stała się 
jednym z ważniejszych miast 
hellenistycznych.

b) Kaftoryci – in. Filistyni, któ-
rzy przybyli na tereny Palestyny 
z Kaftor, czyli z Krety (Am 
9,7).

c) król Cheszbonu – Sichon był 
amoryckim królem i panował 
w Cheszbonie. Do dziś nie 
udało się ustalić położenia tego 
miasta.

d) Seir – zob. Pwt 1,44+.

e) Ar – zob. Pwt 2,9+.

f) Bóg, sprawił, że… zaciął się 
w uporze – podobnie zachował 
się król Egiptu (np. Wj 4,21+).

 Pokonanie królów: Sichona i Oga. Zwycięstwo nad Sichonem i Ogiem należy do najstarszych 
elementów tradycji Izraela. Wspomina się o nim m.in. w psalmach (np. Ps 135,10n; 136,17-20). Po-
konanie przeciwnika potężniejszego od Izraelitów było dla nich widomym znakiem mocy Boga, który 
ujął się za swoim ludem. Mogli się też przekonać, że Bóg panuje nad wszystkimi potęgami i ma moc 
obdarzyć zwycięstwem lud, który jest Mu wierny i pełni Jego wolę. Przypisany Bogu nakaz bezlitosnego 
wyniszczenia wroga może bulwersować i wydawać się sprzeczny z nauczaniem proroków i Jezusa 
Chrystusa, przez których Bóg wzywa do miłości nieprzyjaciół i do przebaczenia. Pismo Święte jest 
jednak księgą napisaną przez ludzi, którzy Bożą nauką żyli w różnych czasach i starali się przekazać 
treści objawione, nawiązując do swoich doświadczeń i wyobrażeń. Mowa o całkowitym zniszczeniu 
przeciwnika jest tutaj przede wszystkim symbolem absolutnego zwycięstwa, a więc znakiem mocy 
Boga, który pozwala pokonać wszelkie siły stojące na przeszkodzie Jego panowaniu w życiu swojego 
ludu. Nakaz całkowitego zniszczenia zawiera też wskazanie, aby Izrael nie przyjmował zwyczajów 
pogańskich i ze względu na wierność Bogu unikał asymilacji z poganami.

16Gdy już wyginęli spośród ludu wszyscy mężczyźni zdolni do 
walki, 17Pan powiedział do mnie: 18«Dziś przekroczysz grani-
cę Moabu w pobliżu Ar 19i zbliżysz się do granic Ammonitóws. 
Nie zaczepiaj ich i nie wszczynaj z nimi wojny. Nie dam ci na 
własność niczego z ziemi Ammonitów, bo dałem ją w posiada-
nie synom Lota. – 20Niegdyś ziemię tę uważano za posiadłość 
Refaitów, gdyż zamieszkiwali ją Refaici, których Ammonici nazy-
wali Zamzummitami. 21Był to lud wielki, liczny i rosły jak Anakici. 
Pan ich wytracił, a w ich miejsce osiedlili się Ammonici. 22Podob-
nie uczynił synom Ezawa, którzy mieszkają w Seirze: zgładził 
Hurytów, na miejscu których zamieszkali oni aż po dzień dzi-
siejszy. 23Także Awwici, którzy zamieszkiwali osady aż do Gazya, 
zostali wytępieni przez Kaftorytówb, którzy przybyli z Kaftor 
i osiedlili się na ich miejscu. – 24Wstańcie więc, zwińcie namio-
ty i przejdźcie potok Arnon! Spójrz, Izraelu! Oto oddaję w twoje 
ręce Sichona, Amorytęs, króla Cheszbonu, i jego kraj. Zaczynaj 
podbój! Wypowiedz mu wojnę! 25Od dziś zacznę szerzyć strach 
i trwogę przed tobą wśród wszystkich ludów ziemi. Gdy usłyszą 
o tobie, zadrżą i będą się ciebie bały».

Pokonanie królów: Sichona i Oga
26Wtedy wyprawiłem posłów z pustyni Kedemot do Sichona, króla 
Cheszbonuc, ze słowami pokoju: 27«Pozwól mi przejść przez twój 
kraj. Pójdę tylko drogą, nie zbaczając ani na krok. 28Sprzedaj mi  
żywność za srebro, bym miał co jeść, również za srebro daj  
mi wody, bym miał co pić. Pozwól mi tylko przejść, 29aż wkroczę 
przez Jordans do ziemi, którą nam daje Pans, nasz Bóg. Wcześniej 
pozwolili mi na to synowie Ezawa, którzy zamieszkują Seird, 
i Moabicis, którzy mieszkają w Are».
30Lecz Sichon, król Cheszbonu, nie zgodził się, byśmy przeszli 
przez jego kraj. Pan, twój Bóg, sprawił, że był nieprzejednany 
i zaciął się w uporzef, aby go wydać w twoje ręce, jak to dziś 
się dzieje. 31Wtedy Pan powiedział do mnie: «Patrz, już wkrótce 
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a) Aroer – zob. Pwt 2,9+.

b) Gilead – górzysta kra-
ina rozciągająca się od rzeki 
Jarmuk na północy po potok 
Arnon na południu (obecnie 
teren Jordanii).

c) Baszan – obszar leżący na 
wschód od Jeziora Galilejskiego 
i doliny górnego Jordanu (dzi-
siejsze Wzgórza Golan). Rozcią-
gał się od rzeki Jarmuk (wzdłuż 
której dziś biegnie granica mię-
dzy Jordanią a Syrią) na pół-
noc w kierunku góry Hermon 
(2814 m n.p.m.). Obfitował 
w żyzne pastwiska, uprawne 
pola i miejscami gęste dębowe 
lasy. Słynął z hodowli bydła, 
owiec i kóz. Podczas podziału 
Ziemi Obiecanej obszar ten 
przypadł plemieniu Manassesa.

d) Hermon – góra w paśmie 
Antylibanu (2814 m n.p.m.). 
Przez cały rok jest pokryta śnie-
giem.

e) Refaici – zob. Pwt 1,28+.

f) łoże z żelaza – inne możliwe 
tłumaczenie: sarkofag z bazaltu. 

g) Rabbat Ammonitów – dziś 
Amman, stolica Jordanii.

h) Długość łoża (ok. 4 m) odno-
si się do legendarnego wzrostu 
króla Oga.

i) Gilead – zob. Pwt 2,36+.

wydam ci Sichona i jego kraj. Zacznij podbój, by wziąć w posia-
danie jego kraj!». 32Sichon wraz z całym swoim wojskiem wyru-
szył do Jahsy na wojnę przeciwko nam. 33Lecz Pan, nasz Bóg, 
wydał go nam, a my pobiliśmy go, razem z jego synami i całym 
ludem. 34W tym samym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta. 
Na każde miasto oraz na mężczyzn, kobiety i dzieci, nie oszczę-
dzając nikogo, rzuciliśmy klątwęs. 35Jako zdobycz zatrzymaliśmy 
tylko bydło i łupy ze zdobytych miast. 36Od Aroerua, leżącego 
w dolinie nad potokiem Arnon, aż do Gileadub nie było miasta, 
którego byśmy nie zdobyli. Wszystkie wydał nam Pan, nasz Bóg. 
37Jedynie w kraju Ammonitóws nie zbliżyliśmy się ani do potoku 
Jabbok, ani do miast leżących w górach, ani gdziekolwiek, bo tak 
nam nakazał Pan, nasz Bóg.

3 1Następnie skierowaliśmy się na drogę wiodącą do Baszanuc. 
Wtedy Og, król Baszanu, wraz z całym swoim wojskiem, 

ruszył przeciwko nam i stoczył z nami bitwę pod Edrei. 2Lecz Pans 
powiedział do mnie: «Nie bój się go, gdyż wydam go w twoje ręce, 
a także jego lud i kraj. Postąpisz z nim tak samo, jak postąpiłeś 
z Sichonem, królem Amorytóws, który mieszkał w Cheszbonie». 
3Pan, nasz Bóg, wydał więc w nasze ręce Oga, króla Baszanu 
i cały jego lud. Walczyliśmy z nimi, aż wszyscy zginęli. 4Wtedy 
zdobyliśmy wszystkie miasta Oga i nie było osady, której byśmy 
nie zajęli: sześćdziesiąt miast, cały obszar Argob, królestwo Oga 
w Baszanie. 5Wszystkie te miasta były warowne, miały wyso-
kie mury i potężne, podwójnie zaryglowane bramy. Oprócz nich  
było jeszcze wiele miast nieobwarowanych. 6Rzuciliśmy na nie 
klątwę i postąpiliśmy tak jak z Sichonem, królem Cheszbonu: 
klątwa objęła każde miasto, wszystkich mężczyzn, kobiety  
i dzieci. 7Wszystkie zwierzęta natomiast i łupy z miast wzięliśmy 
dla siebie jako zdobycz.
8W ten sposób zajęliśmy kraje dwóch królów amoryckich, które 
leżą po drugiej stronie Jordanus, od potoku Arnon aż po górę 
Hermond. – 9Sydończycy na Hermon mówią Sirion, a Amoryci 
mówią Senir. – 10Zajęliśmy wszystkie miasta na równinie, cały 
Gilead i cały Baszan aż do Salka i Edrei, miast należących do 
królestwa Oga w Baszanie. 11Og, król Baszanu, był ostatnim 
z Refaitówe. Miał łoże z żelazaf, które teraz znajduje się w Rabbat 
Ammonitówg. Ma ono dziewięć łokcis długości i cztery łokcie sze-
rokości, licząc w łokciach zwyczajnychh.

Podział Zajordania
12Wtedy zajęliśmy ten kraj. Plemieniu Rubena i Gada dałem zie-
mie leżące od Aroeru nad potokiem Arnon, aż po połowę wzgórz 
Gileadui z jego miastami. 13Pozostałą część Gileadu i całe króle-
stwo Oga w Baszaniec dałem połowie plemienia Manassesa. – Cały 
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Powtórzone Prawo 3,14-29

a) Argob – obszar w północnej 
części Baszanu (Pwt 1,4+).

b) Geszuryci i Maakatyci – ich 
terytoria: Geszur i Maaka leżały 
po północno-wschodniej stronie 
jeziora Genezaret.

c) Makir – ród w plemieniu 
Manassesa (Sdz 5,14).

d) Morze Słone – chodzi o Morze 
Martwe, nazywane też w Biblii 
Morzem Wschodnim (np. Ez 
47,18; Jl 2,20). W rzeczywisto-
ści jest to wielkie jezioro (pow. 
ok. 1020 km2) leżące na teryto-
rium Izraela i Jordanii; nie ma 
odpływu, a główną rzeką, która 
je zasila, jest Jordan. Lustro 
wody Morza Martwego znajdu-
je się w najniższym punkcie na 
ziemi – 408 m p.p.m. Maksy-
malna głębokość – ok. 400 m. 
Zasolenie Morza Martwego jest 
ok. 40 razy większe niż np. 
Morza Bałtyckiego. W Morzu 
Martwym, poza bakteriami, nie 
ma organizmów żywych.

e) Pisga – szczyt w paśmie 
Abarim, na wschód od Morza 
Martwego, w pobliżu góry 
Nebo (Lb 21,20; 23,14; Pwt 
3,27; 4,49; Joz 12,3; 13,20).

f) Pan… będzie walczył za was – 
zob. Pwt 20,1-9+.

g) piękne góry – mowa o licz-
nych wzgórzach na terenie 
Kanaanu. W oryginale użyto 
zwrotu piękna góra, który Żydzi 
w swojej tradycji odnoszą do 
Jerozolimy i Syjonu.

h) Liban – zob. Pwt 1,7+.

i) rozgniewał się – zob. Słownik 
(gniew Boży).

 Ostatnie zarządzenia Mojżesza. Mojżesz zwraca się do ludzi z plemion Gada, Rubena i Ma-
nassesa, którzy jako pierwsi otrzymali swoje terytoria po wschodniej stronie Jordanu (Lb 32;  
Joz 13,8-31). Warunkiem osiedlenia się przez nich na tym obszarze jest wyruszenie z pozostałymi 
Izraelitami na podbój Kanaanu (Joz 1,12-18). W dalszej mowie Mojżesza pojawiają się treści, które 
szerzej zostaną przedstawione w końcowych rozdziałach księgi (Pwt 31 i 34). Chrześcijanie czytają 
ten tekst nie tylko jako opis historycznych zdarzeń, ale także jako zapowiedź nowej ziemi dla ludu 
Bożego w uniwersalnym Kościele Jezusa Chrystusa. Autor Listu do Hebrajczyków mówi, że święci 
Izraela widzieli tę ziemię z daleka i witali, wyznając, że są na ziemi obcymi i wędrowcami (Hbr 11,13; 
por. Hbr 11,14-16). 

obszar Argoba wraz z całym obszarem Baszanu nazywano niegdyś 
krajem Refaim. 14Jair, syn Manassesa, zdobył cały obszar Argob 
aż do granic Geszurytóws i Maakatytówb i nazwał swoim imie-
niem osiedla Baszanu, które po dziś dzień zwane są Osiedlami 
Jaira. – 15Makirowic oddałem Gilead. 16Plemionom Rubena i Gada 
dałem część Gileadu aż do doliny potoku Arnon. Granica biegnie 
od środka tej doliny aż do potoku Jabbok, stanowiącego granicę 
z Ammonitamis. 17Granicę stanowi również Araba i Jordans od 
Genezaret aż do Morza Araby, czyli Morza Słonegod, u podnó-
ża Pisgae na wschodzie.

Ostatnie zarządzenia Mojżesza
18Wtedy dałem wam taki nakaz: Pans, wasz Bóg, dał wam ten kraj 
na własność. Wszyscy władający bronią pójdą uzbrojeni na czele 
waszych bracis Izraelitów. 19Tylko wasze żony, dzieci i trzody – 
a wiem, że macie liczne stada – niech pozostaną w miastach, które 
wam dałem, 20aż Pan obdarzy waszych braci miejscem odpoczyn-
ku, podobnie jak was. Kiedy i oni także wezmą w posiadanie kraj, 
który da im Pan, wasz Bóg, po drugiej stronie Jordanus, dopiero 
wtedy każdy powróci do posiadłości, którą wam dałem. 21Wtedy 
też dałem Jozuemu to rozporządzenie: Widziałeś wszystko, co 
Pan, wasz Bóg, uczynił tym obu królom. To samo Pan uczyni 
wszystkim królestwom, ku którym idziesz. 22Nie bój się ich, gdyż 
sam Pan, wasz Bóg, będzie walczył za wasf.
23Wtedy błagałem Pana: 24O Panie mój, Boże! Zacząłeś ukazy-
wać twojemu słudze Twoją wielkość i moc Twojej ręki. Który 
bóg na niebie lub na ziemi potrafi czynić tak wspaniałe dzieła jak 
Twoje? 25Pozwól mi przejść na drugą stronę Jordanu, by zoba-
czyć ten piękny kraj, jego piękne góryg i Libanh. 26Lecz z waszego 
powodu Pan rozgniewał sięi na mnie i mnie nie wysłuchał. Pan 
mi powiedział: «Dosyć! Nie mów Mi już o tym więcej! 27Wejdź 
na szczyt Pisgae i spójrz na zachód i północ, południe i wschód. 
Przyjrzyj się dobrze, bo Jordanu nie przejdziesz. 28Wydaj polece-
nia Jozuemu, umocnij go i dodaj mu odwagi. On bowiem pójdzie 
na czele ludu i da mu w posiadanie kraj, który będziesz oglądał». 
29Przebywaliśmy wtedy w dolinie naprzeciw Bet-Peor.
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a) Izraelu, słuchaj – chodzi nie 
tylko o przyjęcie czegoś do wia-
domości, ale przede wszystkim 
o posłuszeństwo Bogu. Wezwa-
nie do słuchania często stanowi 
wstęp do mów liturgicznych 
(Pwt 5,1; 6,3n; 9,1).

b) Chodzi o grzech nierządu 
z Moabitkami, które skłoniły 
niektórych Izraelitów do kultu 
płodności (Lb 25).

c) Monoteizm Izraela oraz 
prawa, którymi się kierował, 
budziły zainteresowanie innych 
narodów (1Krl 10,4-9).

d) Horeb – zob. Pwt 1,19+.

e) Stwierdzenie, że Bóg był 
niewidzialny, służy ukazaniu 
prawdy, że jest On istotą 
duchową.

 Nakazy Boże prawdziwą mądrością. Rozdział 4 stanowi charakterystyczną całość, która w istocie 
streszcza naukę na temat przymierza między Bogiem a Izraelem, jaką zawiera Księga Powtórzonego 
Prawa. Mojżesz wzywa wszystkich Izraelitów, aby w kraju, do którego wkrótce wejdą, nie poddali się 
pogańskim obyczajom. Przed takim błędem powinno ich uchronić prawo, które zawiera w sobie Bożą 
mądrość. Kierowanie się tą mądrością pozwoli Izraelitom zachować dar Ziemi Obiecanej i zapewni 
im szczęśliwą przyszłość. Przypomnienie zdarzenia z Baal-Peor ma uświadomić Izraelitom, że ciągle 
muszą umacniać swoją wiarę w Jedynego Boga i strzec jej przed zagrożeniami ze strony obcych kul-
tów. Odstępstwa Izraelitów były prawdopodobnie podyktowane m.in. chęcią asymilacji z miejscową 
ludnością, lecz mogły również wynikać z tego, że dla niektórych prawo przekazane przez Mojżesza 
wydawało się zbyt wymagające.

 Objawienie na górze Horeb i zakaz bałwochwalstwa. Pod górą Horeb miały miejsce najważ-
niejsze wydarzenia w dziejach Izraela: objawienie się Boga, zawarcie przymierza między Bogiem 
i Izraelem oraz przekazanie Dekalogu. Do tych wydarzeń dołącza się jeszcze jeden istotny fakt, 

Nakazy Boże prawdziwą mądrością

41A teraz, Izraelus, słuchaja ustaw i nakazów, których uczę was 
wypełniać, byście mogli żyć i wziąć w posiadanie kraj, który 

wam daje Pans, Bóg waszych ojców. 2Nic wam nie wolno doda-
wać do słów, które nakazuję, ani nic z nich ujmować, lecz będzie-
cie przestrzegać przykazańs Pana, waszego Boga, które wam zle-
cam. 3Widzieliście na własne oczy, co Pan uczynił w Baal-Peor: jak 
Pan, twój Bóg, wytracił wszystkich, którzy poszli za Baal-Peoremb. 
4Wy zaś, którzy przylgnęliście do Pana, waszego Boga, wszyscy 
dziś żyjecie. 5Spójrzcie, nauczam was ustaw i nakazów, jak mi 
polecił Pan, mój Bóg, abyście je wypełniali w kraju, który idzie-
cie wziąć w posiadanie. 6Przestrzegajcie ich więc i zachowuj-
cie. W tym bowiem wyrazi się wasza mądrość i rozsądek wobec 
innych narodów, które – gdy usłyszą o tych ustawach – powiedzą: 
«Ten wielki naród naprawdę jest ludem mądrym i rozsądnym»c. 
7Bo czy jest jakiś wielki naród, który by miał bogów tak bliskich, 
jak Pan, nasz Bóg, ilekroć Go wzywamy? 8Czy jest jakiś wielki 
naród, który by miał ustawy i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe 
to Prawos, które dziś wam daję?

Objawienie na górze Horeb i zakaz bałwochwalstwa
9Tylko się strzeż i bardzo się pilnuj, abyś nie zapomniał o tych 
rzeczach, które widziałeś na własne oczy, i abyś był im wierny do 
końca swojego życia. Przekaż je swoim dzieciom i wnukom. 
10Tego dnia, kiedy stanąłeś przed Panems, twoim Bogiem, przy 
górze Horebd, Pan powiedział do mnie: «Zgromadź Mi luds! Chcę 
mu oznajmić moje słowa, których ma się nauczyć, aby odczu-
wał bojaźńs przede Mną przez wszystkie dni życia na ziemi i by 
tego nauczał także swoje dzieci». 11Wtedy zbliżyliście się i sta-
nęliście u stóp góry, która płonęła ogniem unoszącym się aż do 
nieba, cała spowita w ciemną, mroczną chmurę. 12Pan mówił do 
was z ognia, a wy słyszeliście dźwięk słów, lecz kształtu postaci 
nie widzieliście, słyszeliście jedynie głose. 13Oznajmił wam swoje 



357

Pwt

Powtórzone Prawo 4,14-26

a) napisał na… kamiennych 
tablicach – sformułowanie to 
wyraża przede wszystkim 
myśl, że przykazania pocho-
dzą z nadania Bożego, a nie 
ludzkiego. W tradycji utarło się 
przekonanie, że dwie tablice 
były zapisane różnymi przyka-
zaniami. Zdaniem niektórych 
biblistów użycie dwóch tablic 
świadczy o tym, że Mojżesz 
otrzymał te same przykazania 
napisane dwukrotnie. Kamien-
ne tabliczki, choć większe od 
glinianych, zazwyczaj mieściły 
się w ludzkiej dłoni; mogły 
pomieścić ok. 15-20 wersetów.

b) własny lud – zwrot ten 
nawiązuje do wyrażenia z Wj 
19,5, gdzie jest mowa o tym, że 
Izrael stanie się szczególną wła‑
snością Boga. Wybór Izraela oraz 
konsekwencje moralne tego 
wyboru to temat przewodni 
całej Księgi Powtórzonego Prawa. 
Zob. Słownik (lud Boży).

c) rozgniewał się – zob. Słownik 
(gniew Boży).

d) zazdrosny – wyrażenie to 
służy do ukazania nieskończo-
nej miłości Boga wobec swojego 
ludu. Zawiera też nakaz wyłącz-
nego kultu Boga Jahwe.

a mianowicie zjednoczenie Izraelitów w spójną całość. Bóg bowiem nakazuje Mojżeszowi, aby zgro-
madził lud (w. 10), który przybył pod Horeb jako grupa uciekinierów, ale ma stamtąd odejść jako 
wspólnota religijna. Elementem jednoczącym Izraela ma być wiara w Boga i wierność prawu. Izrael 
nie potrzebuje widzialnych wyobrażeń Boga, którego transcendencji i świętości nie zdoła wyrazić 
żadne ludzkie przedstawienie (Pwt 5,8n). Jedynym widzialnym znakiem troski Boga o swój lud są 
kamienne tablice, zawierające moralny drogowskaz dla nowo powstałej wspólnoty i dla jej przyszłego 
potomstwa (w. 10). 

 Groźba kary i wezwanie do nawrócenia. Zakaz sporządzania jakiejkolwiek podobizny Boga, 
wyrażony już poprzednio w Pwt 4,15-19, jest echem przykazania zawartego w Dekalogu (Wj 20,4n; 
Pwt 5,8n), który został dany Izraelitom na górze Synaj (Pwt 1,19+). Nie chodzi tu o sporządzanie wize-
runków bóstw pogańskich, gdyż ci bogowie nie istnieją (Pwt 4,39), lecz o próby tworzenia wyobrażeń 
Boga Izraela. W przeciwieństwie do pogańskich podobizn, które poprzez różnorodne wizerunki Boga 
starały się podkreślić Jego siłę, Izrael ma za zadanie odkryć, że cały świat został stworzony słowem 

przymierzes, które nakazał zachowywać. Było to Dziesięć przyka-
zań, które napisał na dwóch kamiennych tablicacha. 14Wtedy Pan 
polecił mi nauczyć was tych ustaw i nakazów, byście je wypeł-
niali w kraju, który idziecie wziąć w posiadanie. 15Strzeżcie się 
jednak bardzo! Skoro bowiem nie widzieliście żadnego kształtu 
postaci w dniu, w którym na Horebie Pan mówił do was z ognia, 
16nie dopuścicie się takiej obrzydliwości, by uczynić sobie jakąś 
rzeźbę lub jakikolwiek obraz bóstwa przedstawiający mężczy-
znę lub kobietę, 17zwierzę żyjące na ziemi lub ptaka fruwającego 
w przestworzach, 18płaza pełzającego po ziemi lub rybę pływają-
cą w morzu pod ziemią. 19Także wtedy, gdy podniesiesz swoje 
oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy – czyli wszyst-
kie zastępy niebieskie – nie daj się zwieść i nie kłaniaj się im ani 
czci im nie oddawaj. Pan, twój Bóg, dał je wszystkim narodom, 
które są pod niebem. 20Jednak to was Pan zabrał i wyprowadził 
z Egiptu, jakby z hutniczego pieca, abyście byli Jego własnym 
ludemb, jak dziś nim jesteście.
21Z waszego powodu Pan rozgniewał sięc na mnie i przysiągł, że 
nie przejdę Jordanus i nie wejdę do tego pięknego kraju, który Pan, 
twój Bóg, daje ci jako dziedzictwo. 22Ja umrę na tej ziemi i nie 
przejdę Jordanu, lecz wy go przejdziecie i weźmiecie w posiada-
nie ten piękny kraj. 23Strzeżcie się więc, abyście nie zapomnieli 
o przymierzu, które zawarł z wami Pan, wasz Bóg, i nie uczyni-
li sobie żadnej podobizny, bo tego wam zabronił Pan, wasz Bóg. 
24Ponieważ Pan, twój Bóg, jest ogniem pożerającym – On jest 
Bogiem zazdrosnymd.

Groźba kary i wezwanie do nawrócenia
25Gdy już dochowacie się dzieci i wnuków i zadomowicie się 
w tym kraju, lecz dopuścicie się takiej nieprawości, że zrobicie 
sobie rzeźbionego bożka, przedstawiającego cokolwiek, i będzie-
cie czynić to, co Pans, wasz Bóg, uważa za złe, pobudzając Go do 
gniewus, 26to zaświadczam wam dzisiaj wobec nieba i ziemi, że na 
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a) tylko Pan jest Bogiem – przy-
kład bardzo dojrzałej myśli 
teologicznej (Pwt 4,35.39; 
6,4); stwierdzenie najczęściej 
spotykane u proroka Izajasza  
(Iz 43,11;44,6; 45,5n).

Boga, a najdoskonalszym Jego obrazem w stworzonym świecie jest człowiek (Rdz 1,27). Izrael zostaje 
więc wezwany do szukania Boga z całego serca i z całej duszy (w. 29) w posłuszeństwie Jego słowu 
(np. Pwt 5,1; 6,4; zob. J 1,1nn). Próby tworzenia innych podobizn Boga prowadzą do grzechu i do 
utraty otrzymanych od Boga darów (ww. 27n; por. Pwt 28,62-64). 

 Wielkość Bożego wybraństwa. Fragment ten nie zawiera refleksji nad znaczeniem wyboru Izra-
ela w perspektywie historii całego świata. To jednak, co dotyczy Izraela, ma znaczenie uniwersalne 
i ponadczasowe. Relacja między Bogiem a Izraelem jest obrazem miłości i troski Boga wobec całego 
stworzenia. W takim duchu należy odczytywać wszystkie dary i napomnienia Boże dotyczące Izra-
ela. Zarówno dar ziemi, jak i prawa mają pomóc Izraelitom w rzeczywistym zbliżeniu się do Boga, 
w zawiązaniu z Nim prawdziwej relacji i w konsekwencji w zjednoczeniu się z Nim na zawsze 

pewno prędko zostaniecie zgładzeni z tej ziemi, do której pójdzie-
cie przez Jordans, aby ją posiąść. Niedługo będziecie w niej miesz-
kać, gdyż zostaniecie zupełnie wytępieni. 27Pan rozproszy was 
pomiędzy ludami i niewielu z was zostanie wśród narodów, do 
których Pan was zapędzi. 28Tam będziecie służyć bogom, których 
człowiek wykonał z drewna lub kamienia, którzy nie widzą, nie 
słyszą, nie jedzą ani nie czują zapachu. 29Wtedy będziesz poszu-
kiwał Pana, twojego Boga, i znajdziesz Go, gdyż będziesz szukał 
Jego woli z całego sercas i z całej duszys. 30Podczas ucisku, gdy 
cię to wszystko spotka, w końcu nawrócisz się do Pana, two-
jego Boga, i będziesz słuchał Jego głosus, 31gdyż Pan, twój Bóg, 
jest Bogiem miłosiernym. On cię nie opuści, nie zniszczy ani nie 
zapomni o przymierzus, które przysiągł twoim przodkom.

Wielkość Bożego wybraństwa
32Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą: Czy od dnia, 
w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, od jednego krańca 
nieba aż po drugi kraniec, zdarzyła się gdzieś rzecz tak wielka 
lub czy słyszano o podobnej? 33Czy jakiś naród słyszał w ogniu 
głoss Boga, tak jak ty słyszałeś, i żyje nadal? 34Albo czy jakiś bóg 
próbował kiedyś przyjść, by przez doświadczenia, znaki, cudas 
i wojnę wybrać sobie naród spośród innych narodów, mocną 
ręką i wzniesionym ramieniem, wśród tych wszystkich strasz-
nych zdarzeń, które na waszych oczach uczynił dla was w Egipcie 
Pans, wasz Bóg? 35Zostało ci to ukazane, abyś wiedział, że tylko 
Pan jest Bogiema, a oprócz Niego nie ma innego. 36Z nieba dał ci 
usłyszeć swój głos, aby cię napomnieć, a na ziemi ukazał ci wiel-
ki ogień, w którym słyszałeś Jego słowa. 37A ponieważ umiłował 
twoich przodków, po nich wybrał także ich potomstwo. On sam 
wyprowadził cię z Egiptu z wielką mocą, 38by wypędzić przed 
tobą narody większe i silniejsze od ciebie, wprowadzić cię do ich 
ziemi i obdarować ich własnością, jak to dziś się dzieje. 39Wiedz 
zatem dzisiaj i weź to sobie do sercas: Pan jest Bogiem, a na nie-
bie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. 40Przestrzegaj więc 
Jego ustaw i nakazów, które ci dzisiaj polecam, aby się dobrze 
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Powtórzone Prawo 4,41 – 5,5

a) trzy miasta… na wscho‑
dzie – Mojżesz nakaże, aby po 
zdobyciu Kanaanu wyznaczyć 
jeszcze trzy kolejne miasta azylu 
(Pwt 19,1-13; por. Lb 35,9-15). 
Jozue wypełnił nakaz Mojżesza  
(Joz 20).

b) Baszan – zob. Pwt 3,1+.

c) Hermon – zob. Pwt 3,8+.

d) Pisga – zob. Pwt 3,17+.

e) Słuchaj – zob. Pwt 4,1+.

f) Horeb – zob. Pwt 1,19+.

(Hbr 12,18-24). Objawienie się Boga Izraelowi zapowiada takie samo objawienie się wszystkim 
ludziom (np. Iz 45,23; Rz 14,11). Prawda ta w sposób jednoznaczny została ukazana w misji Jezusa 
Chrystusa. Jezus wyjaśnił znaczenie wydarzeń starotestamentowych, nadał im ostateczny sens 
i swoją Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem zapewnił wszystkim ludziom możliwość zbawienia 
wiecznego (np. J 12,32).

 Dziesięć przykazań Bożych. Dziesięć przykazań to główny dokument przymierza zawartego na 
górze Horeb. W Piśmie Świętym Dekalog jest odróżniony od innych praw zawartych w Pięcioksięgu za-
równo w Księdze Wyjścia (20,22 – 23,33), jak i w Księdze Powtórzonego Prawa (12 – 26). Dekalog został 
przekazany przed wszystkimi innymi prawami, jako prawo obowiązujące Izraelitów zawsze i wszę-
dzie, podczas gdy inne prawa związane są z ich życiem w Ziemi Obiecanej (Pwt 12,1). Sformułowania 

powodziło tobie i twojemu potomstwu; żebyś mógł długo przeby-
wać w kraju, który ci na zawsze daje Pan, twój Bóg”.

Miasta azylu
41Wtedy Mojżesz wyznaczył trzy miasta za Jordanems na wscho-
dziea, 42aby mógł się w nich schronić ten, kto nieumyślnie zabił 
bliźniegos, do którego wcześniej nie żywił nienawiści. Gdy 
ucieknie do jednego z tych miast, ocali swoje życie. 43Oto one: 
Beser na pustynnym płaskowyżu dla plemienia Rubena, Ramot 
w Gileadzie dla plemienia Gada i Golan w Baszanie dla plemie-
nia Manassesa. 

Druga mowa Mojżesza

Miejsce przekazania prawa
44Oto Prawos, które Mojżesz przedstawił Izraelitom. 45Kiedy wyszli 
z Egiptu, Mojżesz przekazał Izraelitom te przykazanias, ustawy 
i nakazy, 46za Jordanems, w dolinie naprzeciw Bet-Peor, w kraju 
Sichona, który mieszkał w Cheszbonie. Mojżesz i Izraelici poko-
nali go, gdy wyszli z Egiptu. 47Wtedy zawładnęli jego krajem 
i krajem Oga, króla Baszanub. Pobili więc dwóch królów amoryc-
kichs, którzy panowali za Jordanem na wschodzie, 48od Aroeru 
na brzegu potoku Arnon, aż do góry Sirion, to znaczy Hermonuc. 
49Zajęli całą dolinę Araby za Jordanem na wschodzie, aż do morza 
Araby u stóp Pisgad.

Dziesięć przykazań Bożych

51Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i powiedział do nich: 
„Słuchaje, Izraelus, ustaw i nakazów, które dziś wam ogłaszam! 

Naucz się ich i przestrzegaj! 2Pans, nasz Bóg, zawarł z nami przy-
mierzes na górze Horebf. 3Pan nie zawarł tego przymierza z naszy-
mi przodkami, lecz z nami, którzy dziś tutaj wszyscy żyjemy. 
4Twarzą w twarz Pan rozmawiał z wami w ogniu na tej górze. 
5Ja zaś stałem w tym czasie pomiędzy Panem a wami, aby wam 



360Powtórzone Prawo 5,6-19

a) zazdrosny – zob. Pwt 4,24+.

b) Najstarsze tradycje biblijne 
potwierdzają istnienie prze-
konania, że zło popełnione 
przez jednostkę obarcza winą 
cały ród i szczep (Joz 7,10-
26). Z czasem to przekonanie 
uległo zmianie (Pwt 24,16; Ez 
18,1nn). Werset 9, zawierający 
stwierdzenie, że kara dosięgnie 
potomków grzesznika, należy 
odczytać w połączeniu z w. 10. 
Chodzi bowiem głównie o uka-
zanie niepojętej dobroci Boga, 
który wymierza karę tylko do 
trzeciego lub czwartego poko-
lenia, nagradza natomiast do 
tysięcznego pokolenia.

c) bez szacunku – chodzi o zakaz 
manipulowania imieniem Boga 
w zabobonach i magii, a także 
w krzywoprzysięstwie.

d) szabat – nazwa „szabat” jest 
w Biblii łączona z czasowni-
kiem ‘odpoczywać’, ‘przerywać 
(pracę)’. Dzień ten daje także 
okazję do szanowania praw 
człowieka (Wj 23,12; Pwt 5,14). 
Instytucja tego dnia jest bar-
dzo stara. Jego przestrzeganie 
stało się szczególnie ważne po 
powrocie Żydów z wygnania 
babilońskiego (np. Ne 13,15-22; 
1Mch 2,32-41). Zob. Słownik.

e) Nie popełnisz morderstwa – 
zakaz ten odnosi się do ludzi 
i dotyczy sytuacji, w której 
w sposób bezprawny pozbawia 
się kogoś życia. Izraelskie pra-
wodawstwo przewidywało karę 
śmierci za niektóre przewinie-
nia (np. Wj 19,12n; 21,12-17). 
Była ona wykonywana w cza-
sie, gdy istniał najwyższy sąd 
żydowski – Sanhedryn (Wysoka 
Rada – zob. Słownik).

przykazań w Księdze Powtórzonego Prawa nieznacznie się różnią od tekstu z Księgi Wyjścia (Wj 20,2-17+). 
Motywem ich nadania jest wyzwolenie Izraela z niewoli egipskiej. Izrael uwolniony spod władzy króla 
Egiptu zostaje teraz wezwany do służby Bogu, który jest wymagający, ale także miłosierny. Symbolem wy-
zwolenia z niewoli jest przykazanie świętowania szabatu, które dotyczyło nie tylko Izraelitów, ale również 
ich służby, mieszkających wśród nich cudzoziemców, a nawet zwierząt. Izraelici, którzy byli niewolnikami 
zmuszanymi do pracy, teraz zostają wezwani do odpoczynku i świętowania. Pierwszym z przykazań doty-
czących relacji z innymi ludźmi jest wezwanie dzieci do okazywania czci swoim rodzicom (w. 16). Staje 
się ona warunkiem Bożego błogosławieństwa. W sześciu ostatnich przykazaniach najpierw wymieniono 
trzy zakazy (ww. 17-19), a następnie przyczyny ich łamania (ww. 20-21). Kłamliwe zeznanie (w. 20) może 
prowadzić do śmierci osoby oskarżonej (w. 17; por. 1Krl 21,13), pożądanie czyjejś żony (w. 21) może się 
skończyć zdradą małżeńską (w. 18), a pożądanie cudzej majętności (w. 21) może prowadzić do kradzieży 
(w. 19). Dziesięć przykazań Bożych to podstawowy wzorzec etyczny, którym kierują się zarówno Żydzi, 
jak i chrześcijanie. W tradycji Kościoła Katolickiego podział Dekalogu na przykazania opiera się na Księdze 
Powtórzonego Prawa, podczas gdy w tradycji żydowskiej i w niektórych wspólnotach chrześcijańskich wiąże 

oznajmić słowo Pana, gdyż baliście się ognia i nie weszliście na 
górę. A On mówił:
6«Ja jestem Panem, twoim Bogiem, który wyprowadził cię z ziemi 
egipskiej, gdzie byłeś niewolnikiem.
7Nie będziesz miał innych bogów oprócz Mnie. 8Nie zrobisz sobie 
bożka. I żadnej podobiźnie przedstawiającej to, co najwyżej na 
niebie, nisko na ziemi i w głębinach wód, 9nie będziesz odda-
wał czci ani nie oddasz się w niewolę. Ja jestem Panem, twoim 
Bogiem, Bogiem zazdrosnyma. Za grzechys tych, którzy Mnie 
nienawidzą, wymierzam karęs ich potomkom, nawet w trzecim 
i czwartym pokoleniu. 10Tym zaś, którzy Mnie miłują i prze-
strzegają moich przykazańs, okazuję miłosierdzies do tysięczne-
go pokoleniab.
11Nie będziesz wymawiał imienias Pana, twego Boga, bez sza-
cunkuc, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, kto wypowie Jego 
imię bez szacunku. 
12Przestrzegaj dnia szabatud, aby należycie go świętować, bo tak 
ci nakazał Pan, twój Bóg. 13Przez sześć dni będziesz wykonywał 
wszystkie swoje prace, 14lecz siódmy dzień jest szabatem dla Pana, 
twego Boga. W tym dniu nie podejmiesz żadnej pracy – ani ty,  
ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służą-
ca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne z twoich zwierząt, ani 
cudzoziemiec, który mieszka w twoim domu. Niech odpocznie 
twój sługa i twoja służąca, tak jak ty. 15Pamiętaj, że byłeś niewol-
nikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, twój 
Bóg, mocną ręką i wzniesionym ramieniem. Dlatego Pan, twój 
Bóg, nakazał ci zachowywać dzień szabatu.
16Czcij swojego ojca i matkę, jak ci nakazał Pan, twój Bóg, abyś 
cieszył się długim życiem i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, 
którą ci daje Pan, twój Bóg.
17Nie popełnisz morderstwae.
18Nie dopuścisz się cudzołóstwa.
19Nie będziesz kradł.
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Powtórzone Prawo 5,20-33

a) Wśród Izraelitów istniało 
przekonanie, że nie można 
zobaczyć Boga i pozostać przy 
życiu (np. Wj 33,20; Sdz 6,22n; 
13,22).

się raczej z prezentacją Dekalogu w Księdze Wyjścia. Najważniejszą interpretację Dekalogu pozostawił 
chrześcijanom Jezus Chrystus (Mt 5,17-48). Apostoł Paweł w swoich listach nauczał, że człowiek wierzący 
w Boga przede wszystkim powinien być wierny Nowemu Przymierzu, które Bóg zawarł z ludzkością przez 
Mękę i Zmartwychwstanie Jezusa (np. 2Kor 3,6nn). Wierność Chrystusowi i przykazaniu miłości Boga 
i bliźniego oznacza najdoskonalsze wypełnienie prawa Bożego (np. Rz 10,4+; 13,8-10+).

 Pośrednictwo Mojżesza. Opis pełnej strachu reakcji przywódców plemion oraz starszych na objawie-
nie się Bożej chwały (ww. 23-26) służy podkreśleniu prawdy o tym, że Bóg jest w swojej istocie zawsze 
nieuchwytny i niepojęty. Bóg objawia samego siebie, ale żaden człowiek nie jest w stanie ogarnąć Jego 
rzeczywistości ani w pełni usłyszeć Jego słowa (Wj 33,20; 1Tm 6,16). Obraz Mojżesza jako pośrednika 
między Bogiem a Jego ludem, wiernie przekazującego i wyjaśniającego Boże słowa (w. 22), niesie jednak 
Izraelitom zapewnienie, że przykazania, jakie otrzymali od Mojżesza, są drogą, na której mogą zbliżyć 
się do Boga i doświadczyć Jego błogosławieństwa (ww. 32-33). Objawienie przekazane przez Mojżesza 
i późniejszych proroków osiągnęło swoją pełnię w Jezusie Chrystusie (Hbr 1,1-3), który jako jedyny zawsze 

20Nie złożysz kłamliwego zeznania przeciwko swojemu bliźniemus.
21Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pra-
gnął jego domu, jego pola, jego sługi, jego służącej, jego wołu, jego 
osła ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego».

Pośrednictwo Mojżesza
22Oto słowa, które potężnym głosems Pans wypowiedział do całego 
waszego zgromadzenias, na górze, w ogniu, w obłoku i gęstej ciem-
ności. Niczego nadto nie dodał. Napisał je na dwóch kamiennych 
tablicach, które mi przekazał. 23Kiedy usłyszeliście głos z ciemno-
ści, podczas gdy góra płonęła, zbliżyli się do mnie wszyscy przy-
wódcy waszych plemion oraz starsis 24i powiedzieli: «Oto Pan, 
nasz Bóg, ukazał nam swoją chwałęs i wielkość, a Jego głos sły-
szeliśmy z ognia. Dzisiaj zobaczyliśmy, że Bóg rozmawia z czło-
wiekiem, a ten może pozostać przy życiua. 25Lecz dlaczego teraz 
mielibyśmy umrzeć? Przecież ten wielki ogień może nas pochło-
nąć! Pomrzemy, jeżeli nadal będziemy słuchać głosu Pana, nasze-
go Boga! 26Czy jacyś ludzie słyszeli kiedyś, tak jak my, głos żywego 
Boga przemawiającego z ognia, i żyją nadal? 27Ty się zbliż i wysłu-
chaj wszystkiego, co nakazuje Pan, nasz Bóg. Potem przekażesz 
nam to wszystko, co ci oznajmi Pan, nasz Bóg, a my będziemy 
posłuszni i to wypełnimy». 28Pan słyszał wasze słowa, które wypo-
wiedzieliście do mnie. Wtedy Pan rzekł do mnie: «Słyszałem słowa 
ludu, które powiedział do ciebie. To, co powiedzieli, jest słusz-
ne. 29Oby w ich sercachs nie zabrakło bojaźnis przede Mną i oby 
zawsze przestrzegali wszystkich moich przykazańs. Wtedy im i ich 
synom będzie się dobrze powodziło na wieki! 30Idź i powiedz im: 
Wracajcie do swoich namiotów! 31A potem zostań tu ze Mną. 
Chcę ci oznajmić wszystkie przykazania, ustawy i nakazy, któ-
rych masz ich nauczyć, aby je wypełniali w kraju, który daję im 
na własność». 
32Starajcie się więc wypełnić wszystko, co wam nakazał Pan, wasz 
Bóg. Nie odstępujcie od tego ani na krok. 33Idźcie tylko tą drogąs, 
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a) Słuchaj – zob. Pwt 4,1+.

widzi Boga i o Nim poucza (J 1,18; 6,46; Kol 1,15). Dlatego Jezus ukazuje samego siebie jako kryterium 
interpretacji Prawa Mojżeszowego i całej rzeczywistości (Mt 5,17) oraz jako jedyną drogę prowadzącą na 
spotkanie z Bogiem (J 14,6). 

 Przykazanie miłości Boga fundamentem Prawa. Przykazania, ustawy i nakazy, które stanowią treść 
Księgi Powtórzonego Prawa, są w rzeczywistości wielkim komentarzem do największego z przykazań, jakim 
jest przykazanie miłości Boga (w. 5; por. Mt 22,36-38). Wyznanie wiary w jedynego Boga, rozpoczynające 
się słowami: Słuchaj, Izraelu! (ww. 4-9), stało się dla Żydów wszystkich czasów najważniejszą modlitwą. 
Tymi słowami modlą się oni każdego dnia. Te słowa, napisane na małym zwoju pergaminowym, umiesz-
czane są w tzw. filakteriach, czyli małych pudełkach, które Żyd przymocowuje sobie do czoła i lewego 
przedramienia podczas modlitwy. W domach żydowskich wiesza się je także na framudze drzwi wejścio-
wych (w tzw. mezuzie). Posłuszeństwo Bożym przykazaniom jest możliwe, kiedy przeżywane jest ono 
jako odpowiedź na Bożą miłość, która wyraziła się w działaniu Boga na rzecz swojego ludu. Wyzwolenie 
Izraelitów z Egiptu jest symbolem wszelkiego Bożego działania na rzecz uwolnienia każdego człowieka 
z niewoli fizycznej i duchowej. Jezus podejmuje i rozwija tę tradycję, kiedy uczy swoich uczniów modlitwy 
„Ojcze nasz” (Mt 6,9-13). Chrześcijanie wezwani są do przyjęcia w swoim życiu woli Bożej, ponieważ 
w Bogu uznają swojego Ojca pełnego miłości i wierzą, że On chce i potrafi uwolnić ich od wszelkiego zła 
(Mt 7,11; Tt 3,4-7). W nauczaniu Jezusa przykazanie miłości Boga łączy się nierozerwalnie z przykazaniem 
miłości bliźniego (Mt 22,39n). Wyzwolenie, którego człowiek oczekuje od Boga, również w najważniejszej 

którą wam wskazał Pan, wasz Bóg, abyście żyli w pomyślności 
i długo przebywali w kraju, który weźmiecie w posiadanie.

Przykazanie miłości Boga fundamentem Prawa

61Oto przykazanias, ustawy i nakazy, których kazał mi nauczyć 
was Pans, wasz Bóg, byście je wypełniali w kraju, który idzie-

cie wziąć w posiadanie. 2Odczuwaj bojaźńs przed Panem, twoim 
Bogiem, zachowując wszystkie Jego ustawy i przykazania, które 
daję tobie, twoim dzieciom i wnukom, po wszystkie dni twego 
życia, abyś mógł długo żyć. 3Słuchaja więc, Izraelus, i staraj się je 
wypełnić, a wtedy będzie ci się dobrze powodziło w kraju mle-
kiem i miodem płynącym i staniesz się tak liczny, jak ci to obie-
cał Pan, Bóg twoich przodków. 4Słuchaj, Izraelu! Pan jest naszym 
Bogiem, Pan jeden. 5Będziesz miłował Pana, twojego Boga, całym 
swoim sercems, całą swoją dusząs i z całej swojej mocy. 6Niech 
słowa, które ci dziś przekazuję, trwają w twoim sercu. 7Wpo-
isz je swoim dzieciom i będziesz o nich mówił, przebywając 
w domu, idąc drogą, kładąc się spać i wstając ze snu. 8Przywiąż 
je sobie do ręki jako znak i umieść pomiędzy oczami. 9Wypisz je 
na odrzwiach domu i na twoich bramach.
10Pan, twój Bóg, wprowadzi cię do kraju, co do którego twoim 
przodkom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowis złożył przysięgę, że 
da tobie wielkie i piękne miasta, których nie zbudowałeś, 11domy 
pełne wszelakich dóbr, których nie gromadziłeś, wydrążone stud-
nie, których nie kopałeś, winnice i drzewa oliwne, których nie 
sadziłeś. A ty, gdy będziesz jadł i już się nasycisz, 12strzeż się, byś 
nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, 
gdzie byłeś niewolnikiem. 13Będziesz się bał Pana, twojego Boga, 
Jemu będziesz służył i na Jego imięs będziesz przysięgał.
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Powtórzone Prawo 6,14 – 7,1

a) zazdrosny – zob. Pwt 4,24+.

b) rozgniewał się – zob. Słownik 
(gniew Boży).

c) bać się Pana – chodzi 
o bojaźń Bożą (zob. Słownik).

d) usunie… narody – zob. Pwt 
20,1-9+.

modlitwie chrześcijańskiej zostaje nierozerwalnie połączone z wezwaniem do takiego samego działania 
wobec innych ludzi (Mt 6,12).

 Wezwanie do wierności. Rozdział 6 Księgi Powtórzonego Prawa jest najczęściej cytowanym fragmen-
tem w NT. Oprócz największego przykazania (Pwt 6,4-9), Jezus Chrystus podczas kuszenia na pustyni 
czerpie z tego tekstu aż dwa kontrargumenty przeciwko szatanowi (np. Mt 4,1-11). Izrael wezwany 
jest przede wszystkim do zaufania Bogu. Wspomnienie wydarzeń w Massa przypomina, że źródłem 
odstępstwa, które prowadzi do klęski i śmierci, jest brak wiary w Bożą dobroć i brak ufności w Jego 
moc (Wj 17,1-7; Lb 20,3n). Izrael zachowa wierność i będzie się cieszyć jej owocem (w. 24), jeśli będzie 
pamiętać o dobrodziejstwach, jakie otrzymał od Boga. Wyznanie wiary, do którego wezwani są wierzący, 
przyjmuje więc przede wszystkim formę wspomnienia dzieł, jakich wobec nich dokonał Bóg. Na pytanie 
syna o sens religijnych praw i zwyczajów, jego ojciec powinien odpowiadać przekazywaniem dziejowej 
prawdy o Bożym działaniu w stosunku do niego i całego narodu. Ten zwyczaj utrwalania i kontynuowa-
nia tradycji dotyczącej wyzwolenia z niewoli egipskiej jest praktykowany w żydowskich rodzinach także 
dzisiaj podczas wieczerzy paschalnej (Wj 13,8-16). Podobnie wśród chrześcijan celebracja sakramentów, 
a szczególnie Mszy świętej, stanowi nieustanne przypomnienie zbawczych wydarzeń, które nadają 
znaczenie i sens chrześcijańskim postawom i zwyczajom.

 Wybranie Izraela spośród innych narodów. Izraelici byli świadomi tego, że Bóg ich wybrał 
i ta świadomość kształtowała ich stosunki z narodami zamieszkującymi Kanaan. Nakaz zgładzenia 

Wezwanie do wierności
14Nie możesz pójść za innymi bogami, za bóstwami narodów, 
które was otaczają, 15bo Pans, twój Bóg, który przebywa pośród 
ciebie, jest Bogiem zazdrosnyma. Oby nie rozgniewał sięb Pan, 
twój Bóg, i nie zgładził cię z powierzchni ziemi. 16Nie będziecie 
wystawiali na próbę Pana, waszego Boga, tak jak wystawiliście 
Go na próbę w Massa. 17Macie pilnie zachowywać przykazanias, 
polecenia i ustawy, które dał wam Pan, wasz Bóg. 18Czyń to, co 
jest słuszne i dobre w oczach Pana, aby ci się dobrze powodzi-
ło, byś mógł wejść i posiąść ten piękny kraj, który Pan przysiągł 
twoim przodkom. 19Pan bowiem obiecał, że wypędzi przed tobą 
wszystkich twoich wrogów.
20Jeśli w przyszłości syn cię zapyta: «Co znaczą te polecenia, usta-
wy i nakazy, jakie zlecił wam Pan, nasz Bóg?», 21odpowiesz mu: 
«Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie, ale Pan wyprowadził 
nas stamtąd mocną ręką. 22Pan na naszych oczach zdziałał wielkie 
i pełne grozy znaki oraz cudas przeciw Egiptowi, faraonowi i całe-
mu jego ludowi. 23Nas zaś wyprowadził stamtąd, by nas wpro-
wadzić do ziemi, którą przysiągł dać naszym przodkom. 24Wtedy 
Pan rozkazał nam wypełniać te wszystkie ustawy, bać się Panac, 
naszego Boga, aby nam się dobrze powodziło przez wszystkie dni 
życia, tak jak to się dzieje dzisiaj. 25Nasza prawość będzie więc 
polegała na tym, że będziemy pilnie przestrzegać tych wszystkich 
przykazań Pana, naszego Boga, tak jak nakazał.

Wybranie Izraela spośród innych narodów

71Zanim Pans, twój Bóg wprowadzi cię do kraju, do którego 
już wkrótce wejdziesz, by go posiąść, wcześniej usunie liczne 

narodyd: Chetytóws, Girgaszytów, Amorytóws, Kananejczykóws, 
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a) Kara dosięga tylko grzeszni-
ka (np. Pwt 24,16; Ez 18,20).

Kananejczyków autor uzasadnia niebezpieczeństwem płynącym z ich wierzeń religijnych. Izrael 
jako naród wybrany przez Boga miał być ludem świętym (Wj 19,6). Ze względu na to, że świętość 
w czasach ST rozumiana była jako „oddzielenie” (Kpł 20,26), Izrael jako lud święty musiał się całko-
wicie oddzielić od wszystkiego, co wiązało się z pogaństwem i bałwochwalstwem. Ponieważ źródłem 
wpływów pogańskich były często małżeństwa mieszane, stąd zakaz zawierania takich małżeństw. 
Wezwaniu do świętości zostało nadane nowe znaczenie wraz z nauczaniem i Ofiarą Jezusa Chrystusa.  
W świetle Ewangelii wszyscy ludzie mają tę samą godność, niezależnie od płci, narodowości czy 
statusu społecznego (Ga 3,28; Kol 3,11). Istotą świętości jest zerwanie z grzechem oraz miłość do 
Boga i każdego człowieka. Oddzielenie, do którego wzywa Księga Powtórzonego Prawa, dokonuje się 
więc dziś nie przez niszczenie i wykluczanie innych ludzi, ale przez naśladowanie w życiu postawy 
ukazanej przez Jezusa Chrystusa (J 12,25n).

 Miłość Boga do swojego narodu. Izrael został wybrany nie ze względu na swoją liczebność czy 
zasługi, ale ze względu na wolny wybór Boga, który kierował się miłością. Tylko miłość wyjaśnia, dlaczego 

Peryzzytóws, Chiwwitóws i Jebusytóws – siedem narodów liczniej-
szych i potężniejszych od ciebie. 2Pan, twój Bóg, odda je tobie, 
a ty masz je wytępić i rzucić na nie klątwęs. Nie wolno ci zawie-
rać z nimi przymierza ani okazywać litości. 3Nie możesz zawierać 
związków małżeńskich z ludźmi z tych narodów! Dlatego nie dasz 
swojej córki ich synowi ani ich córki nie weźmiesz dla swojego 
syna, 4gdyż odwiodłaby go ode Mnie, aby służył innym bogom. 
Wtedy gniews Pana zapłonąłby przeciwko wam i prędko by was 
wyniszczył. 5Dlatego tak macie z nimi postąpić: Zburzycie ich 
ołtarzes, połamiecie steles, porąbiecie aszerys, a posągi spalicie. 6Ty 
bowiem jesteś ludems poświęconyms Panu, twojemu Bogu. Ciebie 
wybrał Pan, twój Bóg, ze wszystkich narodów, jakie są na ziemi, 
abyś był dla Niego ludem i szczególną własnością.

Miłość Boga do swojego narodu
7Pans związał się z wami nie dlatego, że jesteście liczniejsi od 
innych narodów. Wybrał was, chociaż jesteście najmniejszym 
wśród narodów, 8ponieważ Pan was kocha i spełnia przysięgę, 
którą złożył waszym przodkom. Pan wyprowadził was z kraju, 
gdzie cierpieliście niewolę, spod władzy faraona, króla Egiptu. 
9Uznaj więc, że Pan, twój Bóg, jest Bogiem. On jest Bogiem wier-
nym, który zachowuje przymierzes i miłosierdzies aż po tysięczne 
pokolenie dla tego, kto Go kocha i przestrzega Jego przykazańs. 
10Temu zaś, kto Go nienawidzi, odpłaci zniszczeniem. Nie będzie 
zwlekał z odpłatą temu, kto Go nienawidzia. 11Zachowuj więc przy-
kazania, ustawy i przepisy, które dzisiaj daję ci do wypełnienia.
12Jeśli będziecie posłuszni tym prawom, będziecie ich przestrze-
gać i wypełniać je, wtedy Pan, Bóg, zachowa przymierze, które 
przysiągł twoim przodkom i okaże ci miłosierdzie. 13Będzie cię 
kochał, błogosławiłs i rozmnoży cię. Pobłogosławi twoje dzieci 
i twoje plony: zboże, moszcz, oliwę, a także przychówek bydła 
i trzody na ziemi, którą przysiągł dać twoim przodkom. 14Będziesz 
błogosławiony bardziej niż inne narody. Nie będzie wśród was 
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Powtórzone Prawo 7,15 – 8,1

a) Wytępisz… narody – w cza-
sach biblijnych różne ludy prze-
mieszczały się i szukały miejsc, 
gdzie mogłyby się osiedlić. Wią-
zało się to m.in. z wypieraniem 
miejscowej ludności. Biblijny 
nakaz wytępienia obcych naro-
dów ma oznaczać odcięcie się 
Izraelitów od wierzeń pogan.

b) szerszenie – symbol Bożej 
pomocy lub kary i zniszczenia, 
podobnie jak plagi egipskie (Wj 
23,28; por. Wj 23,23; 33,2; Joz 
24,12).

c) Podbój Kanaanu przez Izra-
elitów nie mógł się dokonać zbyt 
szybko także z tego powodu, 
że mała liczba mieszkańców 
nie mogłaby się obronić przed 
drapieżnymi zwierzętami (2Krl 
17,25). Zob. Wj 23,29n; por. 
Pwt 9,3.

Izraelici stali się dla Boga szczególną własnością (Pwt 7,6; por. Wj 19,5) i dlaczego ich właśnie w cudowny 
sposób wyzwolił z niewoli egipskiej. Miłość Boga jest też gwarancją szczęśliwej przyszłości Izraela – pod 
warunkiem jednak, że Izrael będzie wierny Bogu i będzie przestrzegał Jego nakazów. Dochowanie wier-
ności Bogu dawało pewność Bożego błogosławieństwa, które Izrael zawsze rozumiał bardzo konkretnie. 
Wyrazem błogosławieństwa Bożego było liczne potomstwo, długie życie i bogactwo. Miłość Boga wobec 
Izraela w nauczaniu proroków często była porównywana do miłości, jaką mąż darzy swoją żonę (Iz 54,5; 
Jr 2,2; Oz 2,20-24). Prorocy podkreślali niezmienną wierność Boga, pomimo niewierności Jego małżon-
ki – ludu wybranego (np. Jr 2 – 3; Ez 16.20.23). W NT ten sam obraz zostaje odniesiony do relacji, jaka 
istnieje między Jezusem Chrystusem a Kościołem (np. Mt 9,15n; 25,1-12; J 3,29; Ap 22,17).

 Wdzięczność Bogu za opiekę. Najpierw Mojżesz wzywał Izraelitów do wdzięczności za to, że zostali 
przez Boga wybrani (Pwt 7). Teraz wzywa ich do wdzięczności za dar Ziemi Obiecanej, która jest 

niepłodnegos mężczyzny, niepłodnej kobiety ani niepłodnego 
bydła. 15Pan oddali od ciebie każdą chorobę i nie ześle na ciebie 
żadnej z tych śmiercionośnych plag, które poznałeś w Egipcie, 
lecz ześle je na tych, którzy cię nienawidzą. 16Wytępisz wszyst-
kie narodya, które Pan, twój Bóg, daje tobie. Nie będziesz miał 
dla nich litości i nie będziesz służył ich bogom, gdyż to stałoby 
się dla ciebie pułapką.

Potęga Boga
17A gdybyś pomyślał: «Te narody są liczniejsze ode mnie, jakże 
zdołam je wypędzić?» – 18nie bój się ich! Przypomnij sobie dobrze 
to, co Pans, twój Bóg, uczynił faraonowi i wszystkim Egipcjanom. 
19Przypomnij sobie te wielkie próby, które widziałeś: te znaki, 
cudas, mocną rękę i wzniesione ramię, którym Pan, twój Bóg, cię 
wyprowadził. To samo uczyni Pan, twój Bóg, wszystkim naro-
dom, których się lękasz. 20Pan, twój Bóg, ześle na nie także szer-
szenieb, aż wyginą ci, którzy pozostali lub ukryli się przed tobą. 
21Nie drżyj więc przed nimi, gdyż jest pomiędzy wami Pan, wasz 
Bóg, Bóg wielki i groźny. 22Pan, twój Bóg, będzie stopniowo wypę-
dzał te narody przed tobą. Nie możesz ich jednak szybko usunąć, 
aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się na twoją zgubęc. 23Pan, 
twój Bóg, odda je tobie i sprawi wśród nich tak wielki zamęt, że 
zostaną doszczętnie zgładzone. 24W�twoje ręce odda ich królów, 
a ty sprawisz, że pamięć o nich zniknie spod nieba. Nikt nie ostoi 
się przed tobą, aż ich wytępisz. 25Masz spalić posągi ich bogów! 
Nie będziesz pragnął dla siebie srebra ani złota, którym są pokry-
te, abyś nie wpadł w pułapkę, gdyż to jest wstrętne dla Pana, two-
jego Boga. 26Nie przyniesiesz takiej obrzydliwej rzeczy do domu, 
bo znalazłbyś się pod klątwąs, tak jak ona. Taką rzecz uznasz za 
nieczystąs i wstrętną, gdyż podlega klątwie.

Wdzięczność Bogu za opiekę

81Będziecie wypełniać wszystkie przykazanias, które dziś wam 
daję, abyście mogli żyć, mnożyć się i wejść do kraju, który 

Pans przysiągł waszym przodkom. 
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a) W Księdze Liczb pobyt 
Izraelitów na pustyni został 
uznany za karę (Lb 14,26-35). 
Niektórzy prorocy uważali ten 
pobyt za idealny okres więzi 
Boga z narodem wybranym  
(Oz 2,16nn).

b) manna – pierwszy opis 
manny zawiera Wj 16,14-31. 
W Lb 11,7 jest ona porównana 
do żółtawoczerwonej żywicy 
(bdelium) jednego z drzew płd. 
Arabii. Wielkością przypomi-
nała ziarna bardzo popularnej 
rośliny – kolendry – które mają 
średnicę ok. 5 mm (Lb 11,9+).

c) Zdanie to cytuje Jezus jako 
odpowiedź na pierwszą pokusę 
szatana (np. Mt 4,4).

d) Obfitość Ziemi Obiecanej 
ukazana w ww. 8-9 wyrażana 
jest także przez metaforę: kraj 
mlekiem i miodem płynący (np. 
Wj 3,8; Kpł 20,24; Pwt 6,3). Na 
terenie Kanaanu nie wydoby-
wano miedzi ani żelaza, wydo-
bywano je na terenach leżących 
na południe od Morza Martwe-
go i na Półwyspie Synajskim.

krainą dostatku i obfitości. Izraelici będą w niej mogli żyć bezpiecznie i szybko się wzbogacą. Mojżesz 
ostrzega jednak Izraelitów przed bałwochwalstwem i zadufaniem, które stawia ich na piedestale, 
a Boga odsuwa na dalszy plan (w. 17; por. 1Kor 4,7). Mojżesz ostrzega przed pychą i zarozumiałością, 
zaznaczając, że właściwą odpowiedzią na każdy dar Boży jest pokora i wdzięczność. Jeśli Izraelici nie 
chcą stracić otrzymanych darów, muszą nieustannie umacniać się w wierności Bogu (w. 18), który 
został porównany do ojca troskliwie opiekującego się swoim dzieckiem (w. 5). Także autorzy NT 
wzywają chrześcijan do wdzięczności Bogu za Jego łaski (np. Kol 1,12; 3,17; 1Tes 5,18; Ap 11,17).

2Zachowaj w pamięci całą drogę przez pustynię, którą prowadził 
cię Pan, twój Bóg, w ciągu tych czterdziestu lat, aby cię nauczyć 
pokory i wypróbować oraz przekonać się, co jest w twoim sercus: 
czy będziesz zachowywał Jego przykazania, czy też niea. 3On cię 
uczył pokory, dawał odczuć głód, ale również karmił mannąb, któ-
rej nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie. Chciał cię pouczyć, że 
nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pocho-
dzi z ust Panac. 4Przez czterdzieści lat nie zdarła się na tobie 
odzież ani nogi ci nie opuchły. 5Rozważ więc to w sercu, że Pan, 
twój Bóg, wychowuje ciebie, jak ojciec wychowuje syna. 6Dlatego 
zachowuj przykazania Pana, twojego Boga, by chodzić drogamis, 
które On wskazał, i czcić Go z bojaźniąs. 7Pan, twój Bóg, wpro-
wadzi cię bowiem do ziemi żyznej, po której płyną strumienie, 
a w dolinach i w górach z głębin wytryskają źródła. 8Wprowadzi 
cię do ziemi pszenicy i jęczmienia, winnej latorośli, drzew figo-
wych i drzew granatu, do ziemi drzew oliwnych, oleju i miodu; 
9do ziemi, w której będziesz mógł się najeść do syta chleba i gdzie 
niczego ci nie zabraknie; do ziemi, której kamienie zawierają 
żelazo, a z gór wydobywa się miedźd. 10Tam najesz się do syta 
i będziesz błogosławił Pana, twojego Boga, za piękny kraj, którym 
cię obdarzył. 11Uważaj więc, abyś nie zapomniał Pana, twojego 
Boga, lekceważąc Jego przykazania, nakazy i ustawy, które ci dzi-
siaj daję. 12A kiedy będziesz jadł i nasycisz się, zbudujesz piękne 
domy i w nich zamieszkasz, 13gdy mnożyć się będzie twoje bydło 
i trzoda, gdy zgromadzisz wiele srebra, złota i wszelkich innych 
dóbr, 14wtedy niech twoje serce nie unosi się pychą, aby zapo-
mnieć Pana, twojego Boga, który cię wyprowadził z ziemi egip-
skiej, gdzie byłeś niewolnikiem. 15On cię prowadził przez pustynię 
wielką i straszną, gdzie były jadowite węże i skorpiony. A tam, 
gdzie ziemia była sucha i bezwodna, sprawił, że woda wytrysnę-
ła z najtwardszej skały. 16On na pustyni karmił cię manną, której 
nie znali twoi przodkowie, żeby cię uczyć pokory i wypróbować, 
i aby w przyszłości obdarzyć cię szczęściem.
17Obyś sobie nie pomyślał: «Pracą własnych rąk zdobyłem te 
bogactwa». 18Pamiętaj o Panu, twoim Bogu, to On bowiem daje ci 
siłę, dzięki której zdobędziesz bogactwa. W ten sposób utwierdzi 
przymierzes – jak to dziś czyni – które przysiągł twoim przodkom. 
19Lecz jeśli całkiem zapomnisz o Panu, twoim Bogu, i pójdziesz za 
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Powtórzone Prawo 8,20 – 9,9

a) Pan zniszczy – zob. Pwt 
20,1-9+.

b) Słuchaj – zob. Pwt 4,1+.

c) potomkowie Anaka – zob. 
Pwt 1,28+.

d) szybko wytępisz – Mojżesz 
zapowiada, że przeciwnicy Izra-
ela szybko zostaną pokonani 
(Wj 23,23.27.31; Pwt 1,21; por. 
Joz 1 – 12). Jest to inny punkt 
widzenia niż ten, który został 
wyrażony w Pwt 7,22; por. Sdz 
2,20nn. W obydwu zapowie-
dziach jest jednak stwierdzenie, 
że Izraelici zdobędą Kanaan 
dzięki Bożej pomocy.

e) Horeb – zob. Pwt 1,19+.

 Zwycięstwo darem Boga. Wyrażenie: Słuchaj, Izraelu! wraz z dwukrotnie użytym słowem dziś  
(ww. 1.3) podkreślają, że Izraelici zawsze winni uświadamiać sobie, jakie dary otrzymali od Boga. Wybra-
nie, prawo, Ziemia Obiecana – to dary niezasłużone, ale Izrael od samego początku nie okazywał się ich 
godny (Pwt 9,7-21). Jedynie Bóg był wierny, cierpliwy i miłosierny. Opis walki Izraelitów z ludami, jakie 
spotykają za Jordanem, ukazuje podbój tej ziemi jako sąd Boży nad ludźmi, którzy dopuszczali się zła. 
Bóg posłużył się Izraelitami jako narzędziem kary, którą wymierzył grzesznikom za ich niesprawiedliwe 
czyny. W późniejszych czasach sytuacja się odwróci i Izraelitów spotka kara za ich grzeszne postępowa-
nie. Najazdy Asyryjczyków i Babilończyków, zapowiadane przez proroków, będą karą, która musiała być 
wymierzona, aby Izrael poznał zło swojego grzechu i odmienił swoje postępowanie. Prorok Jeremiasz 
będzie nazywał nawet babilońskiego króla Nabuchodonozora Bożym sługą (Jr 25,9). Zanim jednak na-
dejdą wszystkie te nieszczęścia, Bóg w sposób jednoznaczny oświadcza Izraelitom zdążającym do Ziemi 
Obiecanej, że jest ona darem, który zdołają utrzymać jedynie wtedy, gdy okażą się ludźmi prawymi.

 Grzech bałwochwalstwa pod górą Horeb. Izraelici pod wodzą Aarona próbowali oddawać cześć 
Bogu, naśladując kulty pogańskie (Wj 32; por. 1Krl 18,20-40). Mimo że złoty cielec nie był bożkiem, 

innymi bogami, aby im służyć i oddawać pokłon, to oświadczam 
wam dzisiaj, że na pewno zginiecie! 20Podobnie jak narody, które 
Pan zniszczya przed wami, tak i was zniszczy za to, że nie byli-
ście posłuszni Panu, waszemu Bogu.

Zwycięstwo darem Boga

91Słuchajb, Izraelus! Dziś przekroczysz Jordans, by zawładnąć 
narodami większymi i silniejszymi od ciebie, potężnymi mia-

stami, których warownie sięgają nieba, 2ludem wielkim i rosłym, 
potomkami Anakac, których znasz i o których słyszałeś powiedze-
nie: «Kto się ostoi wobec potomków Anaka?». 3Wiedz zatem dzi-
siaj, że przed tobą pójdzie Pans, twój Bóg, jak pożerający ogień. 
On ich zniszczya i powali przed tobą, a ty ich wypędzisz i szyb-
ko wytępiszd, jak ci to Pan obiecał. 4Gdy Pan, twój Bóg, wypędzi 
ich przed tobą, nie pomyśl sobie: «To ze względu na moją pra-
wość pozwolił mi Pan zawładnąć tym krajem», gdyż to z powodu 
niegodziwości tych narodów Pan je wypędza przed tobą. 5Nie ze 
względu na twoją prawość i uczciwość idziesz zająć ich kraj, lecz 
z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je przed tobą 
Pan, twój Bóg, oraz aby dotrzymać słowa, które dał twoim przod-
kom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowis. 6Wiedz zatem, że Pan, 
twój Bóg, daje ci tę piękną ziemię w posiadanie nie ze względu na 
twoją prawość, bo jesteś ludem o twardym karku.

Grzech bałwochwalstwa pod górą Horeb
7Nigdy nie zapominaj, jak na pustyni rozgniewałeś Panas, twojego 
Boga. Od wyjścia z ziemi egipskiej aż do przybycia na to miejsce 
buntowaliście się przeciwko Panu. 8Także przy Horebiee pobu-
dziliście Pana do gniewus i Pan tak bardzo się na was rozgnie-
wał, że chciał was zniszczyć. 9Gdy wszedłem na górę, aby otrzy-
mać kamienne tablice – tablice przymierzas, które Pan zawarł 
z wami, przebywałem na tej górze czterdzieści dni i czterdzieści 
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a) czterdzieści… nocy – wzmian-
ka o czterdziestu dniach 
i nocach ma raczej znaczenie 
symboliczne. Liczba ta oznacza 
m.in. pełnię (Wj 24,18).

b)  twój lud – Bóg nie mówi 
tutaj jak zwykle – mój lud (np. 
Wj 5,1; 6,7), co świadczy o tym, 
że czuje się odrzucony. Zob. 
Słownik (lud Boży).

c) metalowy cielec – w starożyt-
ności różne bóstwa czczono pod 
postaciami zwierząt, wykonując 
także ich posągi. Cielec często 
stanowił podstawę, na której 
umieszczano posąg bóstwa. 
W Kanaanie cielec był symbo-
lem płodności i siły. Możliwe, 
że posąg cielca wykonany przez 
Izraelitów był drewniany i jedy-
nie pokryty złotem.

d) Tabeera… Kibrot‑Hattaawa – 
miejscowości te znajdowały się 
na drodze, którą szli Izraelici od 
góry Horeb do Moabu.

e)  Kadesz‑Barnea – zob. Pwt 
1,19+.

lecz wyobrażeniem prawdziwego Boga, to jednak w Piśmie Świętym ten czyn Izraelitów został 
wielokrotnie potępiony. Z jednoznacznym potępieniem spotkał się także postępek króla izraelskiego 
Jeroboama I, który umieścił w Betel i Dan złote cielce (1Krl 12,26-33). Rozbicie tablic z Dziesięcioma 
przykazaniami wyrażało przekonanie Mojżesza, że kult złotego cielca oznacza odrzucenie przez 
Izraelitów przymierza, które zawarł z nimi Bóg (Pwt 5,8-10). Podczas gdy w innych miejscach Pisma 
Świętego jest mowa o tym, że przymierze przetrwało tylko dzięki Bożemu miłosierdziu i dzięki Jego 
wierności obietnicom danym Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi (Wj 34,6-9; Pwt 9,5.27), w tym frag-
mencie mowy Mojżesza podkreślone zostaje znaczenie prawości nawet pojedynczych członków narodu 
(ww. 18-20; por. Rdz 18,23-32; Jr 5,1). Wysłuchanie przez Boga prośby Mojżesza, który wstawiał się 
za całym ludem, świadczyło o tym, jak skuteczna jest modlitwa nawet jednego człowieka, wiernego 
i posłusznego Bogu. 

nocya, nie jedząc chleba ani nie pijąc wody. 10Wtedy Pan dał mi 
dwie kamienne tablice, zapisane palcem Bożym. Były na nich 
wszystkie słowa, które w dniu zgromadzenias, na tej górze Pan 
oznajmił wam z ognia. 11Po upływie czterdziestu dni i czterdzie-
stu nocy Pan dał mi dwie kamienne tablice, tablice przymierza. 
12Potem Pan powiedział do mnie: «Wstań, zejdź prędko z góry, 
ponieważ twój ludb, który wyprowadziłeś z Egiptu, dopuścił się 
nieprawości! Szybko zeszli z drogi, którą im wskazałem: zrobili 
sobie bożka z metalu». 13Następnie Pan mówił do mnie: «Widzę, 
że jest to lud o twardym karku. 14Odejdź ode Mnie, bo zamierzam 
go zniszczyć i sprawię, że pamięć o nim zniknie spod nieba; z cie-
bie uczynię naród potężniejszy i liczniejszy od niego». 15Wtedy 
odwróciłem się i zszedłem z płonącej góry, niosąc w obu rękach 
tablice przymierza. 16I zobaczyłem, jak grzeszyliście przeciwko 
Panu, waszemu Bogu. Zrobiliście sobie metalowego cielcac! Oto 
jak szybko zeszliście z drogis, którą Pan wam wskazał! 17Wzią-
łem więc tablice w ręce, rzuciłem i roztrzaskałem przed wami. 
18Potem padłem na twarz przed Panem, jak za pierwszym razem. 
Przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy nie jadłem chleba ani 
nie piłem wody z powodu grzechus, jakiego się dopuściliście, czy-
niąc to, co Pan uważa za złe i pobudzając Go do gniewu. 19Prze-
raziłem się gniewem i oburzeniem Pana, który chciał was znisz-
czyć, lecz Pan wysłuchał mnie jeszcze i tym razem. 20Także na 
Aarona Pan bardzo się rozgniewał i chciał go zgładzić. Modliłem 
się więc wtedy również za Aarona. 21Potem wziąłem dowód 
waszego grzechu, owego cielca, którego zrobiliście, i spaliłem go. 
Skruszyłem go, starłem na proch i wrzuciłem do strumienia spły-
wającego z góry.

Modlitwa Mojżesza za grzechy Izraelitów
22Także w Tabeera, Massa i Kibrot-Hattaawad pobudzaliście Panas 
do gniewus. 23Gdy Pan wysyłał was z Kadesz-Barneae, powiedział: 
«Idźcie posiąść ten kraj, który wam daję», a wy zbuntowaliście 
się przeciwko nakazowi Pana, waszego Boga, nie zawierzyliście 
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Powtórzone Prawo 9,24 – 10,9

a) czterdzieści… nocy – zob. Pwt 
9,9+.

b) Dziesięć przykazań – w oryg.: 
dziesięć słów, stąd po grecku: 
Dekalog.

c) Beerot – prawdopodobnie 
miejscowość położona w odle-
głości ok. 16 km na północ od 
Jerozolimy (dzisiejsze El-Bire). 
Beerot było miastem kananej-
skim, które w czasach Jozuego 
razem z Gabaonem sprzymie-
rzyło się z Izraelem (Joz 9,17). 
Zostało przydzielone plemieniu 
Beniamina (Joz 18,25), a jego 
kananejscy mieszkańcy zostali 
wyrzuceni. Znaleźli schronienie 
w Gittaim (2Sm 4,3).

d) Mosera – miejscowość nie-
zidentyfikowana, podobnie jak 
Gudgoda i Jotbata (Pwt 10,7).

e) zmarł Aaron – według Lb 
20,22nn Aaron zmarł na górze 
Hor.

 Arka Przymierza i wybór Lewiego. Wspomnienie powtórnego otrzymania tablic zawierających 
Dziesięć przykazań i złożenia ich w akacjowej skrzyni, zwanej Arką Przymierza, zostaje powiązane 
z poleceniem wyznaczenia plemienia Lewiego do służby Bożej. Opis powołania Lewitów różni się 
nieco od innych tekstów poświęconych przyjęciu przez nich szczególnej funkcji w narodzie izraelskim 
(Wj 32,25-29; Lb 3,12; 8,16). Wydaje się, że autorowi zależało na tym, aby podkreślić, iż Lewici zostali 
powołani do tego zaszczytnego zadania dopiero po śmierci Aarona, odpowiedzialnego za grzeszny 
kult złotego cielca (Pwt 9,20). Od chwili powołania Lewitów mieli oni nosić Arkę Przymierza jako 
duchowy skarb Izraela i całej ludzkości. Zarówno arka, jak i umieszczony w niej Dekalog były zna-
kiem rzeczywistości nadprzyrodzonej. Zadanie lewitów i kapłanów nie sprowadzało się jedynie do 
troski o arkę i kamienne tablice z przykazaniami, ale polegało przede wszystkim na przekazywaniu 
ludziom nauki pochodzącej od Boga. 

Mu i nie posłuchaliście Go. 24Buntowaliście się przeciwko Panu 
od dnia, w którym was poznałem. 
25Upadłem więc na twarz przed Panem i błagałem przez czterdzie-
ści dni i czterdzieści nocya, gdyż Pan powiedział, że was znisz-
czy. 26Wtedy modliłem się głośno do Pana: «Panie mój, Boże, nie 
gub twojego ludus i twojego dziedzictwa, które wyzwoliłeś twoją 
potęgą, wyprowadzając z Egiptu mocną ręką. 27Pamiętaj o two-
ich sługach: Abrahamie, Izaaku i Jakubies. Nie zważaj na krnąbr-
ność tego ludu, na jego nieprawość i grzechs, 28aby nie mówiono 
w kraju, z którego nas wyprowadziłeś: Pan nie zdołał wprowa-
dzić ich do ziemi, którą im obiecał; znienawidził ich, więc wypro-
wadził, aby ich zgładzić na pustyni. 29A przecież oni są twoim 
ludem i dziedzictwem, które wyprowadziłeś z Egiptu twoją potęż-
ną mocą i wzniesionym ramieniem».

Arka Przymierza i wybór Lewiego

101W tym czasie Pans powiedział do mnie: «Wyciosaj dwie 
kamienne tablice, takie jak poprzednie, i wejdź do Mnie 

na górę. Wykonaj też drewnianą arkę. 2Na nowych tablicach 
wypiszę te same słowa, które były na tablicach rozbitych. Potem 
umieścisz je w arce». 3Zrobiłem więc arkę z drzewa akacjowego, 
wyciosałem dwie kamienne tablice, takie jak poprzednie, i nio-
sąc je w ręku wszedłem na górę. 4Pan wypisał na tych tablicach 
to samo, co na poprzednich, czyli Dziesięć przykazańb, które na 
górze, w dniu zgromadzenias, ogłosił wam z ognia. A potem Pan 
mi je wręczył. 5Gdy odwróciłem się i zszedłem z góry, umieści-
łem tablice w arce, którą wykonałem. Zgodnie z nakazem Pana 
tam właśnie się znajdują. 
6Z Beerotc, należącego do synów Jaakana, Izraelici wyruszyli do 
Moseryd. Tam zmarł Aarone i tam został pogrzebany, a jego syn, 
Eleazar, został po nim kapłanem. 7Stamtąd wyruszyli do Gudgoda, 
a z Gudgoda do Jotbata, kraju bogatego w potoki. 8W tym czasie 
Pan oddzielił plemię Lewiego i jego członków wyznaczył do nosze-
nia Arki Przymierzas Pana, do służenia Panu i do udzielania bło-
gosławieństwas w Jego imienius, co czynią do dziś. 9Dlatego Lewi 
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a) czterdzieści… nocy – zob. Pwt 
9,9+.

b) bał się – zob. Słownik (bojaźń 
Boża).

c) niebiosa najwyższe – według 
ówczesnych wierzeń były one 
siedzibą Boga.

d) Obrzezajcie… serca z ich 
nieczystości – przynależność do 
ludu Bożego, której początkiem 
było dla Izraelitów obrzezanie 
napletka (Rdz 17,9-14), nie 
może się ograniczać tylko do 
tego zewnętrznego znaku. Ów 
znak powinien być początkiem 
przemiany myślenia, uczuć 
i woli człowieka dokonywanej 
pod wpływem prawdy Bożej 
(Jr 4,4; 6,10; Rz 2,25-29; Kol 
2,11). Tylko człowiek otwarty 
na nią jest w stanie kochać Boga 
i może cieszyć się pełnią życia 
(Pwt 30,6).

e) Cechy Boga często powta-
rzane na kartach Pisma Świę-
tego (np. 2Krn 19,7; Hi 34,19; 
Mdr 6,7n; Dz 10,34; Rz 2,11; 
Ga 2,6; Ef 6,9; Kol 3,25; Jk 2,1; 
1P 1,17).

f) cudzoziemcy – często byli to 
ludzie biedni, których prawo 
nakazywało szanować.

 Wezwanie Izraelitów do zmiany postaw. W tradycji Izraela obrzezanie było znakiem przyjęcia 
woli Bożej i przynależności do narodu wybranego (Rdz 17,9-12). Do trwania w przymierzu z Bogiem 
nie wystarcza jednak tylko zachowanie rytów. Potrzebna jest przemiana całego życia człowieka zgodnie 
z prawem Bożym. Bóg obdarzył Izraelitów wolnością i wybrał ich na swoją służbę. Izraelici są więc 
wezwani do uznania Bożych dzieł i do pamiętania o nich, aby uwielbiać Boga i przemieniać swoje życie 
według Jego woli. Taka postawa określana jest jako bojaźń Boża (zob. Słownik).

 Wezwanie do wierności. Wiara Izraelitów wywodzi się z doświadczenia religijnego ich przodków, 
a przede wszystkim z doświadczenia wybawienia z niewoli egipskiej (Wj 12 – 15). Bóg przez to wy-
darzenie dał się poznać jako wybawca i opiekun swojego ludu. Izraelici zostali wyzwoleni z niewoli, 
Bóg zawarł z nimi przymierze na Horebie, opiekował się nimi podczas wędrówki przez pustynię, 

nie otrzymał działu ani dziedzictwa wśród braci: Pan jest jego 
dziedzictwem, bo tak mu nakazał Pan, twój Bóg.
10Ja zaś pozostałem na górze czterdzieści dni i czterdzieści nocya, 
jak za pierwszym razem. Pan wysłuchał mnie jeszcze i tym razem, 
bo Pan nie chciał was zniszczyć. 11Następnie Pan powiedział do 
mnie: «Wstań i ruszaj w drogę na czele tego ludus. Niech wezmą 
w posiadanie kraj, który przysiągłem dać ich przodkom».

Wezwanie Izraelitów do zmiany postaw
12Izraelus! Oto czego teraz żąda od ciebie Pans, twój Bóg – jedy-
nie tego, żebyś bał sięb Pana, twojego Boga, szedł drogąs, którą 
On nakazał ci iść, kochał Go i służył Panu, twojemu Bogu, z całe-
go sercas i z całej duszys; 13żebyś zachowywał przykazanias Pana 
i Jego ustawy, które ci dziś nakazuję dla twojego dobra. 14Przecież 
do Pana, twojego Boga, należy niebo i niebiosa najwyższec, zie-
mia i wszystko, co jest na niej. 15Pan jednak wybrał tylko twoich 
przodków, bo ich ukochał. Później spośród wszystkich narodów 
wybrał ich potomstwo, czyli was, jak to jest dzisiaj. 16Obrzezaj-
cies więc wasze serca z ich nieczystościd i nie bądźcie już ludem 
o twardym karku, 17bo Pan, wasz Bóg, jest Bogiem nad boga-
mi i Panem nad panami. On jest Bogiem wielkim, potężnym 
i groźnym. Nie jest stronniczy ani przekupnye. 18On broni sierot 
i wdów, kocha cudzoziemcaf, dając mu chleb i odzienie. 19I wy 
kochajcie cudzoziemca, bo sami byliście cudzoziemcami w ziemi 
egipskiej. 20Powinienieś bać się Pana, twojego Boga, Jemu służyć, 
przylgnąć do Niego i na Jego imięs przysięgać. 21On jest twoją 
chwałąs i twoim Bogiem, który na twoich oczach czynił rze-
czy wielkie i budzące grozę. 22Gdy twoi przodkowie przybyli do 
Egiptu, było ich siedemdziesięciu. Teraz zaś Pan, twój Bóg, uczy-
nił cię ludem licznym jak gwiazdy na niebie.

Wezwanie do wierności

111Kochajcie więc Panas, waszego Boga, i zawsze zachowuj-
cie Jego wskazania, ustawy, wyroki i przykazanias. 2Zro-

zumcie to dzisiaj! Nie mówię przecież do waszych dzieci, które 
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Powtórzone Prawo 11,3-17

a) Morze Czerwone – nazwa 
występująca w oryginale może 
być tłumaczona jako ‘Morze 
Trzcinowe’ lub ‘Morze Sitowia’, 
a także ‘Morze Krańcowe’ lub 
‘kraniec morza’. Na pewno cho-
dzi o jakiś zbiornik wodny lub 
rozlewiska wokół tego zbiorni-
ka.

b) wprawiać w ruch pompę – 
możliwe, że chodzi o czerpaki 
umieszczone na kręcącym się 
kole, które pobierały wodę 
z rzeki, następnie wlewała się 
ona do rynien i spływała nimi 
na pole. 

c) deszcz jesienny i wiosenny – 
deszcze określają porę zimową 
i wiosenną. Szczególnie ważny 
dla wegetacji roślin był deszcz 
jesienny, zwany wczesnym 
(październik/listopad), gdyż 
wtedy siano zboże. Deszcz wio-
senny, zwany późnym, padał 
w kwietniu.

a w końcu dał im na własność ziemię Kanaan. Te zbawcze wydarzenia są źródłem nauki zawartej 
w Księdze Powtórzonego Prawa. Dlatego Izraelici powinni znać swoją przeszłość, aby uczyć się z niej 
mądrości. Powinni także umieć wyciągać wnioski z błędów swoich przodków (w. 6). 

 Obietnice i przestrogi. Mojżesz troszczy się nie tylko o pokolenie sobie współczesne, lecz także 
o wszystkie przyszłe pokolenia. Wzywa Izraelitów, którzy zamieszkali w Kanaanie, do wierności Bogu 
i zabrania im czcić bóstwa ludów, z którymi się zetknęli. Jeśli Izraelici zachowają Boże przykazania, 
mogą być pewni Bożego błogosławieństwa, które przejawi się poprzez obfitość deszczu, urodzaje 
i płodność zwierząt hodowlanych. Istotną oznaką Bożego błogosławieństwa będzie także liczne 
potomstwo Izraelitów (Pwt 7,14), długie życie i bogactwo (Pwt 8,12-14). Autor Księgi Powtórzonego 
Prawa opisuje Boże błogosławieństwo w ten sam sposób, jak czynił to prorok Ozeasz (Oz 2,10n), 

ani nie zaznały, ani nie doświadczyły karcenia Pana, waszego 
Boga. To wy widzieliście Jego wielkość, mocną rękę i wzniesio-
ne ramię, 3Jego znaki i czyny, których dokonał w Egipcie prze-
ciw faraonowi, królowi Egiptu, i całej jego ziemi. 4Widzieliście, 
co uczynił wojsku egipskiemu, jego koniom i rydwanom podczas 
pościgu za wami – jak Pan pogrążył Egipcjan w wodach Morza 
Czerwonegoa i wytracił na zawsze. 5Widzieliście, co uczynił dla 
was na pustyni, zanim przyszliście na to miejsce. 6Widzieliście, co 
uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, potomka Rubena 
– jak ziemia otwarła swoją paszczę i pochłonęła ich spośród całe-
go Izraelas razem z rodzinami, namiotami i dobytkiem, który do 
nich należał. 7Na własne oczy widzieliście wszystkie wielkie dzie-
ła, które Pan uczynił.

Obietnice i przestrogi
8Przestrzegajcie więc wszystkich przykazańs, które wam dzisiaj 
daję, abyście byli mocni i zdobyli kraj, którym idziecie zawład-
nąć; 9abyście długo żyli na ziemi, którą Pans przysiągł dać waszym 
przodkom i ich potomstwu w kraju opływającym w mleko i miód. 
10Kraj, który idziesz wziąć w posiadanie, nie jest podobny do 
ziemi egipskiej, którą opuściłeś. Tam bowiem musiałeś własnymi 
nogami wprawiać w ruch pompęb, żeby nawodnić pole po zasie-
wie, jakby to był ogród warzywny. 11Kraj natomiast, który idziecie 
wziąć w posiadanie, to ziemia gór i dolin, które piją wodę desz-
czu padającego z nieba. 12Jest to kraj, o który nieustannie trosz-
czy się Pan, twój Bóg. Wzrok Pana, twojego Boga, spoczywa na 
nim przez cały rok. 
13Jeżeli więc będziecie naprawdę posłuszni moim przykazaniom, 
które dziś wam daję, będziecie kochać Pana, waszego Boga, i słu-
żyć Mu całym sercems i całą dusząs, 14dam waszej ziemi w odpo-
wiednim czasie deszcz jesienny i wiosennyc, abyście mogli zebrać 
zboże, moszcz i oliwę. 15Waszemu bydłu dam trawę na polach. 
Żywności będziecie mieli do syta.
16Uważajcie więc i nie dajcie się zwieść. Nie dopuszczajcie się 
odstępstwa, żeby służyć innym bogom, oddając im pokłon, 17bo 



372Powtórzone Prawo 11,18-31

a) Mowa o tzw. filakteriach 
(tefilin). Były to dwa czarne 
pudełeczka, wykonane ze zwie-
rzęcej skóry, w których umiesz-
czano te same fragmenty Tory 
(Wj 13,1-16; Pwt 6,4-9; 11,13-
-21) zapisane na papirusie lub 
pergaminie. Filakterie przywią-
zywano czarnym rzemieniem 
do czoła i lewego ramienia 
(blisko serca), aby modlący się 
pamiętał, że umysł ma być pod-
porządkowany prawu Bożemu, 
a uczucia i pragnienia służbie 
Bogu. Zwyczaj ten wspomniany 
jest w NT (Mt 23,5).

b) Liban – zob. Pwt 1,7+.

c) Garizim… Ebal – góry te 
znajdują się w pobliżu Sychem. 
W czasach późniejszych góra 
Garizim stanie się dla Sama-
rytan górą świętą, ze względu 
na wygłoszone na niej błogosła-
wieństwa (J 4,20+).

który rozwijał ten temat w polemice z Izraelitami oddającymi cześć pogańskim bóstwom. W swoim 
nauczaniu prorok posługiwał się pojęciem błogosławieństwa Bożego, aby przekonać Izraelitów, że Bóg 
jest panem całego ich życia – osobistego i społecznego. Niektórzy Izraelici uznawali bowiem Boga Izraela 
za ich obrońcę i wybawiciela, ale jednocześnie czcili bóstwa kananejskie, od których oczekiwali obfitości 
plonów i płodności. W swojej mowie Mojżesz nawiązuje do takich właśnie praktyk i jeszcze raz zachęca 
Izraelitów do złożenia ufności jedynie w Bogu. 

 Zakończenie. Fragment ten składa się z licznych cytatów i wspomnień. Autor pragnie przypo-
mnieć Izraelitom to, co najważniejsze, dlatego wzywa ich do miłości Boga i do wierności Jego nakazom  
(ww. 18-22; por. Pwt 6,4-9). Zapewnia o Bożej nagrodzie dla ludzi pełniących Jego wolę (ww. 23-25; 
por. Joz 1,3-5; Ps 72,8), o błogosławieństwach i przekleństwach, które spotkają ludzi za ich postępowanie 
(ww. 26-28; Pwt 30,15-20). 

wtedy Pan zapłonie na was gniewems i zamknie niebo. Wówczas 
nie będzie deszczu, ziemia nie wyda plonów, a wy prędko wygi-
niecie w tym pięknym kraju, który Pan wam daje.

Zakończenie
18Weźcie sobie te moje słowa do sercas i do duszys. Przywiążcie je 
sobie do ręki jako znak i umieśćcie pomiędzy oczamia. 19Nauczcie 
ich wasze dzieci i mówcie o nich przebywając w domu, idąc drogą, 
kładąc się spać i wstając ze snu. 20Wypiszcie je na odrzwiach 
domu i na swoich bramach, 21abyście – wy i wasze dzieci – tak 
długo żyli na tej ziemi, którą Pans przysiągł dać waszym przod-
kom, jak długo trwać będzie niebo nad ziemią. 
22Jeżeli wiernie zachowacie wszystkie przykazanias, które wam 
daję, będziecie je wypełniać, kochać Pana, waszego Boga, iść dro-
gąs, którą On wam wskazał i lgnąć do Niego, 23wtedy Pan wypędzi 
przed wami te wszystkie narody, a wy zawładniecie ludami więk-
szymi i potężniejszymi od was. 24Każde miejsce, na którym stanie 
wasza stopa, będzie należało do was. Wasze granice będą sięgać 
od pustyni aż do Libanub, od Eufratu aż do Morza Zachodniego. 
25Nikt wam się nie oprze. Pan, wasz Bóg, sprawi, że strach i groza 
rozprzestrzenią się przed wami w całym kraju, przez który pój-
dziecie, jak to wam obiecał. 
26Patrzcie! Oto dziś kładę przed wami błogosławieństwos i prze-
kleństwos. 27Błogosławieństwo – jeżeli będziecie posłuszni przy-
kazaniom Pana, waszego Boga, które dziś wam daję. 28Przekleń-
stwo – jeżeli nie będziecie posłuszni przykazaniom Pana, waszego 
Boga, i zejdziecie z drogi, którą dziś wam nakazałem, aby pójść za 
innymi bogami, których nie znacie.
29Gdy Pan, wasz Bóg, wprowadzi was do kraju, który idziecie 
wziąć w posiadanie, wtedy ogłosicie błogosławieństwo na górze 
Garizim, a przekleństwo na górze Ebalc. 30Czyż te góry nie znaj-
dują się za Jordanems, w kierunku zachodzącego słońca, w kraju 
Kananejczyków osiadłych w Arabie, naprzeciw Gilgal, w pobli-
żu dębów More? 31Już wkrótce przejdziecie Jordan, by wkroczyć 
do kraju, który Pan, wasz Bóg, daje wam w posiadanie, abyście 
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Powtórzone Prawo 11,32 –12,11

a) usunąć pamięć o nich – 
w oryg.: wymazać ich imię. Imię 
– zob. Słownik.

b) tam umieścić swoje imię – 
zwrot ten wskazuje na świą-
tynię jerozolimską. Imię – zob. 
Słownik.

 Jedno miejsce kultu. Księga Powtórzonego Prawa w rozdziałach 12 – 26 zawiera prawo szczegółowe. 
Wiele norm z tego kodeksu wskazuje na to, że zredagowano go w środowisku lewickim w Króle-
stwie Północnym (Izraelu) i że stanowi on poszerzenie powstałego wcześniej Kodeksu przymierza  
(Wj 21 – 23). Izraelici zostali wezwani do całkowitego zniszczenia w swoim kraju wszelkich przeja-
wów kultu pogańskiego oraz do sprawowania kultu Boga Izraela tylko w jednym miejscu. W Księdze 
Powtórzonego Prawa jak refren powtarza się zdanie, że w ziemi, do której Izraelici wejdą, Bóg sam 
wskaże miejsce, gdzie chce, aby oddawano Mu cześć (np. Pwt 12,11.14; 14,23; 16,11). Tym nakazem 
kierował się król Jozjasz, przeprowadzając reformę religijną w 622 r. przed Chr. (2Krl 22 – 23). We-
zwanie do usunięcia wszystkiego, co sprzeciwia się Bogu, i do oddawania Mu czci w sposób zgodny 
z Jego wolą pozostaje wciąż aktualne. Jezus Chrystus wskazał na siebie jako miejsce obecności Boga 
(J 1,14; 2,21; Kol 2,9) i wezwał ludzi do oddawania Bogu czci w Duchu i prawdzie (J 4,21-24).

w nim zamieszkali. 32Starajcie się więc wypełnić wszystkie usta-
wy i wyroki, które wam dzisiaj przekazuję.

Kodeks deuteronomiczny

121Oto prawa i nakazy. Macie je należycie wypełniać 
w kraju, który Pans, Bóg waszych przodków, dał wam 

w posiadanie, jak długo żyć będziecie na tej ziemi.

Jedno miejsce kultu
2Macie doszczętnie zniszczyć wszystkie miejsca, gdzie narody, 
które wkrótce wypędzicie, służyły swoim bogom: miejsca na 
wysokich górach, na wzniesieniach kultowychs i pod każdym zie-
lonym drzewem. 3Macie zburzyć ich ołtarzes, skruszyć steles, spa-
lić aszerys, posągi bogów porąbać w kawałki i w ten sposób usu-
nąć pamięć o nicha z tego miejsca.
4Wy inaczej macie służyć Panus, waszemu Bogu: 5będziecie odda-
wać cześć Bogu w miejscu, które Pan, wasz Bóg, wybierze sobie 
na mieszkanies na obszarze zamieszkałym przez jedno z waszych 
plemion, aby tam umieścić swoje imięb. Tam będziecie chodzili. 
6Będziecie tam zanosili ofiary całopalnes, ofiary krwawe, dziesię-
cinys, dary, ofiary ślubowań, ofiary dobrowolne oraz pierworod-
nes zwierzęta z bydła i trzody. 7Tam będziecie jedli w obecności 
Pana, waszego Boga, i radowali się wraz z rodziną ze wszystkie-
go, co zdobyliście własną pracą i w czym wam pobłogosławiłs Pan, 
wasz Bóg. 8Nie będziecie już mogli naśladować naszego obecne-
go postępowania, kiedy każdy czyni, co zechce. 9Nie weszliście 
bowiem jeszcze do miejsca odpoczynku i do dziedzictwa, które 
wam daje Pan, wasz Bóg. 10Kiedy jednak przejdziecie Jordans 
i zamieszkacie w kraju, który Pan, wasz Bóg, da wam w dziedzic-
two i zapewni wam pokójs ze wszystkimi otaczającymi was wro-
gami, tak że będziecie mieszkać bezpiecznie, 11wtedy na miejsce, 
które sobie wybierze Pan, wasz Bóg, aby mieszkało w nim Jego 
imię, przyniesiecie wszystko, co wam nakazuję: ofiary całopalne, 



374Powtórzone Prawo 12,12-22

a) Przepisy dotyczące składa-
nia ofiar brzmią tutaj inaczej 
niż w Kpł 1 – 3, gdzie pra-
wodawca nakazuje przynosić 
ofiary kapłanom.

b) Krew w Piśmie Świętym 
ma znaczenie sakralne i ozna-
cza substancję życia (np. Kpł 
17,14; por. Rdz 9,4). W kulcie 
krew traktowano jako ofiarę 
dla Dawcy życia (Kpł 17,11). 
Z tego powodu nie wolno było 
jej spożywać (Kpł 7,26n). Poza 
Izraelem nie spotyka się takiego 
rozumienia krwi.

 Przepisy o ofiarach. Według prawa jedynym miejscem uprawnionym do składania ofiar była 
świątynia w Jerozolimie. Szczegółowe przepisy dotyczące składanych ofiar różnią się od norm za-
wartych w Księdze Kapłańskiej, poświęconych przede wszystkim rytuałom świątynnym. Ważną rolę 
w kulcie świątynnym pełnił obrzęd kropienia ołtarza przez kapłana krwią ofiary. Było to szczególnie 
ważne w Święto Przebłagania, kiedy kapłan wnosił krew ofiary do miejsca najświętszego i kropił nią 
płytę przebłagalną (Kpł 16). Krew każdego zabitego zwierzęcia miała być wylana na podstawę ołtarza 
w świątyni (Kpł 17). W Księdze Powtórzonego Prawa odróżniony został ubój dla celów religijnych od 
uboju dla celów gospodarczych. Każdy człowiek mógł dokonać uboju zwierzęcia tam, gdzie mieszkał, 
z zastrzeżeniem, żeby całkowicie wypuścił z niego krew (Kpł 17,10-16). Złożenie ofiary ze zwierzęcia 
mogło dokonać się tylko w miejscu wybranym przez Boga i musiało być połączone ze świętowaniem, 
do którego mieli być włączeni nie tylko członkowie rodziny, ale także służba oraz lewici.

ofiary krwawe, dziesięciny, dary waszych rąk i wszystkie najlep-
sze dary, które ślubowaliście Panu. 12Będziecie się cieszyć przed 
Panem, waszym Bogiem, wraz z synami i córkami, sługami i słu-
żącymi, a także z lewitamis, którzy mieszkają w waszych miastach, 
bo oni nie mają żadnej części ani dziedzictwa wśród wasa. 

Przepisy o ofiarach
13Strzeż się jednak, byś nie składał swoich ofiar całopalnychs na 
przypadkowym miejscu, które zobaczysz. 14Swoje całopalenia 
będziesz mógł składać tylko w tym miejscu, które Pans wybierze 
na obszarze zamieszkiwanym przez jedno z waszych plemion. 
Tam wykonasz to wszystko, co ci nakazuję. 
15Gdy jednak zapragniesz, będziesz mógł zabijać zwierzęta i jeść 
mięso z błogosławieństwems Pana, twojego Boga, którego ci udzie-
li w każdym twoim mieście. Będą je mogli jeść nieczyścis i czyścis, 
jak się je gazelę i jelenia. 16Tylko krwis nie wolno wam jeść, wyle-
jecie ją na ziemię jak wodęb.
17Nie będziesz natomiast mógł jeść w twoich miastach dziesięcins 
ze zboża, moszczu i oliwy, ani pierworodnegos zwierzęcia z bydła 
lub trzody, ani tego, co ślubowałeś, ani ofiary dobrowolnej, ani 
daru twoich rąk. 18Te rzeczy będziesz mógł jeść wraz z synem 
i córką, sługą i służącą oraz lewitamis, którzy mieszkają w twoich 
miastach, ale tylko przed Panem, twoim Bogiem, w miejscu, które 
sobie wybierze Pan, twój Bóg. Będziesz się cieszył przed Panem, 
twoim Bogiem, ze wszystkiego, co zdobyłeś własną pracą. 19Strzeż 
się jednak, abyś nie przestawał troszczyć się o lewitę, jak długo 
będziesz mieszkał w tym kraju. 
20Gdy Pan, twój Bóg, powiększy obszar twojego kraju, jak ci to 
obiecał, a ty powiesz sobie: «Chcę jeść mięso», bo będziesz miał 
chęć na mięso, możesz jeść mięso do woli. 21Jeżeli zaś daleko od 
ciebie będzie miejsce, które sobie wybierze Pan, twój Bóg, by tam 
umieścić swoje imięs, wówczas – jak ci to poleciłem – będziesz 
mógł zabijać sztuki z bydła lub trzody, które ci dał Pan, i jeść je 
w twoich miastach, ilekroć zapragniesz. 22Jednak będziesz je jadł, 
jak się jada gazelę lub jelenia. Jeść je może zarówno nieczysty, 
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a) Bóg, zgładzi – zob. Pwt  
20,1-9+.

b) palili… synów i córki – prawo 
wielokrotnie zakazuje składa-
nia ofiar z dzieci. Ta okrut-
na praktyka, znana w Fenicji 
i w Kanaanie, zdarzała się nie-
kiedy wśród Izraelitów, którzy 
ulegli pogaństwu (np. 2Krl 16,3; 
17,17; 21,6).

c) tłumacz snów – prawie 
wszystkie ludy starożytno-
ści uznawały sny za środek 
objawienia. Wróżbici mezopo-
tamscy i egipscy, którymi na 
ogół byli kapłani, opracowali 
obszerne komentarze do wyja-
śniania snów. Pismo Święte 
dopuszcza przekonanie, że Bóg 
niekiedy objawia człowiekowi 
swoją wolę przez sen (np. Rdz 
28,11nn; 37,5nn; Mt 1,20-25; 
2,13n.19-21), najczęściej jednak 
do snów odnosi się krytycz-
nie (np. Jr 23,25-28.32; 27,9n; 
29,8n; Syr 34,1-8).

 Zakaz bałwochwalstwa. Pouczenia zawarte w tym rozdziale nakazują natychmiastową reakcję 
wobec największego wykroczenia, jakim jest grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu Dekalogu 
(Pwt 5,7-10). Bez względu na to, kto dopuścił się bałwochwalstwa, musiał być surowo ukarany. 
Nakaz ten dotyczył także całych społeczności, jeśli porzuciłyby wiarę w Boga i dopuściły się praktyk 
pogańskich. Propozycja surowej kary wskazuje na szczególną szkodliwość grzechu bałwochwalstwa, 
który w praktyce oznacza bezmyślne zachowania ludzi i ich moralny upadek. Bałwochwalstwo 
bowiem oznacza m.in. lekceważenie Boga i Jego praw i nakazów, niewiarę w Bożą sprawiedliwość 
i przekonanie, że za popełnione zło nie będzie się przed nikim odpowiadać. Prorocy, którzy zdecy-
dowanie potępiali rozpowszechnione wśród Izraelitów pogańskie ryty i obyczaje, widzieli w nich 
główny powód upadku państw Izraela i Judy oraz przyczynę wygnania narodu wybranego z Ziemi 
Obiecanej. Obietnice powrotu wiązały się więc z zapowiedzią przemiany serca, która sprawi,  

jak i czysty. 23Lecz pilnuj się, abyś nie spożywał krwi, bo w krwi 
jest życie. A nie wolno ci spożywać życia wraz z mięsem. 24Nie  
możesz jej spożywać! Masz ją wylać na ziemię jak wodę.  
25Nie będziesz jej spożywał, aby uczynić, co jest słuszne według 
Pana i aby dobrze się powodziło tobie i twojemu potomstwu.
26Rzeczy święte, jakie będziesz posiadał, i ofiary ślubowane przez 
ciebie przyniesiesz na to miejsce, które Pan sobie wybierze.  
27Tam, na ołtarzus Pana, twojego Boga, złożysz swoje całopa-
lenia, mięso i krew. Krew ofiar krwawych ma być wylana na 
ołtarz Pana, twojego Boga, a mięso możesz zjeść. 28Zachowaj wier-
nie wszystkie nakazy, które ci daję i bądź im posłuszny. Wtedy 
zawsze będzie się dobrze powodziło tobie oraz twojemu potom-
stwu, bo będziesz czynił to, co według Pana, twojego Boga, jest 
dobre i uczciwe. 

Zagrożenie ze strony religii kananejskiej
29Gdy Pans, twój Bóg, zgładzia przed tobą narody, którymi idziesz 
zawładnąć, ty, gdy już je zniszczysz i zamieszkasz w ich kraju, 
30strzeż się, byś nie wpadł w pułapkę, idąc za ich przykładem. 
A wtedy, gdy już zostaną zgładzone, nie próbuj oddawać czci ich 
bogom i nie mów: «Jak te narody służyły swoim bogom, tak samo 
ja będę czynił». 31Nie możesz tak postąpić wobec Pana, twojego 
Boga! Oni bowiem czynili dla swoich bogów to wszystko, czym 
Pan się brzydzi i czego nienawidzi. Dla swoich bogów palili  
nawet synów i córkib! 

131Starajcie się pilnie wypełniać to wszystko, co wam naka-
zuję, niczego nie dodając ani nie ujmując. 

Zakaz bałwochwalstwa
2Jeśli pojawi się wśród was proroks lub tłumacz snówc, zapowie 
wam jakiś znak lub cuds 3i rzeczywiście ten znak lub cud się sta-
nie zgodnie z zapowiedzią, a potem wam powie: «Idźmy za inny-
mi bogami – których nie znaliście – i oddajmy się im na służbę», 
4to nie wolno wam posłuchać tego proroka lub tłumacza snów! Bo 
w ten sposób Pans, wasz Bóg, doświadcza was, aby się przekonać, 
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a) Jego będziecie się bać – chodzi 
o bojaźń Bożą (zob. Słownik).

b) Ukamienować – jeden ze spo-
sobów wymierzania kary śmier-
ci. Zazwyczaj skazańca kamie-
nowano po wydaniu wyroku, 
wyprowadzano go poza teren 
zamieszkały, obnażano i zebra-
ni, poczynając od świadków, 
rzucali w niego kamieniami, 
aż zmarł. W Izraelu kara ta 
była stosowana głównie za 
przewinienia religijne i moral-
ne o charakterze publicznym: 
bluźnierstwo, czary, kradzież 
rzeczy obłożonych klątwą (np. 
Kpł 24,15n; Pwt 22,21; Joz 
7,25). Uważano, że w takich 
przypadkach każdy obywatel 
ma obowiązek przyłożyć rękę 
do oczyszczenia społeczności ze 
zła. Kamienowanie jako sposób 
wymierzenia kary śmierci nie 
jest wymieniane nigdzie poza 
Pismem Świętym. 

c) ludzie nikczemni – w oryg.: 
synowie Beliala, czyli, według 
literatury qumrańskiej – sza-
tana. Potocznie synami Beliala 
określano ludzi, którzy odrzu-
cali naukę Bożą.

d) rozgniewał się – zob. Słownik 
(gniew Boży).

że lud Boży uwierzy w Boga i uzna Go za swojego jedynego Pana (np. Jr 31,31-34). Dla chrześcijan 
normy zawarte w tym fragmencie są wezwaniem do tego, aby strzegli wiary w Boga we wszystkich 
okolicznościach życia. W myśl Ewangelii Jezusa szerzenie i obrona własnej wiary nigdy nie może 
jednak oznaczać dyskryminacji innych ludzi lub stosowania przemocy wobec kogokolwiek. Takie 
postawy naruszałyby godność ludzką i byłyby przejawem fanatyzmu religijnego. Tym, co prowadzi 
do nawrócenia błądzącego człowieka, jest m.in. dobry przykład chrześcijan, ich modlitwa, uczynki 
miłości, postawa cierpliwości i wyrozumiałości (np. 1P 3,1n). Bóg pragnie wszystkim ludziom udzie-
lić daru wiary, która niesie ze sobą wolność i szczęście (np. Łk 19,10; J 12,47; 1Tm 1,15). Dar ten 
będą w stanie przyjąć jednak tylko ci ludzie, którzy szczerze szukają prawdy (np. Ga 1,13nn). 

czy kochacie Pana, waszego Boga, z całego sercas i z całej duszys. 
5Wy macie iść za Panem, waszym Bogiem! Jego będziecie się baća, 
Jego przykazanias wypełniać, Jego głosus będziecie słuchać, Jemu 
służyć i do Niego lgnąć. 6A ów prorok lub tłumacz snów ma być 
zabity. Tak usuniecie zło spośród was. Zachęcał was bowiem 
do odstępstwa od Pana, waszego Boga, który wyprowadził was 
z ziemi egipskiej i wyzwolił z niewoli. Chciał was sprowadzić 
z drogis, którą Pan, wasz Bóg, kazał wam kroczyć.
7Jeśli będzie cię kusił twój brats, syn twojej matki, albo twój syn, 
córka lub żona, którą bardzo kochasz, albo przyjaciel, który jest 
ci drogi jak życie, mówiąc w sekrecie: «Chodź, pójdziemy służyć 
innym bogom», których nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie; 
8jakiemuś bóstwu narodów, które was otaczają, które mieszka-
ją blisko lub daleko, aż na krańcach ziemi, 9ty nie ulegaj takie-
mu człowiekowi i nie słuchaj go! Nie miej nad nim litości, nie 
oszczędzaj go i nie ukrywaj jego winy! 10Masz go zabić! Pierwszy 
podniesiesz rękę, aby go zabić, a potem przyłączy się cały lud. 
11Ukamienujeszb go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść 
od Pana, twojego Boga, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, 
gdzie byłeś niewolnikiem. 12W ten sposób cały Izraels dowie się 
o tym, przelęknie się, i nikt nie dopuści się już podobnej niego-
dziwości wśród was.
13Jeśli usłyszysz w jednym z twoich miast, które Pan, twój Bóg, 
da ci, abyś tam mieszkał, 14że są wśród was ludzie nikczemnic 
i zwodzą mieszkańców miast, mówiąc: «Chodźmy służyć innym 
bogom», których nie znaliście, 15wtedy przeprowadzisz docho-
dzenie. Zbadasz tę sprawę i dokładnie się o nią wypytasz. Jeśli 
okaże się prawdą, że ta niegodziwość zdarzyła się u was, 16wte-
dy bezwzględnie wytracisz mieczem mieszkańców tego mia-
sta i ich stada. Rzucisz klątwęs na miasto i na wszystko, co się 
w nim znajduje. 17Cały łup zgromadzisz na placu, a potem spa-
lisz to miasto i cały łup jako ofiarę całopalnąs na cześć Pana, two-
jego Boga. Miasto to pozostanie na zawsze stosem gruzów i nie 
wolno go będzie nigdy odbudować. 18Nie przywłaszczysz sobie 
niczego z rzeczy obłożonych klątwą, aby Pan nie rozgniewał sięd, 
lecz okazał ci miłosierdzies; żeby się zlitował nad tobą i rozmnożył 
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a) Praktyki żałobne stosowane 
przez Kananejczyków.

b) Zaliczenie zająca i góralka 
(np. Kpł 11,5) do zwierząt 
przeżuwających jest wyrazem 
błędnego przekonania, że skoro 
ciągle poruszają nozdrzami, to 
znaczy, że przeżuwają pokarm. 
Niejasny jest zakaz dotyczący 
wielbłąda, ponieważ wielbłąd 
przeżuwa i ma rozdzieloną 
racicę.

c) Różnie tłumaczy się powo-
dy, dla których świnię zaliczano 
do zwierząt nieczystych. Świnia 
m.in. budziła w ludziach odrazę 
i jej mięso w gorącym klimacie 
Palestyny uchodziło za niezdro-
we.

d) Zakaz ten bezpośrednio 
wiąże się z zakazem spożywa-
nia krwi, którą uważano za 
substancję życia (np. Kpł 3,17; 
7,26; Pwt 12,16.23-25). Spoży-
wanie krwi oznaczałoby więc 
brak szacunku wobec życia, któ-
rego dawcą jest Bóg (Rdz 9,3-6). 
Gdy zwierzę zdechło lub zostało 
rozszarpane, krew pozostawała 
w jego ciele, dlatego jedzenie 
mięsa takiego zwierzęcia było 
zakazane (np. Wj 22,30; Kpł 
11,11; Ez 44,31; Dz 15,20).

e) Nie znamy dokładnego zna-
czenia tego przepisu. Możliwe, 
że jego celem było właściwe 
traktowanie zwierząt i unikanie 
bezpodstawnego rozdzielania 
młodych od matki (Wj 23,19).

 Rytualny podział zwierząt na czyste i nieczyste. Przedstawiony podział zasadniczo pokrywa się 
z przepisami zawartymi w Księdze Kapłańskiej (Kpł 11), gdzie są tylko bardziej rozbudowane. Podo-
bieństwo tych wykazów polega również na tym, że nie ma w nich religijnego uzasadnienia czystości 
lub nieczystości wymienionych zwierząt (Kpł 11,1-8+). 

cię, jak przysiągł twoim przodkom, 19pod warunkiem, że będziesz 
słuchał głosus Pana, twojego Boga, i zachowywał wszystkie Jego 
przykazania, które dziś ci daję; i że będziesz czynił to, co według 
Pana, twojego Boga, jest uczciwe.

Zakaz pogańskich praktyk żałobnych

141Wy jesteście dziećmi Panas, waszego Boga. Nie wolno 
wam na znak żałoby po zmarłym nacinać skóry ani golić 

włosów nad czołema, 2bo jesteście ludems poświęconyms Panu, 
waszemu Bogu. Pan was wybrał spośród wszystkich narodów, 
jakie są na ziemi, abyście się stali ludem, który będzie Jego szcze-
gólną własnością.

Rytualny podział zwierząt na czyste i nieczyste
3Nie wolno wam jeść niczego obrzydliwego. 4Oto zwierzęta, które 
możecie jeść: krowa, owca, koza, 5jeleń, gazela, daniel, kozioro-
żec, antylopa, bawół i kozica. 6Możecie jeść każde zwierzę prze-
żuwające, które ma rozdzielone kopyta, to jest parzyste racice. 
7Nie będziecie jednak jedli zwierząt, które albo tylko przeżuwa-
ją, albo tylko mają rozdzielone kopyta, to jest parzyste racice; są 
nimi: wielbłąd, zając i góralekb. One wprawdzie przeżuwają, ale 
nie mają rozdzielonego kopyta, dlatego będą dla was nieczystes. 
8Także świnia, która wprawdzie ma rozdzielone racice, ale nie 
przeżuwa, będzie dla was nieczystac. Nie będziecie jeść mięsa tych 
zwierząt ani dotykać ich padliny.
9Spośród tych, które żyją w wodzie, będziecie mogli jeść tylko te, 
które mają płetwy i łuski. 10Nie wolno wam natomiast jeść tych, 
które nie mają ani płetw, ani łusek – te będą dla was nieczyste.
11Możecie jeść wszystkie ptaki czystes. 12Nie wolno wam natomiast 
jeść następujących ptaków: orła, sępa czarnego, orła morskiego, 
13myszołowa, kani i wszystkich gatunków sokoła, 14wszystkich 
gatunków kruka, 15strusia, sowy, mewy, wszystkich gatunków 
jastrzębi, 16puszczyka, ibisa, łabędzia, 17pelikana, nurka, kormo-
rana, 18bociana, wszystkich gatunków czapli, dudka i nietoperza. 
19Każdy owad skrzydlaty będzie dla was nieczysty; nie wolno go 
jeść. 20Możecie jeść wszystkie ptaki czyste.
21Nie wolno wam jeść żadnej padlinyd. Możesz ją dać do zjedze-
nia cudzoziemcowi, który osiadł w twoich miastach, lub sprze-
dać obcemu. Ty bowiem jesteś narodem poświęconyms Panus, 
twojemu Bogu.
Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matkie.



378Powtórzone Prawo 14,22 – 15,9

a) Według Księgi Powtórzonego 
Prawa coroczna dziesięcina była 
darem rodziny, a jej składaniu 
towarzyszyła radosna uczta. 
Co trzy lata dziesięcina miała 
być przeznaczana dla lewitów, 
ubogich cudzoziemców, sierot 
i wdów (Pwt 14,28n; zob. Kpł 
27,30-33; Lb 18,20-22).

b) pieniądze – chodzi tu o szla-
chetny kruszec, najczęściej sre-
bro. Monety na terenie Pale-
styny zaczęto używać w VI w. 
przed Chr.

c) sycera – mocny napój upaja-
jący, sporządzany z soku wino-
gronowego lub z soku innych 
owoców, a także ze zboża lub 
miodu.

d) Według Lb 18,21-32 wszyst-
kie dziesięciny mieli otrzymy-
wać lewici, którzy z kolei 
dziesiątą część przekazywali 
kapłanom jako ofiarę dla Pana.

e) Co siedem lat przypadał rok, 
w którym niewolnicy izraelscy 
mieli odzyskać wolność, a dłuż-
nikom darowane były długi (Wj 
21,2-6; Kpł 25,1-7). Podobne 
prawa dotyczyły roku jubile-
uszowego, który przypadał co 
pięćdziesiąt lat (Kpł 25,8nn).

Roczne dziesięciny
22Złożysz dziesięcinęs z plonu każdego zasiewu, z tego, czym każ-
dego roku obrodzi twoje polea. 23Dziesięcinę ze zboża, moszczu, 
oliwy, pierworodnychs z bydła i trzody będziesz spożywał przed 
Panems, twoim Bogiem, na tym miejscu, które On wybierze na 
mieszkanies dla swojego imienias, abyś na zawsze nauczył się 
bojaźnis wobec Pana, twojego Boga. 24Gdybyś jednak miał zbyt 
daleko, aby zanieść tę dziesięcinę do miejsca, które wybierze Pan, 
twój Bóg, dla swojego imienia, a Pan, twój Bóg, będzie ci błogo-
sławiłs, 25wtedy zamienisz ją na pieniądzeb. Potem włożysz je do 
sakiewki i udasz się do miejsca, które wybrał sobie Pan, twój Bóg. 
26Tam kupisz za pieniądze wszystko, co zechcesz: zwierzę z bydła 
lub trzody, wino, syceręc – czego tylko zapragniesz. Będziesz to 
jadł przed Panem, twoim Bogiem, i cieszył się wraz ze swoją rodzi-
ną. 27Nie pominiesz też lewitóws, którzy mieszkają w twoich mia-
stach, gdyż oni nie mają części ani dziedzictwa z tobą. 

Dziesięciny trzyletnie
28Przy końcu trzeciego roku przyniesiesz dziesięcinęs ze zbio-
rów tego roku i złożysz ją w swoich miastach. 29Wtedy przyjdzie 
lewitas, który nie ma części ani dziedzictwa z tobą, oraz cudzo-
ziemiec, sierota i wdowa, którzy mieszkają w twoich miastach, 
i będą mogli najeść się do syta, a Pans, twój Bóg, będzie ci błogo-
sławiłs w każdej pracy, której się podejmieszd.

Rok szabatowy

151Przy końcu siódmego roku zarządzisz darowanie długówe. 
2Oto prawo darowania długów: każdy wierzyciel daruje 

pożyczkę, której udzielił bliźniemus. Nie będzie domagał się jej 
zwrotu od bliźniego, swojego bratas, ponieważ ogłoszono daro-
wanie długów na cześć Panas. 3Od cudzoziemca możesz żądać jej 
zwrotu, ale twojemu bratu darujesz swoją należność. 4Poza tym 
nie będzie u ciebie ubogiego, gdyż Pan obdarzy cię obfitym błogo-
sławieństwems w kraju, który Pan, twój Bóg, daje ci w dziedzicz-
ne posiadanie, 5jeśli tylko naprawdę będziesz słuchał głosus Pana, 
twojego Boga, i gorliwie wypełniał te wszystkie przykazanias, 
które dziś ci przekazuję. 6Pan, twój Bóg, będzie ci bowiem błogo-
sławił, tak jak obiecał: będziesz pożyczał licznym narodom, sam 
zaś nie będziesz pożyczał od nikogo. Będziesz panował nad wie-
loma narodami, lecz one nie będą panowały nad tobą.
7Jeśli się zdarzy, że w kraju, który ci daje Pan, twój Bóg, w jed-
nym z miast jeden z twoich braci popadnie w nędzę, nie będziesz 
nieczuły i nie zamkniesz ręki przed tym ubogim bratem. 8Powi-
nieneś otworzyć przed nim swoją rękę i hojnie mu pożyczyć, 
czego potrzebuje. 9Uważaj jednak, by nie zrodziła się w twoim 
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a) W Izraelu istniała moż-
liwość spłacenia długu przez 
pracę na rzecz wierzyciela. Izra-
elski właściciel majątku mógł 
posiadać niewolników izrael-
skich i nieizraelskich. W roku 
szabatowym miał obowiązek 
obdarzyć wolnością Izraelitów, 
którzy z powodu długów popa-
dli w niewolę.

b) Mógł to być jakiś religijny 
rytuał. Drzwi oznaczały dom, 
w którym niewolnik miał odtąd 
pozostawać, a przekłucie ucha 
symbolizowało posłuszeństwo 
(Wj 21,6). Być może później 
umieszczano w uchu kolczyk 
na znak, że dana osoba będzie 
niewolnikiem do końca życia.

 Obdarowanie wolnością niewolników. Starożytni traktowali niewolnictwo jako naturalne zja-
wisko społeczne stanowiące część porządku świata. W Izraelu niewolników zdobywano na wojnach 
i kupowano. Najczęściej jednak niewolnictwo było skutkiem popadnięcia w długi. Prawodawca 
nakazuje humanitarnie traktować niewolników (Wj 21,26n). Niewolnicy izraelscy nie mogli być 
niewolnikami na zawsze, ich niewola miała się skończyć podobnie, jak zakończyła się niewola Izra-
elitów w Egipcie. Właściciel uwalniający swoich niewolników w roku szabatowym, zobowiązany był 
do obdarowania ich majątkiem niezbędnym do rozpoczęcia niezależnego życia. Dobre traktowanie 
niewolników powodowało niekiedy, że rezygnowali oni z należącego się im wyzwolenia i decydowali 
się pozostać w domu pana do końca swojego życia. 

sercus niegodziwa myśl: «Zbliża się siódmy rok, rok darowania 
długów». Gdybyś złym okiem spojrzał na ubogiego brata i nie dał 
mu niczego, wtedy obciążyłbyś się grzechems, bo on by się skar-
żył na ciebie przed Panem. 10Obdaruj go szczodrze, a gdy będziesz 
dawał, nie czyń tego z niechęcią, gdyż Pan, twój Bóg, pobłogosławi 
ci za to w każdej pracy i w każdym przedsięwzięciu. 11A ponie-
waż ubogiego nigdy nie braknie w tym kraju, dlatego ci nakazu-
ję: Otwórz wspaniałomyślnie twoją rękę dla brata, który w twoim 
kraju popadł w ubóstwo i nędzę.

Obdarowanie wolnością niewolników
12Jeżeli twój brats, Hebrajczyks, lub Hebrajka, sprzeda się tobie 
w niewolę, to będzie ci służył przez sześć lat, lecz w siódmym 
roku obdarzysz go wolnościąa. 13Gdy przywrócisz mu wolność, nie 
powinien odejść od ciebie z pustymi rękami. 14Obdaruj go czymś 
z twojej trzody, z klepiska i tłoczni, po prostu podziel się tym, 
w czym ci pobłogosławiłs Pans, twój Bóg. 15Pamiętaj, że byłeś nie-
wolnikiem w ziemi egipskiej, i wybawił cię stamtąd Pan, twój Bóg, 
dlatego ja daję ci dzisiaj ten nakaz. 16A gdyby się zdarzyło, że ci 
oznajmi: «Nie chcę odejść od ciebie», gdyż pokochał ciebie i twój 
dom, bo dobrze mu było u ciebie, 17wtedy weźmiesz szydło i prze-
bijesz mu ucho, przykładając je do drzwib. Odtąd zawsze będzie 
twoim niewolnikiem. Tak samo możesz postąpić z twoją niewol-
nicą. 18Niech nie będzie dla ciebie przykre obdarowanie twoje-
go niewolnika wolnością, gdyż służąc ci przez sześć lat, wysłużył 
podwójną zapłatę najemnika. A wtedy Pan, twój Bóg, będzie ci 
błogosławił w każdej pracy.

Ofiara z pierworodnych zwierząt
19Każdego pierworodnegos samca, który urodzi się z twojego 
bydła lub trzody, poświęciszs dla Panas, twojego Boga. Nie zaprzę-
gniesz do pracy pierworodnego wołu ani nie będziesz strzygł 
pierworodnego baranas. 20Co roku będziesz je jadł wraz z rodzi-
ną przed Panem, twoim Bogiem, na tym miejscu, które Pan sobie 
wybierze. 21A gdyby to zwierzę miało jakąś wadę: było kula-
we, ślepe lub miało jakiekolwiek braki, nie będziesz mógł złożyć 
go na ofiaręs Panu, twojemu Bogu. 22Zjesz je w swoim mieście. 
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a) krwi nie wolno ci spożywać – 
zob. Pwt 12,16+.

b) miesiąc kłosów – pierwszy 
miesiąc wiosny (przełom marca 
i kwietnia). W starożytnym 
kalendarzu nosił nazwę Abib 
(hebr. ‘kłos’), a w kalendarzu 
zapożyczonym od Babilończy-
ków – Nisan.

c) zakwas – sfermentowane 
ciasto, pozostawione z poprzed-
niego wypieku. Zakwas służył 
do spulchniania ciasta.

d) chleby przaśne – były to chle-
by tylko z mąki i wody, bez 
zakwasu.

e) Przepis dość nieprecyzyjny, 
dlatego według Kpł 23,15 odli-
czanie siedmiu tygodni należało 
rozpocząć od drugiego dnia 
Święta Przaśników (czyli od 16 
dnia miesiąca Abib/Nisan).

 Święto Paschy. Pascha (hebr. Pesach) to najważniejsze i zarazem centralne święto pielgrzymkowe 
w kalendarzu żydowskim. Obchodzono je na wiosnę, w miesiącu Nisan. Było pamiątką wybawienia 
Izraelitów z niewoli egipskiej (Wj 12 – 13) oraz pierwszych dni pobytu narodu wybranego na pustyni. 
Z tym świętem wiązała się wieczerza paschalna, w czasie której poprzez potrawy i obrzędy odtwarzano 
szczegóły tamtej dramatycznej nocy i następującego po niej pierwszego dnia wolności. Spożywano więc 
odpowiednio przyrządzonego baranka upamiętniającego ofiarę, której krew uratowała Izraelitów od 
śmierci (Wj 12,21-27). Z mięsem baranka spożywano przaśny chleb (tzw. przaśniki, hebr. maccot), przy-
gotowany jedynie z mąki i wody na pamiątkę chleba, który jedli przodkowie (Wj 12,34.39). Spożywano 
przy tym gorzkie zioła, aby przypomnieć sobie ciężkie lata niewoli. Potrawy popijano posoloną wodą, 
dla wspomnienia wielu łez wylanych w czasie niewoli, a cztery kielichy wina, wypijane w czasie wie-
czerzy w odpowiednich odstępach, miały być zapowiedzią przyszłej, obiecanej ojczyzny. Ostatni kielich 
przeznaczony był dla proroka Eliasza. Śpiewano przy tym cykl psalmów wspominających wędrówkę 
po pustyni oraz wyrażających nadzieję na dotarcie do ziemi obiecanej przez Boga (tzw. Hallel egipski 
Ps 113 – 118; por. Mt 26,30; Mk 14,26). Psalmy te śpiewano również podczas Święta Tygodni i Święta 
Namiotów. Zaraz po święcie Paschy następowały tygodniowe obchody rolniczego Święta Przaśników.

 Święto Tygodni. Jest to drugie święto pielgrzymkowe, zwane po hebr. Szawuot (gr. Pentekostes). Ob-
chodzono je siedem tygodni po pierwszym dniu Przaśników (tj. po 16 dniu miesiąca Nisan, zwanym 

Jeść je może nieczystys i czystys, jak się jada gazelę lub jelenia. 
23Tylko jego krwis nie wolno ci spożywaća, masz ją wylać na zie-
mię jak wodę. 

Święto Paschy

161Przestrzegaj miesiąca kłosówb i świętowania Paschys ku 
czci Panas, twojego Boga, ponieważ w miesiącu kłosów, 

w nocy, wyprowadził cię z Egiptu Pan, twój Bóg. 2Ku czci Pana, 
twojego Boga, złożysz ofiarę paschalną z owiec i cielców w tym 
miejscu, które Pan sobie wybierze na mieszkanies dla swojego 
imienias. 3Nie będziesz jadł wraz z nią chleba na zakwasiec. Abyś 
całe życie pamiętał dzień, w którym wyszedłeś z ziemi egipskiej, 
przez siedem dni będziesz wraz z ofiarą paschalną jadł chleby 
przaśned, chleby ucisku, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egip-
skiej. 4Przez siedem dni w całym twoim kraju nie zobaczy się żad-
nego kwasu, z mięsa natomiast, które ofiarowałeś pierwszego dnia 
wieczorem, nic nie pozostanie do rana. 5Nie możesz składać ofia-
ry paschalnej w dowolnym z miast otrzymanych od Pana, twoje-
go Boga, 6lecz tylko w tym miejscu, które Pan, twój Bóg, wybie-
rze na mieszkanie dla swojego imienia. Tam, wieczorem, gdy już 
zajdzie słońce, o tej samej porze, o której wyszedłeś z Egiptu, zło-
żysz ofiarę paschalną. 7Ugotujesz ją i zjesz w miejscu, które sobie 
wybrał Pan, twój Bóg, a rano powrócisz do swoich namiotów. 
8Przez sześć dni będziesz jadł chleby przaśne, a siódmego dnia 
odbędzie się uroczyste zgromadzenies na cześć Pana, twojego 
Boga. Nie będziesz wtedy wykonywał żadnej pracy.

Święto Tygodni
9Odliczysz sobie siedem tygodni. Odliczanie siedmiu tygodni 
rozpoczniesz od dnia, w którym zaczniesz żąć zbożee. 10Potem 
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Omerem, kiedy to przynoszono na obrzęd kołysania pierwszy snop z wiosennych zbiorów jęczmie-
nia). Święto Tygodni było pierwotnie dożynkowym Świętem Zbiorów (Wj 23,16), głównie pszenicy, 
obchodzonym na początku lata. Prawdopodobnie dopiero po powrocie Izraelitów z przesiedlenia 
babilońskiego (538 r. przed Chr.) powiązano je z pamiątką Wyjścia z Egiptu. Ponieważ pięćdziesiątego 
dnia od wyzwolenia narodu z niewoli egipskiej nastąpiło zawarcie przymierza u stóp góry Synaj, 
wydarzenie to stanowi główną treść tego święta. Stąd bierze się też druga nazwa – Pięćdziesiątnica. 
Obchodom towarzyszy także dziękowanie Bogu za dar Tory – Prawa. Na czas Pięćdziesiątnicy synagogi 
i domy ozdabiano zielenią i kwiatami. Chrześcijanie, którzy w tym dniu świętują Zesłanie Ducha 
Świętego (Dz 2,1nn), przejęli zwyczaj przyozdabiania domów i kościołów zielenią – dlatego również 
nazwa Zielone Świątki.

 Święto Namiotów. Dwa tygodnie po święcie Nowego Roku (14 dnia miesiąca Tiszri, wieczorem) 
rozpoczynało się Święto Namiotów, zwane też Świętem Szałasów lub Świętem Kuczek (hebr. Sukkot). 
Było to święto związane z pielgrzymką. Towarzyszyły mu liczne śpiewy i codzienne procesje, podczas 
których dziękowano Bogu m.in. za zbiory zbóż i winogron. W trakcie święta budowano prowizoryczne 

będziesz obchodził Święto Tygodnis na cześć Panas, twojego Boga. 
Złożysz dobrowolną ofiaręs, według obfitości błogosławieństwas 
Pana, twojego Boga. 11W miejscu, które Pan, twój Bóg, wybierze 
na mieszkanies dla swojego imienias, będziesz się cieszył przed 
Panem, twoim Bogiem, wraz z synem i córką, sługą i służącą, 
razem z lewitamis, którzy mieszkają w twoich miastach, razem 
z cudzoziemcem, sierotą i wdową, którzy mieszkają obok ciebie. 
12Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, dlatego masz prze-
strzegać wypełniania tych ustaw.

Święto Namiotów
13Przez siedem dni będziesz obchodził Święto Namiotóws, gdy 
już zgromadzisz zbiory z twojego klepiska i tłoczni. 14Będziesz się 
cieszył w to święto wraz z synem i córką, sługą i służącą, lewitąs 
i cudzoziemcem, sierotą i wdową, którzy mieszkają w twoich mia-
stach. 15Przez siedem dni będziesz świętował na cześć Panas, two-
jego Boga, w miejscu, które Pan sobie wybierze. Ponieważ Pan, 
twój Bóg, będzie ci błogosławiłs we wszystkich zbiorach i pracy 
twoich rąk, a ty będziesz szczęśliwy. 
16Każdy mężczyzna powinien trzy razy w ciągu roku stawić się 
przed Panem, twoim Bogiem, w miejscu, które On sobie wybie-
rze: na Święto Przaśnikóws, na Święto Tygodnis i na Święto 
Namiotów. Nie powinien jednak stawać przed Panem z pustymi 
rękami. 17A każdy dar powinien być odpowiedni do błogosławień-
stwas, którego ci udzielił Pan, twój Bóg.

Sędziowie
18Ustanowisz sobie sędziów i urzędników dla każdego plemienia, 
w każdym twoim mieście, które Pans, twój Bóg, ci daje. Oni będą 
sądzili lud i wydawali sprawiedliwe wyroki. 19Nie będziesz nagi-
nał prawa, nie będziesz stronniczy i nie weźmiesz łapówki, bo 
łapówka wypacza słuszny osąd i powoduje, że sprawiedliwe słowa 
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a) Pogańskie zwyczaje ludów, 
wśród których przebywali Izra-
elici, powodowały, że niektórzy 
z nich czcili Boga Jahwe, ale 
także Baala i Asztarte. Ich sym-
bolami były stela i aszera (zob. 
Słownik).

b) bramy miasta – bramy 
miały pomieszczenia, które słu-
żyły jako miejsca spotkań, narad 
starszyzny, zawierania umów 
wobec świadków, sprawowa-
nia sądów (np. Pwt 21,19; Am 
5,15).

c) kamienowanie – zob. Pwt 
13,11+.

d) Zeznanie dwóch albo trzech 
świadków miało być gwarancją, 
że oskarżony człowiek rzeczy-
wiście dopuścił się poważnego 
wykroczenia. 

e) Obowiązek wzięcia przez 
świadków czynnego udziału 
w egzekucji miał bronić przed 
fałszywym oskarżeniem, gdyż 
ewentualny krzywoprzysięzca 
stałby się mordercą (J 8,4-11; 
Dz 6,8-15; 7,54-60).

f) Najwyższą instancją odwo-
ławczą był sąd w Jerozolimie. 
W skład tego sądu wchodzi-
li: świecki sędzia i jeden lub 
dwóch kapłanów.

szałasy dla upamiętnienia mieszkań używanych przez Izraelitów podczas wędrówki przez pustynię, 
po Wyjściu z Egiptu. Rytuał ten przypominał Izraelitom o Bożej opiece, jakiej doznali podczas lat 
wędrówki, i miał pobudzać ich do dziękczynienia Bogu za Jego dobroć i łaskawość. Prawo nakazywało, 
żeby podczas tego święta kapłani nauczali ludzi Tory (Pwt 31,9-13; Ne 8). Żydzi żyjący w diasporze, 
czyli poza Izraelem, podczas tego święta przychodzili do synagogi z lulawem i etrogiem. Etrog to owoc 
podobny do cytryny, używany do bukietu splatanego z nierozwiniętej jeszcze gałęzi palmowej – czyli 
lulawu, trzech gałązek mirtu i dwóch gałązek wierzbowych (Kpł 23,39n; Ne 8,14-18). W późniejszej 
liturgii synagogalnej siódmego dnia Święta Namiotów obchodzono uroczystość zwaną Hoszanna 
Rabba, czyli Wielka Hosanna, kiedy procesja okrążała synagogę siedem razy. W ostatni, ósmy dzień 
Święta Namiotów, kończył się w synagodze roczny cykl czytania Tory, a święto to określało się mianem 
Simchat Tora – czyli Radość z otrzymania Tory.

 Wykroczenia w kulcie. Prawodawca wymienia tu trzy wykroczenia przeciwko pierwszemu 
przykazaniu Dekalogu (Pwt 5,7-10). Zakaz łączenia czci Boga Izraela z kultem innych bóstw wskazuje 

są przekręcane. 20Masz się kierować jedynie sprawiedliwością, 
abyś żył i miał na własność ziemię, którą ci daje Pan, twój Bóg.

Wykroczenia w kulcie
21Nie ustawisz żadnej drewnianej aszerya obok ołtarzas Panas, two-
jego Boga, jaki sobie zbudujesz. 22Nie postawisz także stelis, której 
nienawidzi Pan, twój Bóg. 

171Nie złożysz ofiarys dla Pana, twojego Boga, z cielca lub 
jagnięcia, które mają wadę, czyli jakiekolwiek braki, bo tym 

brzydzi się Pan, twój Bóg. 
2Jeśli w jednym z miast, które ci daje Pan, twój Bóg, znajdzie się 
mężczyzna lub kobieta, którzy będą czynić to, co nie podoba się 
Panu, Bogu twojemu, przekroczą Jego przymierzes, 3zaczną służyć 
innym bogom i będą czcić słońce, księżyc albo wszystkie zastę-
py nieba, czego zabroniłem, 4i gdy zostanie ci o tym doniesio-
ne, ty wysłuchasz tego i zbadasz dokładnie całą sprawę. Gdy się 
okaże, że ta wiadomość jest prawdziwa, bo istotnie dopuszczono 
się w Izraelus takiej właśnie obrzydliwości, 5wtedy zaprowadzisz 
mężczyznę lub kobietę, którzy dopuścili się takiego zła, do bramy 
miastab i tam będziesz ich kamienowałc, aż umrą. 6Winny ma 
być skazany na śmierć na podstawie zeznania dwóch albo trzech 
świadkówd. Nie wolno skazać go na śmierć na podstawie zezna-
nia jednego świadka. 7Najpierw świadkowie podniosą na niego 
rękę, aby go zgładzić, później dopiero cały lud będzie go kamie-
nowałe. Tak usuniecie zło spośród was.

Sądy lewickie
8Jeśli zdarzy ci się trudna do rozstrzygnięcia sprawa sądowa, 
dotycząca zabójstw, sprzeczek, zranień, której nie rozstrzygnął 
sąd miejscowy, wtedy niezwłocznie pójdziesz do miejsca, które 
wybierze sobie Pans, twój Bóg. 9Udasz się do kapłanów lewic-
kichs i do sędziego, który w tym czasie będzie pełnił swój urządf. 
Poradzisz się ich, a oni zawyrokują w tej sprawie. 10Zastosujesz się 
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Powtórzone Prawo 17,11-20

a) Aluzja do elekcji sugeruje, 
że prawo to powstało i było 
stosowane po 922 r. przed 
Chr. w Królestwie Północnym 
(Izraelu), gdzie królowie byli 
wybierani. W Królestwie Połu-
dniowym (Judzie) w tym czasie 
panowała dynastia Dawidowa.

na występującą wśród narodu wybranego praktykę szukania źródeł swojego powodzenia jednocześnie 
u Boga i np. w siłach przyrody. Prorocy posyłani przez Boga stanowczo krytykowali kult Baala, Asz-
tarty (zob. Słownik) i innych bóstw pogańskich, a także piętnowali postawę polegającą na pokładaniu 
ufności w przymierzach z potężnymi sojusznikami, w bogactwie lub w nieuczciwości (np. Iz 20,6; 31,1; 
42,17; Ba 3,16-19; Ez 29,14-16; por. Łk 16,3-7; Rz 6,16-22). Pierwsze przykazanie domaga się bowiem 
od ludu Bożego pełnego zaufania Bogu i pełnej gotowości do przyjęcia Jego woli (np. Mt 6,10). Nakaz 
ukamienowania odstępców podkreśla powagę grzechu bałwochwalstwa oraz niebezpieczeństwo tolero-
wania złego przykładu. Mimo że w tym przypadku Prawo Mojżeszowe jest bardzo surowe, to jednak 
z tekstów prorockich jednoznacznie wynika, że bałwochwalstwo było wśród Izraelitów powszechne 
(np. Jr 2,11; Ez 8,8nn; Oz 4,17; Am 5,26), brak natomiast dowodów, że kara ukamienowania odstępców 
była stosowana. Zakaz składania na ofiarę zwierząt z wadami świadczy o tym, że takie przypadki miały 
miejsce wśród Izraelitów. Był to m.in. wyraz ich chciwości i głupoty, gdyż Boga nie można oszukać  
(np. Ps 94,9; 2Kor 9,6nn). 

 Ustawa o królach. Prawo królewskie zapisane w tym fragmencie jest zapewne późnego pochodze-
nia, gdyż występują tu bardzo wyraźne aluzje do Salomona panującego w Judzie (965-926 przed Chr.) 
i królów panujących w Izraelu. Salomon pozostawił po sobie dwuznaczne wspomnienie (1Krl 3 – 11): 

do orzeczenia, jakie ci wydadzą w miejscu, które Pan sobie wybie-
rze, i pilnie wykonasz wszystko, o czym cię pouczą. 11Masz się 
ściśle zastosować do pouczenia, jakie ci dadzą, i do rozstrzygnię-
cia, jakie orzekną. W niczym nie zaniechaj ich wyroku. 12Gdyby 
jednak człowiek uniesiony pychą postąpił wbrew orzeczeniu, nie 
słuchając ani kapłana pełniącego tam urząd na cześć Pana, twoje-
go Boga, ani sędziego, ma ponieść śmierć. W ten sposób usuniesz 
zło z Izraelas, 13a gdy cały lud usłyszy o tym, będzie się bał i już 
więcej nikt nie uniesie się pychą.

Ustawa o królach
14Gdy wejdziesz do kraju, który Pans, twój Bóg, daje ci w posia-
danie, kiedy już w nim zamieszkasz i powiesz sobie: «Chcę usta-
nowić nad sobą króla, tak jak to jest u wszystkich narodów, które 
mnie otaczają», 15to będziesz mógł ustanowić nad sobą króla, któ-
rego wybierze Pan, twój Bóg. Na króla wybierzesz jednego spo-
śród twoich bracia. Nie możesz ustanowić nad sobą cudzoziem-
ca, który nie jest twoim bratems. 16Król nie powinien nabywać 
dla siebie zbyt wielu koni ani posyłać ludzi do Egiptu, by tam 
ich wiele kupowali, ponieważ Pan wam powiedział: «Nie wolno 
wam już nigdy wracać na tę drogę». 17Nie powinien brać sobie 
zbyt wielu żon, gdyż to mogłoby uwieść jego serces. Nie powi-
nien także gromadzić dla siebie nadmiernej ilości srebra ani złota.  
18A gdy już zasiądzie na tronie, sporządzi sobie w księdze odpis 
tego prawas z tekstu kapłanów lewickichs. 19Potem będzie je miał 
przy sobie i będzie je czytał przez wszystkie dni swojego życia, 
aby się nauczył bojaźnis wobec Pana, swojego Boga, przez gorliwe 
wypełnianie wszystkich słów prawa i ustaw; 20żeby jego serce nie 
wynosiło się nad braci i aby nie odszedł od tych przykazańs ani na 
krok. Dzięki temu przedłuży dni swojego królowania w Izraelus, 
tak on, jak i jego potomkowie.



384Powtórzone Prawo 18,1-10

a) Kapłani lewiccy – prawo-
dawca nie stosuje tu rozróż-
nienia na kapłanów i lewitów, 
którzy po powrocie z wygna-
nia i odbudowaniu świątyni 
(515 r. przed Chr.) pełnili 
w niej funkcje pomocnicze 
(Lb 8,21+; 18,21+).

b) Plemieniu Lewiego nie przy-
dzielono własnego terytorium. 
Lewici otrzymali natomiast 
48 miast wraz z okolicznymi 
pastwiskami (Joz 21). Gdy 
plemię Lewiego znacznie się 
rozrosło, wielu lewitów żyło 
w biedzie. Dlatego prawo 
nakazuje Izraelitom materialną 
troskę o nich (np. Pwt 12,18n).

c) spalił… córkę – zakaz doty-
czy pogańskiej praktyki spalania 
dzieci na ofiarę dla Molocha 
– bóstwa czczonego w Kana-
anie (Kpł 18,21; 20,2-5; Pwt 
12,31+).

z jednej strony wybitnego władcy, który zbudował Bogu wspaniałą świątynię i zasłynął z ogromnej wie-
dzy i mądrości, z drugiej zaś monarchy prowadzącego wystawne życie, co w efekcie przyczyniło się do 
rozpadu państwa po jego śmierci w 922 r. przed Chr. Prawodawca przytacza tu trzy grzechy Salomona, 
których inni królowie winni się wystrzegać: handlu z Egiptem, zbyt wielkiego haremu i gromadzenia 
nadmiaru bogactw. Opinia prawodawcy na temat monarchii nie jest negatywna, przyznaje nawet, że 
jest ona aprobowana przez Boga (w. 15), przypomina jednak, że król nie stoi ponad prawem Bożym 
(ww. 19-20). Tego prawa ma nieustannie się uczyć i nim się kierować, jak każdy inny Izraelita. Po 
prawach dotyczących króla (Pwt 17,14-20) następują przepisy określające rolę kapłanów (Pwt 18,1-8) 
i proroków (Pwt 18,15-22). Osoby te reprezentowały trzy najważniejsze instytucje, na których opierało 
się życie religijne i państwowe Izraela. Chrześcijanie wierzą, że nadzieje związane z tymi osobami zna-
lazły pełnię w Jezusie Chrystusie, który jest Królem (np. Mt 21,1-5; J 12,13-15; 19,19.21; 1Tm 6,13-16), 
Kapłanem (np. Hbr 3,1; 5,5n; 7,26; 8,1n) i Prorokiem (np. Mt 13,57; 21,11; Łk 7,16; 13,33). 

 Kapłani lewiccy. Lewici nie otrzymali własnego terytorium w ziemi Kanaan, ponieważ mieli 
pełnić służbę Bożą. Utrzymywali się z ofiar ludu. Według Księgi Wyjścia lewici otrzymali tę pozy-
cję społeczno-religijną w nagrodę za wierność Bogu, gdy lud dopuścił się grzechu bałwochwalstwa  
(Wj 32,25-29). W Księdze Liczb podano inne wyjaśnienie, a mianowicie lewici zostali powołani przez Boga 
po to, aby reprezentować przed Nim wszystkich pierworodnych Izraelitów, którzy z racji pierworództwa 
byli szczególną własnością Boga (Lb 3,12; 8,16). Opis sytuacji, gdy jakiś lewita opuszcza swoje miasto  
(ww. 6-8), nawiązuje do reformy króla Jozjasza z 622 r. przed Chr. (2Krl 23), kiedy to zniszczono wszystkie 
miejsca kultu poza Jerozolimą. Niektórzy lewici sprzedali wtedy swoje majątki i udali się do Jerozolimy. 
Prawodawca podkreśla, że posiadają oni takie same prawa jak lewici, którzy korzystali z ofiar składanych 
w świątyni jerozolimskiej. 

 Słuchanie Boga. Misja proroków. Słowo Boga, wyrażone m.in. w dziele stworzenia, prawach 
natury, Piśmie Świętym, nauczaniu i świadectwie życia ludzi posłanych przez Boga, a także znakach 

Kapłani lewiccy

181Kapłani lewiccya, czyli całe plemię Lewiego, nie będą mieli 
części ani dziedzictwa razem z Izraelems. Lewitas będzie się 

żywił z ofiars spalanych ku czci Panas i ze swojego rodzinnego 
majątkub. 2Nie będzie miał dziedzictwa wśród swoich bracis. Pan 
jest jego dziedzictwem, jak mu obiecał.
3Taka będzie należność od ludu dla kapłanów z ofiar, gdy będą na 
nie składać woły lub owce: kapłan otrzyma z nich łopatkę, obie 
szczęki i żołądek. 4Dostanie pierwociny zboża, moszczu i oliwy 
oraz pierwociny ze strzyżenia owiec. 5Jego bowiem wybrał Pan, 
twój Bóg, spośród plemion, aby nieustannie służył imienius Pana, 
tak on, jak i jego potomkowie. 
6Jeśli jakiś lewita opuści miasto w Izraelu, w którym dotych-
czas przebywał, i wiedziony gorącym pragnieniem przybędzie 
do miejsca, które Pan sobie wybierze, 7to będzie służył imieniu 
Pana, swojego Boga, tak samo jak jego bracia lewici, którzy tam 
służą Panu. 8Powinien na swoje utrzymanie otrzymywać taką 
samą część jak inni, bez uszczerbku dla dochodów ze sprzeda-
nej ojcowizny.

Słuchanie Boga. Misja proroków
9Gdy wejdziesz do kraju, który Pans, twój Bóg, ci daje, nie ucz 
się obrzydliwego postępowania tamtych narodów. 10Nie znajdzie 
się u ciebie nikt, kto by spalił w ofierze swojego syna lub córkęc, 
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Powtórzone Prawo 18,11 – 19,3

a) Horeb – zob. Pwt 1,19+.

b) Bóg, wytępi narody – zob. 
Pwt 20,1-9+.

c) trzy miasta – chodzi tu 
o miasta azylu na terenie Kana-
anu. Trzy pozostałe znajdowały 
się po wschodniej stronie Jorda-
nu (Pwt 4,41-43; por. Joz 20).

i cudach, stanowi fundament i źródło życia ludu Bożego. Izraelici budowali swoją tożsamość wokół 
Bożego słowa, wyrażonego w przykazaniach Bożych i prawach, które On im nadał. Poznanie woli 
Boga ma więc zasadnicze znaczenie dla Jego ludu. Izraelici byli wezwani do tego, aby poznawać, jaka 
jest wola Boża względem ich życia, ale nie mogli tego czynić na sposób pogan. Zamiast podejmowania 
różnorodnych praktyk magicznych, dzięki którym mogliby poznać przyszłość i uzyskać konkretne 
porady, Izraelici zostali wezwani do słuchania Boga, kierowania się Jego wskazaniami i ufnego ocze-
kiwania. Obietnica pojawienia się proroka podobnego do Mojżesza (w. 15) stanowiła zapewnienie, 
że Bóg nie opuści swojego ludu, ale w każdym czasie będzie wyznaczał nauczycieli, którzy pomogą 
Izraelitom na nowo odczytać słowa Mojżesza i wskażą im drogę postępowania. W późniejszym juda-
izmie zapowiedź tę odnoszono do czasów ostatecznych (np. J 1,21; 6,14; 7,40). Chrześcijanie uznali, 
że wypełniła się ona w Chrystusie (Dz 3,22nn; 7,37nn). Jezus Chrystus bowiem doprowadził do pełni 
Boże objawienie (Hbr 1,1-3). On jest ostatecznym Słowem, które Bóg wypowiedział do ludzkości, aby 
wszystkich zbawić (np. Mt 17,5; J 1,1nn; Flp 2,9-11).

 Miasta azylu. Prawo odwetu. Prawo karne starożytnych Izraelitów dotyczące zabójstwa człowieka 
opierało się na ogólnej zasadzie adekwatności kary do popełnionego przestępstwa (Kpł 24,10-23+). Pra-
wodawca odróżnia zabójstwo umyślne od nieumyślnego. Za zabójstwo z premedytacją przewidywano 

kto by praktykował wróżby, zaklinanie, magięs i czary; 11nikt, kto 
by wywoływał duchy, pytał o radę czarowników, szukał rady 
u zmarłych. 12Ktokolwiek czyni podobne rzeczy, jest obrzydli-
wy dla Pana, bo właśnie z powodu tych obrzydliwości Pan, twój 
Bóg, wypędzi te narody przed tobą. 13Ty masz być nienaganny 
wobec Pana, twojego Boga! 14Narody, które wkrótce zniszczysz, 
słuchały wróżbiarzy i czarowników, tobie jednak nie pozwala na 
to Pan, twój Bóg.
15Pan, twój Bóg, wzbudzi spośród was prorokas podobnego do 
mnie. Jego będziesz słuchał. 16O to przecież prosiłeś Pana, twoje-
go Boga, na Horebiea, w dniu zgromadzenias: «Niech już więcej 
nie słyszę głosus Pana, mojego Boga, ani nie oglądam tego wiel-
kiego ognia, abym nie umarł». 17Wtedy Pan powiedział do mnie: 
«Słusznie powiedzieli. 18Wzbudzę im proroka spośród ich bracis, 
takiego jak ty, i pouczę go, co ma mówić, a on powie im wszystko, 
co rozkażę. 19Jeśli ktoś nie posłucha moich słów, które on powie 
w imięs moje, od tego człowieka zażądam zdania sprawy. 20Lecz 
jeśli któryś prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego 
mu nie nakazałem, albo będzie przemawiał w imieniu obcych 
bogów – taki prorok ma ponieść śmierć».
21Możesz jednak pomyśleć: «W jaki sposób rozpoznamy słowo, 
którego Pan nie powiedział?». 22Otóż, gdy ów prorok będzie mówił 
w imię Pana, a to się nie sprawdzi ani nie nastąpi, to znaczy, że 
Pan tego nie powiedział, lecz ów prorok przemawiał przez wła-
sną pychę. Nie musisz się go bać.

Miasta azylu. Prawo odwetu

191Kiedy Pans, twój Bóg, wytępi narodyb, których ziemie 
ci daje, a ty wypędzisz je z ich posiadłości i zamieszkasz 

w ich miastach i domach, 2wtedy wyznaczysz sobie trzy miastac 
w kraju, który Pan, twój Bóg, daje ci w posiadanie. 3Wytyczysz 
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a) mściciel krwi – najbliższy 
krewny ofiary, który miał 
prawo wymierzenia morder-
cy kary śmierci. Prawo azylu 
w wymienionych przypadkach 
chroniło przed zemstą rodową.

karę śmierci, której wykonanie powierzano najbliższemu krewnemu ofiary (2Sm 14,11). W przypadku 
zabójstwa nieumyślnego zabójca mógł szukać schronienia w jednym z tzw. miast azylu, aby uniknąć 
ewentualnej zemsty członka rodziny zabitego (Lb 35,9-34). Trzy miasta azylu leżały po wschodniej 
stronie Jordanu (Pwt 4,41-43), a trzy kolejne po stronie zachodniej (Lb 35,9-34; Joz 20). 

 Świadkowie. Wyrok sądowy mógł zapaść tylko po wysłuchaniu dwóch albo trzech świadków. Przed 
wydaniem wyroku sędzia i towarzyszący mu kapłani mieli obowiązek dobrze zapoznać się z daną spra-
wą. Prawo nakładało na nich określoną procedurę: poznanie sprawy, wysłuchanie świadków i wydanie 

do nich drogi, a cały kraj, który Pan, twój Bóg, daje ci w dzie-
dzictwo, podzielisz na trzy części, aby do tych miast mógł zbiec 
każdy zabójca. 
4Oto w jakim przypadku zabójca będzie mógł tam uciec i w ten 
sposób ocalić swoje życie: Jeżeli ktoś nieumyślnie zabił bliźnie-
gos, do którego wcześniej nie żywił nienawiści. 5Kiedy na przykład 
pójdzie do lasu ze swoim bliźnim ścinać drzewo i tam zamachnie 
się siekierą, by ściąć to drzewo, a ostrze siekiery spadnie z trzon-
ka i tak ugodzi bliźniego, że ten umrze, to zabójca będzie mógł 
uciec do jednego z tych miast. Tam ocali swoje życie. 6W przeciw-
nym wypadku, gdyby droga była zbyt daleka, wzburzony mściciel 
krwia mógłby go dopaść i zabić, choć nie zasłużył na karę śmierci, 
bo wcześniej nie żywił nienawiści do swojego bliźniego. 7Dlatego 
nakazuję ci: Wyznacz sobie trzy miasta. 
8Kiedy zaś Pan, twój Bóg, powiększy obszar twojego kraju, jak 
przysiągł twoim przodkom, i odda ci cały kraj, który im obie-
cał, 9to jeżeli będziesz starał się wypełniać wszystkie te przy-
kazanias, które dziś ci daję, jeżeli będziesz kochał Pana, twoje-
go Boga, i chodził zawsze drogamis, które On wskazuje, wtedy 
dodasz jeszcze trzy miasta do trzech poprzednich. 10Dzięki temu 
nie będzie przelewania niewinnej krwis w twoim kraju, który Pan, 
twój Bóg, daje ci w dziedzictwo. W przeciwnym razie będziesz 
winny przelewu krwi.
11Jeżeli zaś jakiś człowiek znienawidzi bliźniego, zaczai się na 
niego, napadnie go i zada mu śmiertelny cios, a potem zbiegnie 
do jednego z tych miast, 12wtedy starsis tego miasta każą go tam 
pojmać i wydadzą w ręce mściciela krwi, aby poniósł śmierć. 13Nie 
będziesz miał dla niego litości, lecz aby ci się dobrze wiodło, usu-
niesz z Izraelas winnego przelania niewinnej krwi.

Słupy graniczne
14Nie przesuniesz bezprawnie w głąb pola swojego bliźniegos mie-
dzy, którą ustalili przodkowie dla twojego dziedzictwa, jakie otrzy-
małeś w kraju, który Pans, twój Bóg, daje ci w posiadanie.

Świadkowie
15Dla orzeczenia czyjejś winy lub grzechus nie wystarczy 
tylko jeden świadek. Takie orzeczenie, w każdym przypadku 
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a) Słuchaj – zob. Pwt 4,1+.

wyroku. Wyrok miał być sprawiedliwy i proporcjonalny do winy (w. 21; por. Kpł 24,10-23+). Prawodaw-
ca zaznacza, że proces rozgrywa się nie tylko przed ziemskim trybunałem, ale przede wszystkim przed 
Bogiem (w. 17), który jest pierwszym sędzią i sankcjonuje ludzkie wyroki. 

 Wojna. W rozdziale 20 podane zostały zasady dotyczące prowadzenia wojen. Zanim wojsko ruszyło 
do boju, kapłan miał zapewnić wojowników, że ich głównym dowódcą jest Bóg. To On gwarantował im 
zwycięstwo, dlatego powinni wyzbyć się strachu. Także wśród pogan ich kapłani zapewniali o pomocy 
boga, którego wizerunek niesiono na czele wojska. W przypadku Izraelitów była to Arka Przymierza, 
którą nieśli kapłani (Joz 6,4n; 1Sm 4,4). W wypowiedzi Mojżesza pojawia się istotny element, który 
będzie obecny w całej historii narodu wybranego, czyli cudowne interwencje Boga widoczne szczególnie 
w walce z wrogami Izraelitów (w. 4; por. np. Pwt 1,30; 3,22; Joz 10,14; 2Krn 20,29; Ne 4,14). Opisy 

dotyczącym popełnionego grzechu, musi się opierać na zezna-
niu dwóch lub trzech świadków. 16Jeżeli przeciw komuś wystą-
pi fałszywy świadek, aby go oskarżyć o przestępstwo, 17wtedy 
obaj mężczyźni, między którymi powstał spór, stawią się przed 
Panems, wobec kapłanów i sędziów, którzy w tym czasie będą 
sprawować urząd. 18Sędziowie pilnie zbadają sprawę, a gdy się 
okaże, że fałszywy świadek złożył kłamliwe świadectwo przeciw-
ko bratus, 19wtedy uczynicie mu to samo, co on zamierzał uczy-
nić swojemu bratu. W ten sposób usuniecie zło spośród was. 
20Gdy inni dowiedzą się o tym, będą się bać i już nigdy więcej 
nie zostanie popełniona podobna niegodziwość wśród was. 21Nie 
okażesz litości: życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za 
rękę, noga za nogę.

Wojna

201Kiedy wyruszysz na wojnę przeciw swoim wrogom 
i zobaczysz konie, rydwany i lud potężniejszy od ciebie, 

nie lękaj się go, gdyż z tobą jest Pans, twój Bóg, który cię wypro-
wadził z ziemi egipskiej. 2Zanim rozpoczniecie walkę, wystąpi 
kapłan i powie do ludus: 3«Słuchaja, Izraelus! Oto wyruszacie dziś 
do walki z waszymi wrogami. Nie upadajcie na duchu, nie bójcie 
się, nie drżyjcie i nie lękajcie się ich! 4Z wami bowiem pójdzie 
Pan, wasz Bóg, który będzie walczył za was z waszymi wrogami 
i da wam zwycięstwo». 
5Dowódcy natomiast powiedzą do żołnierzy: «Czy jest ktoś, kto 
wybudował sobie nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił? Jeżeli 
jest, to niech wraca do domu, bo gdyby poległ w walce, wtedy 
kto inny go poświęci. 6Czy jest ktoś, kto zasadził winnicę, a jesz-
cze nie cieszył się jej owocami? Jeżeli jest, niech wraca do domu, 
bo gdyby poległ w walce, wtedy kto inny będzie się cieszył z jej 
owoców. 7Czy jest ktoś, kto się zaręczył z kobietą, ale jeszcze jej 
nie poślubił? Jeżeli jest, niech wraca do domu, bo gdyby poległ 
w walce, wtedy kto inny ją poślubi». 8Dowódcy powiedzą do 
żołnierzy jeszcze i to: «Czy jest ktoś, kto się boi i stracił odwa-
gę? Jeżeli jest, niech wraca do domu, aby nie napełniał strachem 
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takich wydarzeń należy jednak właściwie odczytać w kontekście biblijnym. Nie chodzi bowiem o to, 
że Bóg jednym sprzyja, innych zaś niszczy. Sens sformułowania zawartego w w. 4 jest następujący: 
najważniejsze w postawie człowieka jest bezgraniczne zaufanie Bogu i pozostawienie Stwórcy ostatecz-
nej decyzji zakończenia danej sprawy (np. Ps 28,7; 31,15n; 56,5). Z taką postawą można przystąpić 
do realizacji tego, co narzuca się w sposób oczywisty i jest podyktowane rozumem (np. Wj 14,15; Sdz 
7,16-23). Hojność Boga wobec tych, którzy Mu ufają, jest tak wielka, że człowiek odnosi wrażenie, jakby 
uczestniczył w jakimś cudownym splocie wydarzeń, którego nawet nie jest w stanie wyjaśnić (np. Ps 
138,7). Ów splot wydarzeń można nazwać Boską interwencją. Ci natomiast, którzy odrzucają Boga (np. 
wrogowie Izraela), postrzegają tę samą sytuację tak, jakby sprzęgły się przeciwko nim nadprzyrodzone 
siły. Nie potrafią bowiem zrozumieć, dlaczego ominęło ich zwycięstwo lub powodzenie, skoro niemal 
wszystkie uwarunkowania na nie wskazywały. Stwierdzają więc, że pokonała ich nadziemska moc. Bóg 
jednak, który z miłości stworzył ludzi, nikogo nie zabija ani nie zamierza wprowadzać antagonizmów 
między ludźmi (np. Mdr 1,13; Rz 10,12n; Ef 2,14). W Biblii działania Boga ukazywane są przede wszyst-
kim z perspektywy człowieka, czyli tak, jak rozumie je człowiek. Dlatego zwrot: „Bóg z kimś walczy”  
(np. Wj 14,14) wskazuje na interpretację danej sytuacji przez człowieka, który prosi Boga o pomoc 
i ją uzyskuje. To, że człowiek dostąpił ocalenia, wcale nie oznacza, iż Bóg posłużył się siłą czy prze-
mocą w ludzkim rozumieniu. Takie traktowanie interwencji Boga mijałoby się z prawdą objawioną  
(np. 1J 4,8). Pozostaje więc tajemnicą, w jaki sposób Bóg wpływa na dzieje człowieka i świata. Możemy 
jedynie stwierdzić, że ten wpływ jest faktem. Człowiek, który sprzeciwiając się Bogu, doświadcza np. 
klęski lub nieszczęścia, może odnieść wrażenie, że Bóg, podobnie jak to bywa w relacjach międzyludzkich, 
odpowiada mu walką lub zemstą. Nieszczęście, które spotyka takiego człowieka, nie jest jednak wynikiem 
odwetu ze strony Boga, ale stanowi nieuniknioną konsekwencję ludzkiego wyboru.

 Zdobywanie miast. W żadnym innym miejscu w Biblii prawo podboju nie zostało wyrażone 
tak radykalnie jak tutaj. W Księdze Jozuego ukazano natomiast różne sytuacje, w których to prawo 

pozostałych wojowników». 9Gdy przywódcy skończą przemawiać, 
wyznaczą dowódców dla oddziałów, aby przewodzili wojsku.

Zdobywanie miast
10Gdy zbliżysz się do jakiegoś miasta, aby walczyć z jego miesz-
kańcami, najpierw zaproponuj im pokój. 11Jeżeli przyjmą pokój 
i otworzą ci bramy, wtedy cały lud, który tam się znajduje, sta-
nie się dla ciebie siłą roboczą i będzie ci służył. 12Jeżeli jednak 
mieszkańcy miasta nie będą chcieli zawrzeć pokoju i rozpoczną 
z tobą wojnę, będziesz oblegał to miasto. 13A gdy Pans, twój Bóg, 
wyda je w twoje ręce, wszystkich mężczyzn wytniesz mieczem. 
14Kobiety natomiast, niemowlęta, bydło i to wszystko, co będzie 
się znajdować w tym mieście, cały łup weźmiesz sobie jako zdo-
bycz. Będziesz mógł korzystać ze zdobytego na twoich wrogach 
łupu, którym cię obdarzył Pan, twój Bóg. 15W ten sposób postą-
pisz ze wszystkimi miastami, które leżą bardzo daleko od ciebie, 
a które nie należą do miast pobliskich narodów. 
16Tylko w miastach należących do narodów, które Pan, twój Bóg, 
daje ci w dziedzictwo, nikogo nie zostawisz przy życiu. 17Rzucisz 
klątwęs na Chetytóws, Amorytóws, Kananejczykóws, Peryzzytóws, 
Chiwwitóws i Jebusytóws – jak ci nakazał Pan, twój Bóg, 18aby te 
narody nie nauczyły was popełniać tych wszystkich obrzydliwo-
ści, które one czynią dla swoich bogów, a wy, abyście nie zgrze-
szyli przeciwko Panu, waszemu Bogu.
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a) W w. 5 zostały wyliczone 
podstawowe funkcje kapłańskie: 
służba Bogu, udzielanie błogo-
sławieństwa w imię Boga (Lb 
6,23-27), rozstrzyganie sporów 
oraz domyślnie – troska o czy-
stość rytualną, tu: o czystość 
Izraelitów po zabójstwie.

stosowano (Joz 1 – 12). Prawodawca odróżnił miasta leżące poza ziemią Kanaan od położonych 
w Kanaanie. W pierwszym przypadku podbój miał być mniej okrutny i dopuszczał zagarnianie łupów. 
W drugim przypadku prawo nakazywało całkowite zniszczenie ludności i jej dóbr. Była to tzw. klątwa, 
którą nakładano na całe miasto (zob. komentarz do Joz 2,8-21+). Prawodawca uzasadnił to prawo 
potrzebą ochrony Izraelitów przed wpływem pogańskim. Chodziło szczególnie o wpływ pogańskich 
wierzeń związanych z kultem płodności, a także praktyki magiczne i kult zmarłych. Dziś na prawo 
klątwy trzeba patrzeć w kontekście historycznym. Nie może ono stanowić żadnej podstawy dla ideolo-
gii tzw. świętych wojen. Biblijne prawo dotyczące prowadzenia wojen jest ludzkim odczytaniem woli 
Bożej. To ludzkie odczytanie zamysłów Boga zostało skorygowane przez dalszy rozwój Objawienia. 
Nauka Jezusa Chrystusa nie dopuszcza mordowania kogokolwiek, gdyż wszyscy ludzie jako dzieci 
Boże mają tworzyć wspólnotę miłości i pokoju (np. Mt 5 – 7). 

 Zadośćuczynienie za zabójstwo. Morderstwo stanowi ciężkie wykroczenie przeciwko Bogu, 
który jest jedynym Panem życia i śmierci (np. Rdz 9,5n; Pwt 32,39). Oznacza także wykroczenie 
przeciwko społeczności, która zobowiązana jest nie tylko do ukarania sprawcy, ale przede wszystkim 
do zadośćuczynienia za popełnione przestępstwo. Ceremonia zadośćuczynienia przedstawiona w tym 
fragmencie ukazuje przypadek morderstwa popełnionego przez nieznanego sprawcę. Rytuał przypo-
mina obrzęd wypędzenia kozła ofiarnego na pustynię w Święto Przebłagania (Kpł 16,20-22). Rozlew 
krwi bezcześcił ziemię (Rdz 4,10n) i niszczył społeczne więzy, dlatego wszyscy mieszkańcy danej 
wspólnoty byli zobowiązani do oczyszczenia. 

19Gdy przez wiele dni będziesz oblegał jakieś miasto, aby je 
pokonać i zająć, nie zniszczysz jego drzew, ścinając je siekierą. 
Będziesz z nich przecież jadł owoce, dlatego ich nie ścinaj. Czy 
drzewa polne są ludźmi, byś szedł je oblegać? 20Jedynie te drzewa, 
o których wiesz, że nie rodzą jadalnych owoców, możesz niszczyć 
i ścinać, aby zbudować z nich machiny oblężnicze przeciwko mia-
stu, które prowadzi z tobą wojnę, aż upadnie.

Zadośćuczynienie za zabójstwo

211Jeżeli w kraju, który Pans, twój Bóg, daje ci w posiada-
nie, zostaną znalezione zwłoki człowieka na polu, a nie 

będzie wiadomo, kto go zabił, 2wtedy twoi starsis i sędziowie 
pójdą i zmierzą odległość, jaka dzieli zabitego od miast leżących 
dokoła. 3Potem starsi tego miasta, które leży najbliżej zabitego, 
wezmą jałówkę, której jeszcze nie używano do pracy i na którą 
dotąd nie nakładano jarzma. 4Starsi miasta zaprowadzą ją nad 
rzekę z płynącą wodą, na miejsce, gdzie się nie orze ani nie sieje, 
i tam złamią jej kark. 5Następnie zbliżą się kapłani, potomkowie 
Lewiego, gdyż to ich wybrał Pan, twój Bóg, aby Mu służyli i udzie-
lali błogosławieństwas w imięs Pana oraz rozstrzygali każdy spór 
i każdą sprawę o zranieniea. 6Wtedy wszyscy starsi miasta, które 
leży najbliżej zabitego, umyją ręce nad jałówką, której złamano 
kark w rzece, 7i powiedzą: «Nasze ręce nie przelały tej krwis ani 
nasze oczy tego nie widziały. 8Przebacz, o Panie, twojemu ludo-
wis, Izraelowis, którego wyzwoliłeś i nie obarczaj twojego ludu, 
Izraela, niewinną krwią». I tak otrzymają przebaczenie za prze-
laną krew. 9Ty natomiast oczyściszs się z przelanej krwi u siebie 
i przez to wypełnisz to, co się Panu podoba.
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a) obetnie paznokcie – znak żało-
by lub oczyszczenia z pogań-
stwa.

b) bramy – zob. Pwt 17,5+.

c) kamienowanie – zob. Pwt 
13,11+.

 Prawo pierworództwa. W Izraelu, podobnie jak w innych ówczesnych krajach Bliskiego Wschodu, 
istniało prawo, które pierworodnemu dawało przywilej dziedziczenia dwóch części z całego majątku  
(Rdz 25,31; 27). Obecny fragment reguluje tę kwestię w kontekście małżeństw poligamicznych. Bez wzglę-
du na postawę mężczyzny wobec swoich żon, pierwszy syn zawsze posiadał przywilej pierworództwa. 
Po powrocie z wygnania babilońskiego (538 r. przed Chr.) poligamia właściwie już nie istniała, ale 
wspomniane prawo zachowało swoją moc w odniesieniu do małżeństw monogamicznych. 

 Kara dla krnąbrnego syna. Rozdziały 21 – 23 Księgi Powtórzonego Prawa poświęcone są szczególnym 
przypadkom, które ilustrują, w jaki sposób Izraelici powinni wprowadzać w życie przepisy Dekalogu 
i zasady przymierza Boga z Izraelem. W niniejszym fragmencie przedstawiono skrajny przypadek nie-
posłusznego i rozwiązłego syna, który lekceważy swoich rodziców i społeczność, w której żyje. Swoim 
postępowaniem narusza czwarte przykazanie Dekalogu (Pwt 5,16; por. Wj 21,17) i porządek życia spo-
łecznego. Choć Pismo Święte nie podaje przykładu zastosowania tego prawa, to chce przez nie podkreślić, 
że szacunek i posłuszeństwo okazywane rodzicom stanowi trwały fundament życia społeczno-religijnego 
(Prz 23,22-25; Syr 3,16).

Małżeństwo z branką wojenną
10Kiedy wyruszysz na wojnę przeciwko twoim wrogom, a Pans, 
twój Bóg, wyda ich w twoje ręce, i gdy pośród jeńców 11zoba-
czysz piękną kobietę, która tak ci się spodoba, że będziesz chciał 
ją poślubić, 12to sprowadzisz ją do swojego domu. Ona ogoli sobie 
głowę, obetnie paznokciea 13i zdejmie odzież, w której została poj-
mana. Przez cały miesiąc będzie przebywała w twoim domu, opła-
kując swojego ojca i matkę. Po miesiącu będziesz już mógł pójść 
do niej, aby zostać jej mężem, a ona twoją żoną. 14Gdyby jednak 
potem przestała ci się podobać, pozwolisz jej odejść, dokąd zechce. 
Nie wolno ci jej sprzedać za srebro ani traktować okrutnie, ponie-
waż wcześniej ją poniżyłeś.

Prawo pierworództwa
15Jeżeli jakiś mężczyzna będzie miał dwie żony, jedną – którą 
kocha, i drugą – której nie kocha, i jeżeli obie – ta kochana i nie-
kochana – urodziły mu synów, lecz pierworodnyms będzie syn 
niekochanej, 16to w dniu, w którym będzie dzielił swoją własność 
pomiędzy synów, nie może przenieść prawa pierworództwa na 
syna kochanej, na niekorzyść syna niekochanej, który jest pierwo-
rodnym. 17Za pierworodnego musi uznać syna niekochanej i jemu 
da podwójną część ze wszystkiego, co posiada. On bowiem jest 
pierwociną jego siły i jemu przysługuje prawo pierworództwa.

Kara dla krnąbrnego syna
18Gdyby ktoś miał nieposłusznego i krnąbrnego syna, który nie słu-
cha ani ojca, ani matki, a choć go karcili, to nadal ich nie słucha, 
19wtedy ojciec i matka go pochwycą i zaprowadzą do starszychs 
miasta, do bramyb tej miejscowości, 20i powiedzą do starszych mia-
sta: «Nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszych 
upomnień, jest rozpustnikiem i pijakiem». 21Wtedy wszyscy miesz-
kańcy miasta będą go kamienowaćc, aż umrze. Tak usuniecie zło 
spośród was, a cały Izraels, słysząc o tym, zatrwoży się. 
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a) Izraelici mieli sobie poma-
gać, kierując się nie tylko 
sprawiedliwością, ale i wielko-
dusznością. W Pięcioksięgu jest 
również nakaz, aby w podob-
nych sytuacjach pomóc wrogo-
wi (Wj 23,4n).

b) Prawo to miało chronić 
przed dewiacjami. Możliwe, że 
jest tu jakaś aluzja do niemo-
ralnych praktyk stosowanych 
w kultach kananejskich.

c) Domy miały płaskie dachy, 
na których wieczorami chętnie 
wypoczywano. Balustrada chro-
niła przed wypadkami.

d) Zakazy zawarte w ww. 
9-11 przypominają o tym, że 
nie należy zamazywać różnic, 
jakie Bóg ustanowił w naturze.

e) Frędzle miały przypominać 
Izraelicie o obowiązku przestrze-
gania prawa (Lb 15,37-39).

 Prawo małżeńskie. W starożytnym Izraelu małżeństwo traktowano nie tylko jako intymny związek 
między kobietą i mężczyzną, ale również, a nawet przede wszystkim, jako integralną część społecznej 
instytucji rodu, złożonego z większej liczby członków złączonych więzami pokrewieństwa i więzami 
ekonomicznymi. Także zachowania i działania jednostki w sferze seksualnej oceniano przede wszystkim 
z punktu widzenia ich znaczenia dla życia rodu, jego siły mierzonej liczbą potomstwa i dziedziczenia 
posiadanego przez niego majątku. Jak na całym starożytnym Wschodzie, również w Izraelu interes rodu 

Różne przepisy
22Jeżeli ktoś popełnił przestępstwo podlegające karze śmier-
ci i zostanie stracony, a potem powieszony na drzewie, 23jego 
trup nie pozostanie na drzewie przez noc, lecz masz go pocho-
wać tego samego dnia. Każdy, kto zawisł na drzewie, jest prze-
klętys przez Boga. Nie zbezcześcisz ziemi, którą Pans, twój Bóg, 
daje ci w dziedzictwo.

221Jeżeli zobaczysz zabłąkanego wołu twojego bratas albo 
jego owcę, nie odmówisz im pomocy, lecz odprowadzisz je 

do twojego brata. 2Gdyby jednak twój brat nie mieszkał blisko cie-
bie lub gdybyś go nie znał, wtedy zabierzesz je do swojego domu. 
Pozostaną u ciebie, aż twój brat będzie ich szukał, a wtedy mu je 
zwrócisz. 3Tak samo postąpisz z jego osłem, z płaszczem i każdą 
rzeczą zgubioną przez twojego brata. Jeżeli on coś zgubił, a ty to 
znalazłeś, to nie możesz udawać, że tego nie widziałeś. 4Gdybyś 
zobaczył, że na drodze upadł osioł albo wół twojego brata, to nie 
odmówisz mu pomocy, tylko pomożesz mu je podnieśća. 
5Kobieta nie może wkładać na siebie ubrania mężczyzny ani męż-
czyzna ubierać się w strój kobiety, bo kto by czynił podobne rze-
czy, będzie wstrętny dla Pana, twojego Bogab.
6Jeżeli spotkasz na drodze, na drzewie lub gdzieś na ziemi pta-
sie gniazdo, w którym będą pisklęta lub jaja, matka okrywająca 
pisklęta albo siedząca na jajach, to nie zabierzesz matki razem 
z młodymi. 7Możesz zabrać pisklęta, ale matkę masz puścić wolno, 
aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył.
8Gdy wybudujesz sobie nowy dom, masz na brzegach dachu zro-
bić balustradę, abyś nie uczynił swojego domu winnym krwis, 
gdyby ktoś z niego spadłc.
9Nie posiejesz w swojej winnicy dwóch rodzajów nasion, gdyż 
wtedy zostałoby skażone wszystko, co posiałeś, i to, co urodzi 
się w winnicy.
10Nie będziesz orał, mając w jednym zaprzęgu wołu i osła.
11Nie będziesz nosił odzieży z wełny połączonej z lnemd.
12Zrobisz sobie frędzle na czterech rogach płaszcza, którym się 
będziesz okrywałe.

Prawo małżeńskie
13Jeśli mężczyzna poślubi kobietę, będzie z nią współżył, a potem 
ją znienawidzi 14i posądzi o złe rzeczy oraz zniesławi jej imię, 
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a) brama miasta – zob. Pwt 
17,5+.

b) prześcieradło – na Bliskim 
Wschodzie do dziś tkanina ze 
śladami krwi z nocy poślubnej 
jest pokazywana jako dowód 
dziewictwa panny młodej.

c) kamienowanie – zob. Pwt 
13,11+.

i rodziny oceniany był głównie z perspektywy mężczyzn. Choć, zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa, izra-
elskie prawo małżeńskie nosiło ślady „zatwardziałości serca” (Mt 19,8), przewidywało ono pewną ochronę 
kobiety przed nadużyciami ze strony mężczyzny. Głębsze rozumienie małżeństwa jako nierozerwalnego 
związku dwojga małżonków, charakteryzującego się wiernością i miłością, rozwinięte zostało dzięki 
refleksji proroków, którzy posługiwali się obrazem małżeństwa dla opisania przymierza Boga z Izraelem 
(np. Iz 54; 62; Jr 2 – 3; 31; Ez 16; 23; Oz 1 – 3; Ml 2,13-16).

rozgłaszając: «Poślubiłem tę kobietę, lecz współżyjąc z nią, nie 
stwierdziłem u niej oznak dziewictwa», 15wtedy ojciec i matka 
młodej kobiety wezmą dowody jej dziewictwa i przyniosą je do 
starszychs, którzy są w bramie miastaa. 16Tam ojciec młodej kobie-
ty powie do starszych: «Dałem moją córkę za żonę temu męż-
czyźnie, a on ją znienawidził. 17Na dodatek posądził ją o złe rze-
czy i mówi: Nie znalazłem u twojej córki znaku dziewictwa. Oto 
są znaki dziewictwa mojej córki» – i rozłożą prześcieradłob przed 
starszymi miasta. 18Wtedy starsi tego miasta każą tego mężczyznę 
pojmać i wychłostać. 19Nałożą na niego również grzywnę wyno-
szącą sto syklóws srebra, którą przekażą ojcu młodej kobiety za to, 
że zniesławił dziewicę izraelską. Ona nadal pozostanie jego żoną, 
a on nie będzie mógł jej oddalić przez całe swoje życie.
20Jeżeli jednak oskarżenie okaże się słuszne, bo nie znaleziono 
dowodów dziewictwa tej młodej kobiety, 21wtedy ludność tego 
miasta zaprowadzi ją przed drzwi ojcowskiego domu i będzie 
ją kamienowaćc, aż umrze, gdyż dopuściła się rzeczy haniebnej 
w Izraelus, uprawiając rozpustę w domu swojego ojca. W ten spo-
sób usuniecie zło spośród was.
22Gdyby przyłapano mężczyznę współżyjącego z kobietą zamęż-
ną, oboje poniosą śmierć: zarówno mężczyzna, który współżył 
z kobietą, jak i ta kobieta. W ten sposób usuniesz zło z Izraela. 
23Gdyby się zdarzyło, że jakiś mężczyzna spotkał w mieście już 
zaręczoną dziewicę i współżył z nią, 24wtedy zaprowadzicie oboje 
do bramy tego miasta i tam będziecie ich kamienować, aż umrą. 
Dziewczynę za to, że będąc w mieście, nie wzywała pomocy, 
a mężczyznę za to, że zhańbił żonę bliźniegos. W ten spośród usu-
niesz zło spośród siebie. 
25Jeżeli zaś mężczyzna spotka w polu zaręczoną dziewczynę 
i będzie z nią współżył, zadając jej gwałt, to śmierć poniesie tylko 
ów mężczyzna, który z nią współżył, 26dziewczynie natomiast nic 
nie zrobisz. Ona nie uczyniła nic zasługującego na śmierć. Ów 
przypadek należy traktować tak samo jak ten, gdy ktoś napada 
i morduje bliźniego. 27Gdy mężczyzna spotkał w polu zaręczoną 
dziewczynę, ona mogła krzyczeć, lecz nie było nikogo, kto by jej 
przyszedł z pomocą.
28Jeżeli mężczyzna spotka dziewczynę, dziewicę jeszcze niezarę-
czoną, weźmie ją przemocą i będzie z nią współżył, to gdy zosta-
ną przyłapani, 29ów mężczyzna, który z nią współżył, będzie 



393

Pwt

Powtórzone Prawo 23,1-17

a) Gdy mężczyzna chciał 
poślubić kobietę, musiał zapła-
cić rodzicom narzeczonej 50 
syklów srebra (tzw. mohar).

b) Jest to kara za krzywdę 
wyrządzoną kobiecie. Prawo 
dopuszczało możliwość odda-
lenia przez mężczyznę swojej 
żony (Pwt 24,1-4).

c) dziecko z nieprawego łoża – 
według egzegezy żydowskiej 
chodziło o dziecko pochodzą-
ce ze związku kazirodczego, 
cudzołóstwa i z małżeństwa 
mieszanego (tzn. jedno z mał-
żonków nie miało izraelskiego 
pochodzenia).

d) Nawet w dziesiątym pokoleniu 
– czyli nigdy.

e) W Pwt 2,9.19 Ammonici 
i Moabici nie są traktowani 
z wrogością.

f) Pozytywny stosunek do 
Edomitów i Egipcjan (ww. 8n) 
przypuszczalnie odzwierciedla 
czas, w którym powstał ten 
tekst (IX lub VIII w. przed 
Chr.).

g) Podobny przepis nie wystę-
puje w prawodawstwie ówcze-
snych narodów (zob. Flm).

musiał zapłacić ojcu dziewczyny pięćdziesiąt syklów srebra 
i wziąć ją za żonę, ponieważ ją zgwałciła. Nigdy też nie będzie 
mógł jej oddalićb.

231Nikomu nie wolno poślubić byłej żony swojego ojca 
i współżyć z nią.

Wykluczeni i dopuszczeni do społeczności izraelskiej
2Do zgromadzenias Panas nie może wejść ten, kto ma zgniecio-
ne jądra lub odcięty członek. 3Do zgromadzenia Pana nie wej-
dzie dziecko z nieprawego łożac. Nawet w dziesiątym pokole-
niud nie będzie mogło wejść do zgromadzenia Pana. 4Ammonicis 
i Moabicis nie wejdą do zgromadzenia Pana. Nigdy, nawet 
w dziesiątym pokoleniu, nie będą mogli wejść do zgromadze-
nia Pana. 5Nie wyszli bowiem do was z chlebem i wodą pod-
czas waszej wędrówki po Wyjściu z Egiptu. Oprócz tego opłacili 
przeciwko wam Balaama, syna Beora, z Petor w Aram-Naharaim, 
aby was przeklinał. 6Pan, twój Bóg, nie posłuchał jednak Balaama 
i zamienił przekleństwos na błogosławieństwos, ponieważ kocha 
cię Pan, twój Bóg. 7Nigdy nie będziesz zabiegał o pokój dla 
nich ani o ich pomyślność – dopóki żyjesze. 8Nie będziesz się  
brzydził Edomitąs, gdyż jest twoim bratems. Nie będziesz się brzy-
dził Egipcjaninem, gdyż byłeś przybyszem w jego kraju. 9Dzieci, 
które im się urodzą, będą mogły w trzecim pokoleniu wejść  
do zgromadzenia Panaf.

Czystość rytualna i higiena w obozie
10Kiedy rozbijesz obóz naprzeciw twoich wrogów, wystrzegaj się 
wszelkiego zła. 11Jeżeli znajdzie się u ciebie mężczyzna, który stał 
się nieczystys z powodu zmazy nocnej, ma wyjść poza obóz i nie 
wolno mu do niego wchodzić. 12Pod wieczór umyje się w wodzie, 
a gdy słońce zajdzie, będzie mógł wrócić do obozu.
13Za obozem będziesz miał miejsce ustronne i tam będziesz zała-
twiał swoją potrzebę. 14Wśród własnego sprzętu będziesz miał 
także łopatkę, którą będziesz używał, gdy wyjdziesz za potrzebą 
poza obóz, aby wykopać nią dołek i przykryć pozostawione tam 
odchody. 15Pans, twój Bóg, przechadza się bowiem po twoim obo-
zie, aby cię ochraniać i wydać ci twoich wrogów, dlatego obóz ma 
być święty. Nie może on zobaczyć u ciebie nic wstrętnego, aby 
się nie odwrócił od ciebie.

Przepisy socjalne i kultowe
16Nie wydasz zbiegłego niewolnika jego panu, gdy się schroni 
u ciebieg. 17Będzie mieszkał razem z tobą, w jednym z miast, które 
mu się najbardziej spodoba, w miejscu, które sobie wybierze. Nie 
wolno ci go gnębić.
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a) zarobek mężczyzny – w oryg.: 
zarobek psa. W taki sposób nazy-
wano mężczyzn oddających się 
nierządowi sakralnemu.

 Prawo rozwodowe. W świetle przepisów rozwodowych ustanowionych przez Mojżesza prawo 
do rozwodu miał jedynie mężczyzna. Zdanie kobiety, która kochała swojego męża i pragnęła z nim 
zostać, nie było brane pod uwagę. Nieprecyzyjne sformułowanie powodu, dla którego mężczyzna 
mógł oddalić żonę, umożliwiało mu przekazanie dokumentu rozwodu niemal zawsze, gdy tylko tego 
zapragnął. Jezus Chrystus uznał to prawo za niedoskonałe, dlatego nie może ono obowiązywać w Jego 
Kościele (np. Mt 19,1-9+). Wyjaśnił, że przepis ten był ustępstwem ze względu na ludzką zatwar-
działość. Cofnął więc rzekome przywileje mężczyzn i odwołał się do pierwotnego planu Boga wobec 
stworzenia (Rdz 1,27; 2,24). Małżeństwo według nauki chrześcijańskiej – zawarte wyłącznie między 
kobietą i mężczyzną – jest monogamiczne i nierozerwalne.

18Żadna kobieta izraelska nie może być sakralną nierządnicą, ani 
żaden mężczyzna izraelski nie może uprawiać sakralnego nierzą-
du. 19Nie przyniesiesz do domus Panas, twojego Boga, na jaką-
kolwiek ofiaręs ślubowaną zapłaty nierządnicy ani zarobku męż-
czyznya oddającego się nierządowi sakralnemu, gdyż oboje są 
obrzydliwi dla Pana, twojego Boga. 
20Od twojego bratas nie wolno ci pobierać procentów za pożyczone 
pieniądze, żywność czy jakąkolwiek inną rzecz. 21Cudzoziemcowi 
możesz pożyczać na procent, ale nie twojemu bratu, aby ci bło-
gosławiłs Pan, twój Bóg, w każdej pracy, jakiej się podejmiesz 
w kraju, który idziesz posiąść.
22Kiedy złożysz ślub Panu, twojemu Bogu, nie zwlekaj z jego 
wypełnieniem, gdyż Pan, twój Bóg, będzie tego oczekiwał od cie-
bie, a ty, odwlekając, trwałbyś w grzechus. 23Jeśli się powstrzy-
masz od złożenia ślubu, nie będziesz miał grzechu. 24Jednak-
że to, co wypowiedziały twoje wargi, masz wypełnić, ponieważ 
dobrowolnie złożyłeś ślub Panu, twojemu Bogu, gdy go wypo-
wiedziałeś ustami. 
25Gdy wejdziesz do winnicy bliźniegos, możesz najeść się wino-
gron do woli, lecz nie nazbierasz ich do naczynia. 26Gdy wej-
dziesz w zboże bliźniego, możesz ręką zrywać kłosy, ale sierpem 
nie możesz ich żąć.

Prawo rozwodowe

241Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, 
lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż dopatrzy 

się u niej czegoś odrażającego, wtedy sporządzi dokument roz-
wodus, wręczy go jej i oddali ją ze swojego domu. 2Gdy ona 
opuści jego dom i zostanie żoną innego mężczyzny, 3lecz ten 
ją znienawidzi, niech sporządzi dokument rozwodu, wręczy 
go jej i oddali ją ze swojego domu. Jeżeli umrze ów drugi mąż, 
który ją wziął za żonę, 4wtedy jej pierwszy mąż, który ją odda-
lił, nie będzie mógł powtórnie jej poślubić po tym, jak została 
skalana, gdyż takie postępowanie byłoby wstrętne dla Panas. 
Nie możesz obciążyć grzechems tego kraju, który ci daje w dzie-
dzictwo Pan, twój Bóg.
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Powtórzone Prawo 24,5-19

a) Podobne prawo zawierał 
Kodeks Hammurabiego.

b) kapłani lewiccy – zob. Pwt 
18,1+.

c) Problematyka odpowiedzial-
ności indywidualnej w Prawie 
Mojżesza nie została rozwinięta. 
To ważne zagadnienie podjęli 
m.in. prorocy, zwłaszcza Eze-
chiel (Ez 14,12-20; 18).

 Wezwanie do społecznej wrażliwości i sprawiedliwości. Prawo wielokrotnie brało w obronę naj-
uboższą ludność, do której zaliczano wdowy, sieroty i cudzoziemców. Lud Boży został zobowiązany do 
troski o najsłabszych i do poszanowania ich godności. Nawet przestępcy musieli być chronieni przed 
poniżeniem. Wydawane wyroki musiały być proporcjonalne do popełnionych przestępstw. Kara nie 
mogła być zbyt dotkliwa i musiała być wymierzana w obecności sędziego. W sposób właściwy należało 
również traktować zwierzęta. Motywacją praw, które zmierzały do budowy społeczeństwa wrażliwego 
na potrzeby drugiego człowieka oraz pielęgnującego sprawiedliwość, było nieustanne przypominanie 
dzieła Boga, który wyzwolił Izraelitów z niewoli i obdarzył ich swoim błogosławieństwem.

Wezwanie do społecznej wrażliwości i sprawiedliwości
5Jeżeli mężczyzna niedawno poślubił kobietę, to nie zostanie wzię-
ty do wojska i nie należy go obciążać jakimkolwiek obowiązkiem 
publicznym. Przez rok ma być wolny, aby przebywać ze swoją 
rodziną i zażywać radości z żoną, którą poślubił.
6Nie wolno nikomu wziąć w zastaw kamieni od żaren, dolnego 
ani górnego, gdyż w ten sposób wziąłby w zastaw ludzkie życie.
7Gdyby wykryto człowieka, który porwał jednego ze swoich bracis 
Izraelitów i traktował go jak niewolnika lub sprzedał, taki złodziej 
ma ponieść śmierća. W ten sposób usuniesz zło z Izraelas.
8W razie zarazy trądu starajcie się sumiennie wypełnić wszystko, 
czego was będą nauczać kapłani lewiccyb. Gorliwie wypełniajcie 
wszystko, co im nakazałem. 9Przypomnij sobie, co Pans, twój Bóg, 
uczynił Miriam podczas wędrówki, gdy wyszliście z Egiptu.
10Jeżeli cokolwiek pożyczysz bliźniemus, to nie wejdziesz do jego 
domu, aby wziąć sobie coś w zastaw. 11Poczekasz na zewnątrz, 
a człowiek, któremu udzieliłeś pożyczki, przyniesie ci ten zastaw. 
12Jeżeli jest to człowiek ubogi, nie położysz się spać, przykrywa-
jąc się jego płaszczem wziętym w zastaw. 13O zachodzie słońca 
masz mu zwrócić jego zastaw, aby mógł spać pod swoim płasz-
czem. On będzie cię błogosławiłs, a Pan, twój Bóg, poczyta ci to 
za dobry uczynek.
14Nie będziesz gnębił biednego i nędznego najemnika, pocho-
dzącego spośród twoich bracis lub cudzoziemców, którzy osiedli-
li się w miastach twojego kraju. 15Tego samego dnia, zanim zaj-
dzie słońce, daj mu zapłatę, bo jest biedny i bardzo jej pragnie. 
Dzięki temu nie będzie wzywał Pana przeciwko tobie, a ty nie 
będziesz trwał w grzechus.
16Ojcowie nie poniosą śmierci za winy swoich dzieci ani dzieci za 
winy swoich ojców. Każdy umrze za swój własny grzechc. 
17Nie naruszysz prawa cudzoziemca i sieroty ani nie weźmiesz 
w zastaw odzieży wdowy, 18lecz masz pamiętać, że byłeś niewol-
nikiem w Egipcie, skąd wybawił cię Pan, twój Bóg. Dlatego naka-
zuję ci to czynić. 
19Gdy w czasie żniw będziesz żął zboże na polu, a potem zapo-
mnisz o jakimś snopie, to nie wrócisz, aby go zabrać. Niech zosta-
nie dla cudzoziemca, sieroty i wdowy, aby ci błogosławił Pan, 
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a) czterdzieści razów – chłosta 
jest karą za przewinienie, a nie 
sposobem wymuszania zeznań. 
Później – z obawy, by nie prze-
kroczyć czterdziestu uderzeń 
– wyznaczono 39 razów (np. 
2Kor 11,24).

b) Prawdopodobnie jest to 
przysłowie, tutaj wyrażone 
w formie nakazu. Wół miał się 
pożywić z nowych zbiorów.

c) bramy miasta – zob. Pwt 
17,5+.

d) zdejmie mu sandał z nogi – 
w Nuzi, po dokonaniu tran- 
sakcji handlowej, przekazywano 
sobie sandał; w Izraelu również 
istniał podobny zwyczaj (Rt 
4,7). W prawie lewiratu zwy-
czaj ten miał jednak negatywną 
wymowę.

 Prawo lewiratu, czyli obowiązek szwagra. Prawo lewiratu chroniło ród przed wymarciem i utratą 
jego posiadłości. Brat zmarłego miał obowiązek poślubić szwagierkę, nawet gdy był już żonaty, i spłodzić 
spadkobiercę majątku brata. Syn z tego związku nosił imię zmarłego i dziedziczył cały majątek. Nie było 
to jednak prawo bezwzględne, gdyż brat zmarłego mógł się z tego obowiązku wycofać, ale wówczas tracił 
w rodzinie dobre imię. Trudno powiedzieć, jak często respektowano tę zasadę, gdyż w ST spotykamy tylko 
dwa opowiadania, które do niej nawiązują (Rdz 38; Rt 4). Skądinąd do tego właśnie prawa odwołali się 
saduceusze w dyskusji z Jezusem (Mt 22,23-32), który wyjaśnił im, że normy życia społecznego przemijają, 
gdyż dotyczą relacji istniejących na tym świecie. Prawdziwa znajomość pism świętych polega na poznaniu 
mocy Bożej, która przez rzeczy przemijające prowadzi człowieka do życia wiecznego.

twój Bóg, w każdej twojej pracy. 20Gdy otrząśniesz swoje drzewo 
oliwne, nie przeszukuj go potem drugi raz, lecz to, co pozostanie, 
niech będzie dla cudzoziemca, sieroty i wdowy. 21Gdy dokonasz 
zbioru w swojej winnicy, nie ponawiaj go, lecz to, co pozostanie, 
niech będzie dla cudzoziemca, sieroty i wdowy. 22Pamiętaj, że 
byłeś niewolnikiem w Egipcie. Dlatego nakazuję ci to czynić. 

251Jeśli między mężczyznami wybuchnie kłótnia, wtedy uda-
dzą się do sądu, który wyda wyrok: niewinnego uniewin-

ni, a winnego ukarze. 2Jeśli winowajca zasłużył na karę chłosty, 
wówczas sędzia każe go rozciągnąć na ziemi i w swojej obecno-
ści wymierzyć mu chłostę, a liczba razów ma być odpowiednia do 
przewinienia. 3Można mu wymierzyć czterdzieści razówa, ale nie 
więcej, gdyż dodatkowe uderzenia uczyniłyby tę karę zbyt dotkli-
wą, i twój brat zostałby przed tobą poniżony.
4Nie zawiążesz pyska młócącemu wołowib.

Prawo lewiratu, czyli obowiązek szwagra
5Jeśli bracia mieszkają razem, a jeden z nich umrze i nie pozosta-
wi syna, to żona zmarłego nie może wyjść za mąż za kogoś spoza 
rodziny, lecz jej szwagier ma przyjść do niej, wziąć ją za żonę 
i w ten sposób wypełnić wobec niej obowiązek szwagra. 6Pierwo-
rodnys syn, którego ona urodzi, przejmie imię zmarłego brata, aby 
jego imię nie zaginęło w Izraelus. 7Gdyby jednak ów mężczyzna 
nie chciał wziąć za żonę swojej bratowej, wtedy ona pójdzie do 
bramy miastac, do starszychs, i powie: «Mój szwagier nie chce pod-
trzymać imienia swojego brata w Izraelu, bo nie chce wypełnić 
wobec mnie obowiązku szwagra». 8Wówczas starsi miasta wezwą 
go i będą go przekonywać. Jeśli się uprze i powie: «Nie chcę się 
z nią żenić», 9wtedy w obecności starszych bratowa podejdzie do 
niego, zdejmie mu sandał z nogid, napluje w twarz i powie: «Tak 
należy traktować człowieka, który nie chce odbudować rodziny 
swojemu bratu». 10Odtąd będą nazywać w Izraelu jego rodzinę: 
«Dom tego, któremu zdjęto sandał».

Różne przepisy
11Jeżeli będzie się biło dwóch mężczyzn, a żona jednego z nich 
podejdzie, i chcąc wyzwolić męża od tego, który go bije, wyciągnie 
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Powtórzone Prawo 25,12 –26,10

a) Aramejczyk – przodko-
wie Izraelitów wywodzili się 
z terenów zamieszkałych przez 
Aramejczyków (np. Rdz 24,10; 
25,20). Zob. Słownik.

 Pierwociny. Pierwsze plony ziemi, podobnie jak pierworodni spośród ludzi i zwierząt, były własno-
ścią Boga (np. Wj 13,12n; 22,28; 23,19; 34,26; Kpł 2,12.14; 23,10nn). Składane ofiary miały przypominać 
Izraelitom, że są przybyszami i osiedleńcami na ziemi, której właścicielem jest Bóg (Kpł 25,23). Wspo-
mnienie historii wyzwolenia z Egiptu połączone z rytem ofiarowania plonów służyło odnowieniu wiary 
Izraelitów (Pwt 6,20-23; Joz 24,1-13; Ne 9,7nn). Istotną postawą wynikającą z wiary było zawierzenie 
Bogu całego życia i wdzięczność za każdy Jego dar.

rękę i chwyci go za części wstydliwe, 12odetniesz jej rękę, nie 
będziesz miał litości.
13Nie będziesz miał w torbie dwojakich odważników: większe-
go i mniejszego. 14Nie będziesz miał w domu podwójnej miarki: 
większej i mniejszej. 15Masz mieć dokładny i rzetelny odważnik, 
także miarę masz mieć dokładną i rzetelną, abyś mógł długo żyć 
w kraju, który ci daje Pans, twój Bóg. 16Pan, twój Bóg, brzydzi się 
wszystkimi, którzy postępują nieuczciwie.
17Pamiętaj, co ci uczynił Amalekitas podczas drogi, gdy wyszliście 
z Egiptu: 18jak podczas drogi, gdy byłeś słaby i wyczerpany, ruszył 
na ciebie i nie bojąc się Boga, zaatakował wszystkich wycieńczo-
nych, który byli na tyłach. 19Kiedy już Pan, twój Bóg, zapewni 
ci pokójs ze wszystkimi otaczającymi cię wrogami, w kraju, który 
Pan, twój Bóg, daje ci na dziedziczną posiadłość, wtedy wymażesz 
spod nieba pamięć o Amalekicie. Nie zapomnij o tym!

Pierwociny

261Kiedy wejdziesz do kraju, który Pans, twój Bóg, daje 
ci w dziedzictwo, gdy weźmiesz go w posiadanie i już 

w nim zamieszkasz, 2wybierzesz część płodów ziemi, które uzy-
skasz w kraju, który ci daje Pan, twój Bóg, włożysz je do kosza 
i zaniesiesz na to miejsce, które sobie wybierze Pan, twój Bóg, na 
mieszkanies dla swojego imienias. 3Przyjdziesz do kapłana, który 
w tym czasie będzie pełnił służbę i powiesz mu: «Oznajmiam 
dzisiaj wobec Pana, twojego Boga, że przybyłem do kraju, który 
Pan obiecał dać naszym przodkom». 4Wtedy kapłan weźmie kosz 
z twoich rąk i postawi go przed ołtarzems Pana, twojego Boga, 
5a ty wygłosisz przed Panem, twoim Bogiem, te słowa: «Mój ojciec 
był wędrującym z miejsca na miejsce Aramejczykiema. Gdy przy-
szedł do Egiptu, zamieszkał tam wraz z kilkoma osobami jako 
cudzoziemiec. Później od niego wziął początek naród wielki, 
potężny i liczny. 6Egipcjanie źle się z nami obchodzili, uciskali  
nas i gnębili ciężką, niewolniczą pracą. 7Wtedy wołaliśmy do 
Pana, Boga naszych ojców, a Pan usłyszał nasze wołanie i zoba-
czył nasze poniżenie, nasz trud i ucisk. 8I wyprowadził nas Pan 
z Egiptu, mocną ręką i wzniesionym ramieniem, wśród strasz-
nej grozy, znaków i cudóws. 9Zaprowadził nas na to miejsce i dał 
nam ten kraj, ziemię płynącą mlekiem i miodem. 10Teraz wła-
śnie przynoszę pierwociny płodów ziemi, którymi mnie, Panie, 
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a) lewita – jest tu zaliczony do 
ubogich Izraela, tak jak osiadły 
cudzoziemiec, sierota i wdowa 
(zob. Słownik).

b) Człowiek składający ofiarę 
uroczyście zapewnia, że jego 
dary są rytualnie czyste (zob. 
Słownik). Zanieczyszczenie dzie-
sięciny mogło nastąpić przez 
dotknięcie jej podczas żałoby po 
zmarłym (Oz 9,4; Ag 2,13) lub 
jakąkolwiek inną nieczystość 
(np. Lb 19,11-22+).

c) Być może odniesienie do 
jakiegoś pogańskiego rytu 
pogrzebowego lub kultu bożka 
Baala (Pwt 14,1).

d) W słowach kończących 
Drugą mowę Mojżesza ukaza-
ny został warunek przymierza: 
jeśli Izraelici będą zachowywać 
prawo Boże, na zawsze pozosta-
ną ludem Boga, który będzie im 
błogosławił.

 Spisanie prawa i uroczystość w dniu jego przyjęcia. Podczas gdy cały dotychczasowy tekst Księgi 
Powtórzonego Prawa zredagowany został jako wypowiedź samego tylko Mojżesza, teraz przemawia on 
razem ze starszymi (w. 1) i kapłanami (w. 9). Wzmianka o starszych i kapłanach kieruje uwagę ku 
przyszłości, gdy nie będzie już Mojżesza i inni ludzie wyznaczeni przez Boga staną na czele Izraela. 
Uroczysta celebracja spisania i przyjęcia prawa ma potwierdzić przyjęcie przez Izraelitów Bożego 
daru, przez który zostali oni ustanowieni ludem Boga oraz zobowiązali się do wypełniania Jego 
przykazań i ustaw przekazanych przez Mojżesza.

obdarzyłeś». Wtedy położysz je przed Panem, twoim Bogiem, 
i oddasz Mu pokłon. 11A potem wraz z lewitąs i cudzoziemcem, 
który mieszka u ciebie, będziesz się radował ze wszystkich dóbr, 
jakimi Pan, twój Bóg, obdarzył ciebie i twoją rodzinę.

Dziesięciny trzeciego roku
12W trzecim roku, roku dziesięcinys, kiedy zakończysz składanie 
dziesięcin ze wszystkich twoich zbiorów i gdy obdarujesz lewitęs, 
cudzoziemca, sierotę i wdowę, tak że najedzą się do syta w two-
ich miastach, 13powiesz przed Panems, twoim Bogiem: «Wziąłem 
z domu to, co poświęcones, i dałem lewiciea, cudzoziemcowi, sie-
rocie i wdowie, zachowując wszystkie przykazanias, które mi 
dałeś. Żadnego twojego przykazania nie przekroczyłem ani o żad-
nym nie zapomniałem. 14Nie jadłem nic z tych dziesięcin pod-
czas żałoby. Nie składałem ich, będąc nieczystymb. Nic z nich 
nie dałem umarłemuc. Byłem posłuszny Panu, Bogu mojemu. 
Uczyniłem wszystko, co mi nakazał. 15Spójrz z nieba, z twojej 
świętej siedziby, i pobłogosławs twój luds, Izraelas, oraz ziemię 
opływającą w mleko i miód, którą nam dałeś, tak jak przysią-
głeś naszym ojcom».

Zakończenie
16Dziś Pans, twój Bóg, nakazuje ci wypełnić te ustawy i przepisy. 
Masz ich przestrzegać i wypełniać z całego sercas i z całej duszys. 
17Dziś oświadczyłeś, że Pan jest twoim Bogiem, że będziesz cho-
dził drogamis wskazanymi przez Niego, przestrzegał Jego ustaw, 
przykazańs i przepisów oraz że będziesz Mu posłuszny. 18A Pan 
dziś oświadczył tobie, że będziesz ludems stanowiącym dla Niego 
szczególną własność, tak jak ci obiecał. Ty masz zachowywać 
wszystkie Jego przykazania. 19On cię wywyższy w chwale, sławie 
i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił. Będziesz 
ludem świętym dla Pana, twojego Boga, tak jak powiedziałd”.

Spisanie prawa i uroczystość w dniu jego przyjęcia

271Mojżesz i starsis Izraelas dali ludowi taki nakaz: 
„Zachowujcie wszystkie przykazanias, które dziś wam 

daję. 2W dniu, w którym przeprawisz się przez Jordans do kraju, 
który ci daje Pans, twój Bóg, postawisz duże kamienie i pobielisz 
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Powtórzone Prawo 27,3-21

a) prawo – możliwe, że chodzi 
tu o Dziesięć przykazań (Pwt 
5,6-21).

b) Ebal – zob. Pwt 11,29+.

c) kapłani lewiccy – zob. Pwt 
18,1+.

d) Garizim… Ebal – obie góry 
leżały w pobliżu Sychem (Pwt 
11,29+; Joz 8,30-35).

 Błogosławieństwa i przekleństwa. Mojżesz polecił, aby uroczystość liturgiczna przyjęcia zobo-
wiązań prawa dokonała się w Sychem, które przez jakiś czas było dla Izraelitów miejscem świętym 
(Joz 24). Członkowie sześciu plemion mieli wyjść na górę Garizim i stamtąd wypowiedzieć błogo-
sławieństwa, pozostałe sześć plemion miało natomiast wygłosić przekleństwa z góry Ebal. W Księdze 
Jozuego wspomniano o wypełnieniu tego polecenia (Joz 8,30-35+). W tekście nie wymieniono błogosła-
wieństw (Pwt 28,1-14), a jedynie przekleństwa, które dotyczą największych wykroczeń wielokrotnie 
potępianych przez prawodawcę. 

je wapnem. 3Napiszesz na nich wszystkie słowa tego prawaa, gdy 
już się przeprawisz i wejdziesz do kraju, który Pan, twój Bóg, ci 
daje, do ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci to obiecał Pan, 
Bóg twoich przodków. 4Gdy więc przeprawicie się przez Jordan, 
na górze Ebalb postawicie te kamienie, jak wam dzisiaj nakazuję, 
i pobielicie je wapnem. 5Tam też zbudujesz ołtarzs dla Pana, two-
jego Boga. Kamieni ołtarza nie będziesz obrabiał żelaznym narzę-
dziem. 6Ołtarz Pana, twojego Boga, masz zbudować z nieociosa-
nych kamieni. Na nim będziesz składał ofiary całopalnes, ku czci 
Pana, twojego Boga. 7Złożysz także ofiary wspólnotowes, będziesz 
jadł i cieszył się przed Panem, twoim Bogiem. 8Na kamieniach 
wypiszesz wyraźnie wszystkie słowa tego prawa”.
9Następnie Mojżesz i kapłani lewiccyc powiedzieli do całego 
Izraela: „Ucisz się, Izraelu, i posłuchaj! Dziś stałeś się ludems 
Pana, twojego Boga. 10Słuchaj Pana, twojego Boga, wypełniaj Jego 
przykazania i Jego ustawy, które ci dzisiaj daję”.

Błogosławieństwa i przekleństwa
11W tym dniu Mojżesz wydał również następujące polecenie: 
12„Gdy przekroczycie Jordans, to staną na górze Garizim, aby bło-
gosławićs luds: Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Józef i Beniamin. 
13Na górze Ebald natomiast staną, aby wygłosić przekleństwas: 
Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan i Neftali. 14Lewicis przemówią 
donośnym głosem do wszystkich Izraelitów:
15«Przeklęty, kto wykonuje posąg rzeźbiony lub odlewany z meta-
lu – rzecz obrzydliwą dla Panas, dzieło rąk rzemieślnika – i umiesz-
cza go w miejscu ukrytym». A cały lud odpowie: «Amens».
16«Przeklęty, kto gardzi ojcem i matką». A cały lud odpowie: «Amen».
17«Przeklęty, kto przywłaszcza sobie cudzą ziemię». A cały lud 
odpowie: «Amen».
18«Przeklęty, kto kieruje niewidomego na błędne drogi». A cały 
lud odpowie: «Amen».
19«Przeklęty, kto łamie prawa cudzoziemca, sieroty i wdowy». 
A cały lud odpowie: «Amen».
20«Przeklęty, kto współżyje z żoną swojego ojca, bo tylko on ma 
do tego prawo». A cały lud odpowie: «Amen». 
21«Przeklęty, kto obcuje z jakimkolwiek zwierzęciem». A cały lud 
odpowie: «Amen».



400Powtórzone Prawo 27,22 – 28,12

a) nosisz imię Pana – zwrot ten 
ma znaczenie prawne i ozna-
cza, że Izrael został przez Boga 
wybrany i jest Jego szczególną 
własnością (np. Jr 15,16). Sytu-
acja Izraela jest analogiczna do 
sytuacji kobiety, która po ślubie 
nosi nazwisko swojego męża  
(Iz 4,1).

 Obietnica błogosławieństwa za wierność. Na starożytnym Wschodzie wszystkie traktaty przy-
mierza kończyły się błogosławieństwami i przekleństwami. Podobną formułę odnajdujemy w Księdze 
Powtórzonego Prawa (Pwt 28; zob. Kpł 26,3-39). W ST błogosławieństwo Boże zawsze odzwierciedla 
konkretny dar Boga, który jest Stwórcą świata i jedynym Zbawcą. Bóg jako Stwórca nie ma rywala 
(Pwt 4,39; 6,4), dlatego tylko On może obdarować Izraela potrzebnymi dobrami, których wyrazem jest 
płodność, urodzaj i wszelka pomyślność. Hojność Boga wzywa Izraelitów do wierności i współpracy. 
Bóg jako Zbawca troszczy się o swój lud, dlatego daje mu ziemię i szansę rozwoju. Od Izraelitów 
zależy, czy tę szansę wykorzystają. Przyjęcie i zachowywanie prawa Bożego jest jedyną gwarancją 
powodzenia Izraelitów zarówno w sprawach materialnych, jak i duchowych.

22«Przeklęty, kto współżyje z siostrą, córką swojego ojca lub swo-
jej matki». A cały lud odpowie: «Amen».
23«Przeklęty, kto współżyje z teściową». A cały lud odpowie: 
«Amen».
24«Przeklęty, kto potajemnie zabija bliźniegos». A cały lud odpo-
wie: «Amen».
25«Przeklęty, kto dla pieniędzy zabija niewinnego człowieka». 
A cały lud odpowie: «Amen».
26«Przeklęty, kto nie potwierdza przepisów tego prawa i go nie 
wypełnia». A cały lud odpowie: «Amen».

Obietnica błogosławieństwa za wierność

281Jeżeli pilnie będziesz słuchał głosus Panas, twojego Boga, 
aby wiernie wypełnić wszystkie Jego przykazanias, które 

ci dziś przekazuję, wtedy Pan, twój Bóg, wywyższy cię ponad 
wszystkie narody ziemi. 2Jeśli będziesz słuchał głosu Pana, twoje-
go Boga, spłyną na ciebie wszystkie te błogosławieństwas:
3Otrzymasz błogosławieństwo w mieście i na polu.
4Błogosławione będzie twoje potomstwo, twoje plony i twoje 
bydło – cielęta twoich krów i młode twojej trzody.
5Błogosławiony będzie twój kosz i twoja misa na ciasto.
6Otrzymasz błogosławieństwo, gdy będziesz coś zaczynał 
i gdy będziesz kończył.
7Pan pozwoli ci pokonać nieprzyjaciół, którzy ruszą na ciebie. 
Jedną drogą wyruszą przeciwko tobie, lecz siedmioma będą przed 
tobą uciekać. 8Pan ześle błogosławieństwo na twoje spichlerze 
i na każde dzieło, którego się podejmiesz. Będziesz błogosławiony 
w kraju, który ci daje Pan, twój Bóg. 9Jeśli będziesz zachowywał 
przykazania Pana, twojego Boga, i chodził drogamis wskazanymi 
przez Niego, Pan uczyni z ciebie naród święty, tak jak ci przysiągł. 
10Wtedy wszystkie narody ziemi zobaczą, że nosisz imięs Panaa, 
i będą się ciebie bały. 11A Pan zapewni ci obfite dobra: potomstwo, 
bydło i plony – w kraju, który Pan przysiągł twoim przodkom. 
12Pan otworzy dla ciebie bogaty skarbiec nieba, aby w odpowied-
nim czasie dać twojej ziemi deszcz. On będzie błogosławił każ-
dej pracy, jakiej się podejmiesz. Będziesz udzielał pożyczek wielu 
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Powtórzone Prawo 28,13-27

a) Metafora głowy i ogona 
została wykorzystana przez 
Izajasza (Iz 9,13n; 19,15).

 Groźba przekleństwa za niewierność. Wydaje się, że ten fragment był stopniowo uzupełniany i że 
jego ostatnia część (ww. 47-68) powstała dopiero podczas przesiedlenia babilońskiego, gdyż zawiera 
wiele gróźb, które rzeczywiście spełniły się w VI w. przed Chr. (Pwt 4,27n; 29,27). Izraelici zostali 
ostrzeżeni, że jeśli nie będą wierni Bogu i złamią zawarte z Nim przymierze, doświadczą ogromu 
nieszczęść i zagłady (Kpł 26,14-39). Groźba przekleństw miała wstrząsnąć Izraelitami, wezwać ich do 
opamiętania i zachęcić do wierności Bogu. Mimo dość jasnego celu wychowawczego, jaki miały spełnić 
przedstawione groźby, sposób ukazania działań Boga wobec ludzi wydaje się problematyczny. Bóg zo-
stał bowiem ukazany jako nagradzający lub karzący sędzia, w zależności od tego, czy człowiek postępuje 
dobrze, czy źle. Powodzenie i nieszczęścia, jakie spotykają ludzi w ich codziennym życiu, zostały więc 
bardzo ściśle powiązane z ich świętością lub grzesznością. Zarówno prorocy, jak i twórcy literatury 
mądrościowej (np. Ps 73; zob. Hi; Koh; Mdr) podjęli i rozwinęli te idee, wyjaśniając, że choć Bóg jest 

narodom, lecz sam od nikogo pożyczać nie będziesz. 13Pan umie-
ści cię na czele jako głowę, a nie na końcu jak ogona. Będziesz 
zawsze we czci, a nie w poniżeniu, jeśli będziesz posłuszny przy-
kazaniom Pana, twojego Boga, które ci dziś przekazuję, i będziesz 
je gorliwie wypełniał, 14i jeśli nie odstąpisz ani na krok od tych 
wszystkich nakazów, które ci dzisiaj daję, aby iść za innymi boga-
mi i im służyć.

Groźba przekleństwa za niewierność
15Jeśli jednak nie posłuchasz głosus Panas, twojego Boga, aby gor-
liwie wypełniać wszystkie Jego przykazanias i ustawy, które ci 
dziś przekazuję, spadną na ciebie wszystkie te przekleństwas 
i będą cię nękać:
16Będziesz przeklęty w mieście i na polu.
17Przeklęty będzie twój kosz i twoja misa na ciasto.
18Przeklęte będzie twoje potomstwo i twoje plony, 
cielęta twoich krów i młode twojej trzody.
19Będziesz przeklęty, gdy będziesz coś zaczynał 
i gdy będziesz kończył.
20Pan ześle na ciebie przekleństwo, zamęt i niepowodzenie w każ-
dej pracy, jakiej się podejmiesz. Będziesz zniszczony i szybko zgi-
niesz z powodu niegodziwych czynów, przez które Mnie opuści-
łeś. 21Pan sprawi, że w kraju, który idziesz wziąć w posiadanie, 
przylgnie do ciebie taka zaraza, że wymrzesz. 22Pan sprawi, że 
będą cię nękały gruźlica, febra, zapalenie i silna gorączka. Będziesz 
ginął od miecza, a zboże zniszczy susza i śnieć. I będą cię prze-
śladowały te nieszczęścia, aż zginiesz. 23Niebo nad twoją głową 
będzie z brązu, a ziemia pod nogami z żelaza. 24Pan ześle na twój 
kraj deszcz piasku i pyłu, które spadną na ciebie z nieba, aż cię 
wyniszczą. 25Pan sprawi, że zostaniesz pokonany przez wrogów. 
Jedną drogą ruszysz przeciwko nim, lecz siedmioma drogami 
będziesz przed nimi uciekał. Będziesz budził odrazę we wszyst-
kich królestwach ziemi. 26Twoje zwłoki staną się pokarmem dla 
wszelkich ptaków i dzikich zwierząt, lecz nikt ich nie odpędzi. 
27Pan sprawi, że na twoim ciele wystąpią wrzody egipskie, guzy, 
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najwyższym sędzią ludzkiego postępowania i gwarantem sprawiedliwości, to jednak Jego działanie 
nie polega na prostym nagradzaniu lub karaniu poprzez zapewnianie ziemskiego powodzenia albo 
sprowadzanie nieszczęścia w życiu osobistym, rodzinnym czy społecznym. Boże działanie pozostaje 
tajemnicą (np. Prz 30,2-5; Iz 29,13n; 1Kor 1,19-21). Bóg w swojej mądrości przede wszystkim prowa-
dzi człowieka do pełnego rozwoju i na różne sposoby uczy go, jak poznawać prawdę, dobro i piękno 
oraz jak żyć według zasad miłości i sprawiedliwości (np. Łk 13,1-9; 19,2-10; J 8,3-11).

szkorbut i świerzb, których nie zdołasz wyleczyć. 28Pan doświad-
czy cię obłędem, ślepotą i niepokojem sercas. 29W samo południe 
będziesz chodził po omacku jak niewidomy tkwiący w ciemno-
ściach. Nie powiodą się twoje zamiary. Nieustannie będziesz 
uciskany i łupiony, lecz nikt cię nie wybawi. 30Zaręczysz się 
z kobietą, lecz inny mężczyzna ją posiądzie. Wybudujesz dom, 
lecz w nim nie zamieszkasz. Posadzisz winnicę, lecz nie będziesz 
zbierał jej owoców. 31Twój wół zostanie zabity na twoich oczach, 
lecz ty nie będziesz go jadł. W twojej obecności zabiorą ci osła, 
którego ci już nie zwrócą. Twoja trzoda zostanie zabrana przez 
wrogów, lecz nikt cię nie wybawi. 32Twoi synowie i twoje córki 
zostaną wydani obcemu narodowi i nie zdołasz temu zaradzić. 
Będziesz ich codziennie wypatrywał, aż zgasną ci oczy. 33Owoc 
twojej roli i twojego trudu zostanie zjedzony przez lud, którego 
nie znałeś, a ty codziennie będziesz uciskany i poniżany. 34Popad-
niesz w obłęd z powodu tego, na co będziesz musiał patrzeć. 35Pan 
sprawi, że na twoich kolanach i udach pojawią się złośliwe wrzo-
dy, których nie zdołasz wyleczyć. Będziesz nimi pokryty od stóp 
do głów. 36Pan uprowadzi ciebie i króla, którego ustanowisz nad 
sobą, do narodu, którego nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie. 
Tam będziesz służył innym bogom wykonanym z drewna lub 
z kamienia. 37Staniesz się przedmiotem żartów i kpin wszystkich 
narodów, do których Pan cię zaprowadzi. 
38Dużo ziarna wyniesiesz na pole, ale niewiele go tam zbierzesz, 
bo pożre je szarańcza. 39Posadzisz winnice i będziesz je upra-
wiał, ale wina z nich pił nie będziesz ani winogron nie zbierzesz, 
gdyż stoczy je robactwo. 40W całym kraju będziesz miał drzewa 
oliwne, ale oliwą się nie namaścisz, bo oliwki opadną. 41Urodzą 
ci się synowie i córki, ale ich utracisz, gdyż pójdą w niewolę. 
42Wszystkie twoje drzewa i płody ziemi staną się łupem owadów. 
43Cudzoziemiec, który zamieszka u ciebie, będzie cię stopniowo 
przewyższał, a ty stopniowo będziesz podupadał. 44On będzie ci 
udzielał pożyczek, ale ty jemu nie będziesz miał z czego pożyczyć. 
On będzie na początku jak głowa, a ty będziesz jak ogon w tyle. 
45Spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa, będą cię ścigać, 
dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie posłuchałeś głosu Pana, two-
jego Boga, by przestrzegać Jego przykazań i ustaw, które ci dał. 
46Przekleństwa te na wieki będą dla ciebie i twojego potomstwa 
wymownym znakiem i przestrogą.
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Powtórzone Prawo 28,47-65

a) W wersetach 54-57 mowa 
jest o kanibalizmie, który 
zdarzał się podczas długiego 
oblężenia miasta (2Krl 6,24-30;  
Lm 2,20).

47Ponieważ nie służyłeś Panu, twojemu Bogu, radosnym sercem, 
gdy opływałeś we wszystko, 48będziesz w głodzie, pragnieniu, 
nagości i braku wszystkiego służył wrogom, których Pan ześle na 
ciebie. On włoży na twój kark żelazne jarzmo, aż cię wyniszczy. 
49Pan sprowadzi na ciebie z daleka, aż z krańców ziemi, naród 
zwinny jak orzeł w locie, naród, którego języka nie znasz. 50Naród 
o dzikim wyglądzie, który nie uszanuje starca, a dla młodzień-
ca nie będzie miał litości. 51Pożre on przychówek twojego bydła 
i owoce twojej roli, aż zostaniesz wytępiony. Nie zostawi ci zboża 
ani moszczu, ani oliwy, ani cieląt krów, ani potomstwa trzody, aż 
cię zgładzi. 52Będzie oblegał wszystkie miasta, aż w całym kraju 
runą wielkie warowne mury, w których pokładałeś nadzieję. On 
cię osaczy w każdym mieście, w całym kraju, który dał ci Pan, 
twój Bóg. 53Podczas oblężenia i ucisku, jaki nieprzyjaciel sprowa-
dzi na ciebie, będziesz zjadał owoc twojego łona – ciała synów 
i córek, którymi cię obdarzył Pan, twój Bóg. 54Rozpieszczony 
i przywykły do wygód mężczyzna będzie szukał okazji, aby poży-
wić się swoim bratems, żoną i swoimi dziećmi, jakie mu jeszcze 
zostaną. 55Nie da nikomu ciał swoich dzieci, którymi będzie się 
żywił, bo nie pozostałoby mu już nic innego w czasie oblęże-
nia i ucisku, jaki nieprzyjaciel sprowadzi na wszystkie miasta. 
56Rozpieszczona i przywykła do wygód kobieta, która nie chcia-
ła nawet stopą dotknąć ziemi, gdyż taka była wygodna i roz-
pieszczona, teraz będzie szukała okazji, żeby pożywić się swoim 
mężem, synem i córką, 57a także dzieckiem, które urodzi, i łoży-
skiem, które wyjdzie z jej łona. Będzie bowiem odczuwać brak 
wszystkiego w czasie oblężenia i ucisku, jaki nieprzyjaciel spro-
wadzi na twoje miastaa. 
58Jeśli nie będziesz się starał zachować wszystkich nakazów 
prawa, zapisanych w tej oto księdze, okazując bojaźńs najczci-
godniejszemu i groźnemu imienius Pana, twojego Boga, 59wtedy 
Pan ześle na ciebie i na twoje potomstwo niezwykłe plagi, plagi 
ogromne i niekończące się, oraz złośliwe i długotrwałe choroby. 
60Sprawi, że wrócą i przylgną do ciebie wszystkie choroby Egiptu, 
których tak się lękasz. 61Także wszelkie inne choroby i plagi, któ-
rych nie zapisano w księdze tego prawa, Pan sprowadzi na cie-
bie, aż zginiesz. 62Ponieważ nie słuchaliście głosu Pana, waszego 
Boga, pozostanie was niewielu, choć byliście liczni jak gwiazdy 
na niebie. 63I jak niegdyś Pan radował się wami, gdy was darzył 
pomyślnością i mnożył was, tak tym razem Pan będzie się rado-
wał, gdy was zniszczy, zgładzi i wypędzi z kraju, który idziecie 
wziąć w posiadanie. 64Pan was rozproszy między narodami od 
jednego krańca ziemi aż po drugi kraniec. Tam będziecie służyć 
obcym bogom, drewnianym i kamiennym, których nie znaliście 
ani wy, ani wasi przodkowie. 65Wśród tych narodów nie zaznasz 
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a) Horeb – zob. Pwt 1,19+.

b) chleb… wino – Izraelici będą 
spożywać chleb i wino w Ziemi 
Obiecanej jako dar Boży.

c) sycera – zob. Pwt 14,26+.

 Przypomnienie Wyjścia z Egiptu. Kolejny zbiór wypowiedzi nazywany jest umownie „Trzecią 
mową Mojżesza”. Izraelici zostają teraz wezwani do przyjęcia praw przedstawionych w poprzednich 
rozdziałach. Wydarzenia z historii powinny być przez nich odczytane jako działanie Boga, który zawsze 
troszczy się o zbawienie swojego ludu. Takie rozumienie własnej historii pozwoli im przylgnąć z wiarą 
do Boga i przemieniać swoje życie według Bożej woli (Wj 14,31).

 Przymierze Boga ze wszystkimi Izraelitami. Bóg wielokrotnie zawierał przymierze z ludźmi, 
prowadząc ich do coraz pełniejszego poznania woli Stwórcy. W Piśmie Świętym czytamy o przymierzu 
z Noem (Rdz 9,1-17), z Abrahamem (Rdz 15), a także o przymierzu na Synaju (Wj 24). Przymierze, 
które Bóg zawarł ze wszystkimi Izraelitami w kraju Moabu, przedstawiono jako następne z kolei, poza 
tym, które miało miejsce na Horebie (Pwt 28,69). W ten sposób prawa, którymi lud miał się kierować 

spokoju i nie odpoczną tam twoje nogi. Pan cię tam dotknie niepo-
kojem serca, wyczerpaniem oczu i wycieńczeniem duszys. 66Twoje 
życie będzie ciągle zagrożone, będziesz przerażony w nocy i we 
dnie, i nie będziesz nigdy pewny swojego życia. 67Z powodu stra-
chu, który napełni twoje serce, i z powodu tego, co zobaczysz, 
rano będziesz mówił: «Oby już był wieczór», a wieczorem: «Oby 
już było rano». 68Pan na statkach sprowadzi cię znowu do Egiptu 
tą drogą, o której ci powiedziałem: Już więcej jej nie zobaczysz. 
Tam twoim wrogom zostaniesz wystawiony na sprzedaż jako nie-
wolnik i niewolnica, lecz nikt cię nie kupi”.
69Oto są słowa przymierzas, które Pan nakazał Mojżeszowi 
zawrzeć z Izraelitami w kraju Moabus, oprócz przymierza, jakie 
zawarł z nimi na Horebiea.

Trzecia mowa Mojżesza

Przypomnienie Wyjścia z Egiptu

291Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i powiedział do 
nich: „Widzieliście wszystko, co Pans w ziemi egipskiej 

uczynił faraonowi, wszystkim jego sługom i całemu krajowi: 
2wielkie próby oraz wielkie znaki i cudas. 3Jednak aż po dziś 
dzień nie dał wam Pan sercas zdolnego do rozumienia, oczu do 
patrzenia i uszu do słuchania. 4Czterdzieści lat prowadziłem was 
przez pustynię, a nie podarły się wam ubrania ani nie zniszczy-
ły się wam sandały na nogach. 5Nie jedliście chleba, nie piliście 
winab ani syceryc, żebyście zrozumieli, że Ja, Pan, jestem waszym 
Bogiem. 6Kiedy przyszliście na to miejsce, Sichon, król Cheszbonu, 
i Og, król Baszanu, ruszyli przeciwko nam do walki, lecz pokona-
liśmy ich. 7Potem zajęliśmy ich kraj i daliśmy go w dziedzictwo 
Rubenitom, Gadytom i połowie plemienia Manassesa.

Przymierze Boga ze wszystkimi Izraelitami
8Przestrzegajcie słów tego przymierzas i wypełniajcie je, aby się 
wam szczęściło we wszystkich poczynaniach. 9Dzisiaj wszyscy 
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Powtórzone Prawo 29,10-23

a) piołun – symbol odstępstwa 
i niewiary (Hbr 12,15).

b) żeby z grzesznikiem nie zginął 
także niewinny – oryginał hebr. 
jest w tym miejscu niezrozumia-
ły, dlatego tłumaczenie oparte 
jest na Septuagincie – greckim 
przekładzie ST. Sens wypowie-
dzi dotyczy odpowiedzialności 
zbiorowej (Pwt 24,16+).

c) zazdrosny – zob. Pwt 4,24+.

d) księga Prawa – chodzi 
o Księgę Powtórzonego Prawa. 
Trzecia mowa Mojżesza (Pwt 
29 – 31) zakłada już istnienie 
spisanej księgi Prawa i zachęca 
do jej przyjęcia.

e) Sodoma… Seboim – miasta 
na południowym krańcu Morza 
Martwego, które dotknął kata-
klizm opisany w Rdz 19,24nn.

w Ziemi Obiecanej (Pwt 12 – 26), zostały uroczyście promulgowane. Grzechy i niewierność narodu 
wybranego sprawiły jednak, że prorocy zapowiadali nowe przymierze (Jr 31,31-34; 32,40), które przy-
niesie ostateczne oczyszczenie z nieprawości (Ez 36). Chrześcijanie wierzą, że takie przymierze zostało 
ogłoszone i zawarte przez Jezusa Chrystusa (np. Mt 26,26-28; J 12,47; Hbr 5,9; 8,8-13).

 Wygnanie karą za niewierność. Zawierając przymierze z Bogiem, Izraelici przyjęli Boże dary, 
a zarazem zobowiązali się do postępowania godnego swojej szczególnej relacji z Bogiem (Pwt 29,8-20). 
Mojżesz przestrzegł Izraelitów, że odrzucenie przymierza i szukanie innych bogów (Pwt 16,21 – 17,7+) 
musi wiązać się z utratą darów Boga. Utrata Ziemi Obiecanej przez Izraelitów nie powinna więc ich 
dziwić, gdyż sami pierwsi odwrócili się od Tego, który im ją ofiarował.

stajecie przed Panems, waszym Bogiem: naczelnicy waszych 
rodów, starsis, przywódcy, wszyscy Izraelici, 10wasze dzieci, żony 
i cudzoziemcy, którzy są w obozie – zarówno drwale, jak i ci, 
co noszą wodę. 11Macie wejść w przymierze poparte przysięgą 
Pana, waszego Boga. On dzisiaj zawiera je z wami, 12aby was 
ustanowić swoim ludems. On będzie waszym Bogiem, jak obie-
cał i jak przysiągł waszym przodkom: Abrahamowi, Izaakowi 
i Jakubowis. 13Nie tylko z wami zawieram to przymierze, które-
mu towarzyszą złorzeczenia. 14Zawieram je z tymi, którzy dzisiaj 
stanęli tu przed Panem, naszym Bogiem, oraz z tymi, których tu 
dziś jeszcze nie ma.
15Wiecie przecież, jak mieszkaliśmy w ziemi egipskiej i jak prze-
chodziliśmy między narodami, które mijaliśmy. 16Widzieliście 
u nich obrzydliwe bożki z drewna, kamienia, srebra i złota. 
17Niech nie będzie wśród was mężczyzny ani kobiety, ani rodzi-
ny, ani rodu, których serces odwróciłoby się dziś od Pana, nasze-
go Boga, by służyć bogom tych narodów. Niech nie będzie wśród 
was korzenia, wydającego truciznę i piołuna. 18A gdyby ktoś, zna-
jąc słowa złorzeczeń, łudził się w duchu i mówił sobie: «Będzie 
mi się szczęściło, nawet gdy będę postępował w zatwardziałości 
serca», to uważajcie, żeby z grzesznikiem nie zginął także niewin-
nyb. 19Takiemu człowiekowi Pan nie będzie chciał przebaczyć, 
raczej Pan zapłonie zazdrosnymc gniewems przeciwko niemu. 
Spadną na niego wszystkie złorzeczenia zapisane w tej księdze 
i Pan wymaże jego imięs spod nieba. 20Pan wyłączy go ze wszyst-
kich plemion Izraelas, stosownie do wszystkich złorzeczeń przy-
mierza, zapisanych w księdze Prawad. 

Wygnanie karą za niewierność
21Wtedy ludzie z przyszłego pokolenia – wasi synowie, którzy 
będą po was, i cudzoziemiec, który przybędzie tu z dalekiego 
kraju – ujrzą plagi tej ziemi i choroby, którymi Pans ją doświadczy 
i powiedzą: 22«Siarka i sól, cała ziemia spopielona». Bo nie będzie 
obsiana, nic nie będzie na niej rosło, nie zakiełkuje żadna trawa, 
jak po zagładzie Sodomy i Gomory, Admy i Seboime, które Pan 
zniszczył w wielkim gniewies. 23I będą pytać wszystkie narody: 
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a) rozgniewał się – zob. Słownik 
(gniew Boży).

b) Prawo – zob. Pwt 29,20+.

c) Pan... obrzeza twoje serce 
– obrzezanie było znakiem 
przymierza, które Bóg zawarł 
z Abrahamem (Rdz 17,9-14). 
Obraz obrzezania serca ozna-
cza ukształtowanie całego życia 
Izraelitów zgodnie z wymogami 
przymierza (Pwt 10,16+; 30,2). 
Izraelici będą mogli kochać 
Boga i korzystać z daru życia, 
którego On pragnie im udzielić, 
tylko wtedy, gdy Bóg przemieni 
ich myślenie i uczucia i uczyni 
zdolnymi do pełnienia Jego 
woli (Ez 36,24-28).

 Nawrócenie i powrót z niewoli. Kara nigdy nie jest ostatnim słowem Boga. Jej celem jest zawsze 
nawrócenie grzesznika, który przez utratę Bożych darów może uświadomić sobie swoją niewystarczalność 
i odkryć, że tylko Bóg może zapewnić mu życie i powodzenie. Zbawienie jest dostępne dla tych, którzy 
zgodnie z wolą Bożą chcą przemienić swoje myślenie oraz swoje pragnienia i czyny (Pwt 10,12-22+). 
Mojżesz zapewnia, że takie nawrócenie jest w zasięgu ludzkich możliwości (w. 14). Pod wpływem licznych 
nieszczęść, które spadły na Izraela, część Izraelitów (określana przez proroków mianem „Reszty”, zob. 
Słownik) uznała swoje odstępstwa i sprzeniewierzenie się jedynemu Bogu. Doznane cierpienia stały się 
dla nich impulsem do głębokiej refleksji i oczyszczenia myśli, pragnień oraz czynów. Nawrócili się więc 
do Boga, co zaowocowało tym, że Bóg pozwolił im wrócić do ziemi, którą utracili.

«Dlaczego Pan w ten sposób postąpił z tą ziemią? Co oznacza ten 
wielki żar gniewu?». 24Wtedy im odpowiedzą: «Ponieważ porzu-
cili przymierzes Pana, Boga ich ojców, które zawarł z nimi, gdy 
wyprowadził ich z ziemi egipskiej, 25i poszli służyć innym bogom, 
oddawali cześć bogom, których nie znali i których On im nie 
przydzielił. 26Dlatego Pan rozgniewał sięa na ten kraj i sprowadził 
na niego wszystkie przekleństwas zapisane w tej księdze. 27Pan 
wyrwał ich z ziemi w gniewie, uniesieniu i w wielkim wzburze-
niu i wygnał do obcego kraju, jak to jest dzisiaj».
28Rzeczy ukryte należą do Pana, naszego Boga. Lecz to, co zostało 
objawione, na zawsze należy do nas i do naszych dzieci. Dlatego 
należy wypełnić wszystkie słowa tego Prawab.

Nawrócenie i powrót z niewoli

301A gdy się spełnią wszystkie słowa błogosławieństws 
i przekleństws, które ci ogłaszam, gdy weźmiesz je sobie 

do sercas, przebywając wśród wszystkich narodów, do których 
cię wypędził Pans, twój Bóg, 2gdy się nawrócisz do Pana, twoje-
go Boga, i z całego serca i z całej duszys będziesz słuchał Jego gło-
sus, ty oraz twoje potomstwo, zachowując wszystko, co ci dziś 
nakazuję, 3wtedy Pan, twój Bóg, wyzwoli cię z niewoli, ulitu-
je się nad tobą i ponownie zgromadzi cię ze wszystkich ludów, 
wśród których cię rozproszył. 4Gdyby twoi wygnańcy znajdowali  
się nawet na krańcach nieba, stamtąd również zgromadzi cię Pan, 
twój Bóg, i zabierze cię stamtąd. 5Pan, twój Bóg, zaprowadzi cię 
do kraju, który posiadali twoi przodkowie. Weźmiesz go w posia-
danie, a Bóg obdarzy cię pomyślnością i rozmnoży bardziej niż 
twoich przodków.
6Pan, twój Bóg, obrzezas twoje sercec i serce twojego potomstwa, 
abyś kochał Pana, twojego Boga, z całego serca i z całej duszy 
i abyś żył. 7I ześle Pan, twój Bóg, te wszystkie złorzeczenia na 
twoich wrogów i na tych, którzy cię będą nienawidzić i prześlado-
wać. 8A ty się nawrócisz, będziesz słuchał głosu Pana i wypełnisz 
wszystkie Jego przykazanias, które ja ci dziś przekazuję. 9Wtedy 
Pan, twój Bóg, sprawi, że twoja praca przyniesie obfite owoce, 
płodna będzie twoja żona, liczne będzie twoje bydło i urodzajna 
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a) Prawo – zob. Pwt 29,20+.

 Dwie drogi. Człowiek został stworzony przez Boga jako istota wolna, może więc wybierać sposób 
życia i czynić to, co uzna za słuszne. Szczęśliwe życie jest mu jednak w stanie zapewnić tylko przyjaźń 
z Bogiem, która oznacza przede wszystkim kierowanie się Bożą prawdą i miłością. W literaturze mądro-
ściowej często pojawia się myśl o dwóch drogach: jedna z nich poprzez mądrość prowadzi do pełni życia, 
druga natomiast poprzez głupotę wiedzie do zagłady (np. Ps 1; Prz 4,11.18n; 9; 12,28). Prawodawca, 
wspominając tylko o dwóch drogach, chciał niejako zaznaczyć, że nie ma stanów pośrednich między 
mądrością a głupotą, wiernością a niewiernością, życiem a śmiercią (Pwt 11,26-28). W ten sposób we-
zwał lud Boży do radykalizmu i jednoznaczności. W NT znalazły się podobne stwierdzenia, przez które 
chrześcijanie zostali wezwani do jednoznacznego opowiedzenia się za Bogiem (np. Mt 6,24; Jk 3,10n; 
Ap 3,15n). Przeżywane trudności, upadki i grzechy, wynikające ze słabości ludzkiej, nie są przeszkodą 
w dążeniu do Boga i w osiągnięciu świętości. Przeszkodą jest hipokryzja i zakłamanie, które oznaczają, że 
człowiek celowo odwraca się od prawdy, odrzuca naukę Bożą, a nawet znajduje zadowolenie w czynieniu 
tego, co zostało przez Boga zakazane (np. Flp 3,18n).

twoja ziemia. Pan znów będzie się radował, czyniąc dla ciebie 
dobro, jak się cieszył, gdy je czynił dla twoich przodków, 10jeśli 
tylko będziesz słuchał głosu Pana, twojego Boga, zachowując Jego 
przykazania i ustawy zapisane w księdze tego Prawaa; jeśli się 
nawrócisz do Pana, twojego Boga, z całego serca i z całej duszy.
11Przykazanie, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twoich 
możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. 12Nie znajduje 
się ono w niebie, byś mógł powiedzieć: «Któż dla nas wstąpi  
do nieba i nam je przyniesie, abyśmy mogli je usłyszeć i wypeł-
nić?». 13Nie znajduje się za morzem, byś mógł powiedzieć: 
«Któż dla nas uda się za morze i nam je przyniesie, abyśmy 
mogli je usłyszeć i wypełnić?». 14To słowo jest bardzo blisko 
ciebie: jest na twoich ustach i w twoim sercu, abyś mógł je 
wypełnić.

Dwie drogi
15Spójrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nie-
szczęście. 16Daję ci dziś polecenie, abyś kochał Panas, twoje-
go Boga, chodził drogamis wskazanymi przez Niego, zachowy-
wał Jego przykazanias, ustawy i przepisy, a wtedy będziesz żył 
i mnożył się, a Pan, twój Bóg, będzie ci błogosławiłs w kraju, 
który idziesz wziąć w posiadanie. 17Ale jeżeli twoje serces się 
odmieni, nie będziesz posłuszny i dasz się zwieść, aby odda-
wać cześć innym bogom i im służyć, 18to oświadczam wam dzi-
siaj: na pewno zginiecie i niedługo pozostaniecie w kraju, który 
po przejściu Jordanus weźmiecie w posiadanie. 19Biorę dziś na 
świadków przeciwko wam niebo i ziemię! Kładę przed wami 
życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwos! Wybierz 
zatem życie, abyś mógł żyć ty i twoje potomstwo. 20Miłuj Pana, 
twojego Boga, słuchaj Jego głosus i lgnij do Niego. Od tego 
bowiem zależy twoje życie oraz to, jak długo będziesz mieszkał 
w kraju, który Pan przysiągł dać twoim ojcom: Abrahamowi, 
Izaakowi i Jakubowis”.
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 Misja Jozuego. Ostatnie rozdziały Księgi Powtórzonego Prawa przenika nuta smutku, gdyż Mojżesz 
ma świadomość, że zbliża się jego śmierć i że nie wejdzie do Ziemi Obiecanej. Jest jednak spokojny, bo 
wie, że z ludem idzie Bóg, który wypełni obietnice dane przodkom. Przed śmiercią Mojżesz ustanawia 
swojego następcę – Jozuego. W ten sposób Księga Powtórzonego Prawa nawiązuje już do Księgi Jozuego, 
w której opowiedziana została dalsza historia Izraela, związana z podbojem Kanaanu. Bóg sprawił, że 
historia zbawienia toczy się za pośrednictwem osób, które On wybiera i którym powierza specyficzne 
funkcje oraz zadania. Mimo szczególnego udziału niektórych ludzi w rozwoju historii zbawienia, 
niezmienna jest prawda o tym, że jedynym przewodnikiem ludu Bożego jest Bóg. Tylko On może 
zapewnić ludziom szczęście i powodzenie.

 Czytanie prawa w Święto Namiotów. Testamentem Mojżesza jest prawo pozostawione Izraelowi 
jako wielki skarb, którego nie posiada żaden inny naród (Pwt 4,8), dlatego wszyscy Izraelici powinni to 
prawo znać i je przestrzegać. Mojżesz nakazuje kapłanom, aby w roku szabatowym (np. Pwt 15,1nn) uczyli 
przepisów prawa wszystkich Izraelitów (np. Pwt 33,10; Ml 2,7). Wyraźny przykład takiej „katechizacji” 
znajdujemy w Księdze Nehemiasza (Ne 8). 

Ostatnia wola Mojżesza

Misja Jozuego

311Mojżesz skierował jeszcze takie słowa do wszystkich 
Izraelitów: 2„Dziś mam sto dwadzieścia lat. Nie mogę już 

wam przewodzić, a Pans mi powiedział: «Nie przejdziesz przez 
Jordans». 3Sam Pan, twój Bóg, pójdzie przed tobą. On zgładzi 
przed tobą tamte narody, a ty zajmiesz ich miejsce. Jozue będzie 
cię prowadził, tak jak Pan rozkazał. 4Pan postąpi z nimi, jak 
postąpił z Sichonem i Ogiem, królami Amorytóws, i z ich kra-
jami, które zniszczył. 5Pan wyda ich wam, a wy macie postą-
pić z nimi zgodnie z wszystkimi nakazami, jakie wam dałem. 
6Bądźcie silni i odważni! Nie bójcie się i nie drżyjcie przed nimi, 
ponieważ sam Pan, wasz Bóg, pójdzie z wami. On was nie opu-
ści ani nie porzuci”.
7Potem Mojżesz wezwał Jozuego i w obecności wszystkich 
Izraelitów powiedział do niego: „Bądź silny i odważny, ponie-
waż to ty wprowadzisz ten luds do kraju, który Pan przysiągł ich 
przodkom. Ty sprawisz, że wezmą go w posiadanie. 8Sam Pan pój-
dzie przed tobą. On będzie z tobą, nie zostawi cię ani nie porzuci. 
Nie bój się więc i nie trać odwagi!”.

Czytanie prawa w Święto Namiotów
9Mojżesz spisał to prawos i dał je kapłanom – potomkom 
Lewiego, którzy nosili Arkę Przymierzas Panas i wszystkim star-
szyms Izraelas. 10Wtedy Mojżesz dał im takie polecenie: „Po upły-
wie siedmiu lat, w roku wyznaczonym na darowanie długów, 
w Święto Namiotóws, 11gdy cały Izrael przybędzie, aby się sta-
wić przed Panem, twoim Bogiem, w miejscu, które On sobie 
wybierze, odczytasz to prawo wszystkim Izraelitom. 12Zgromadź 
luds: mężczyzn, kobiety, dzieci i cudzoziemców, którzy mieszka-
ją w twoich miastach, aby słuchali i nauczyli się bojaźnis wobec 
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a) słup obłoku – zob. Lb 9,15-23+.

b) cudzołożyć z obcymi bogami 
– chodzi o grzech bałwochwal-
stwa.

c) Zapowiedź przyszłych 
najazdów nieprzyjacielskich 
i wygnania Izraelitów z Ziemi 
Obiecanej.

d) zupełnie się… odwrócę – zob. 
Pwt 30,1-14+.

Pana, waszego Boga, oraz gorliwie wypełniali wszystkie przepi-
sy tego prawa. 13Ich dzieci, które jeszcze nie poznały prawa, gdy 
je usłyszą, nauczą się bojaźni wobec Pana, waszego Boga, jak 
długo żyć będziecie w kraju, który po przejściu Jordanus weź-
miecie w posiadanie”. 

Zapowiedź niewierności Izraela
14Pans powiedział do Mojżesza: „Dzień twojej śmierci jest już bli-
sko. Zawołaj Jozuego i stawcie się razem w Namiocie Spotkanias, 
bo chcę mu wydać polecenia”. Mojżesz i Jozue przyszli więc do 
Namiotu Spotkania. 15Wtedy Pan ukazał się w namiocie w słupie 
obłokua, a słup obłoku zatrzymał się u wejścia do namiotu. 
16Pan powiedział do Mojżesza: „Już wkrótce spoczniesz obok 
swoich przodków, lecz wtedy ten luds zacznie cudzołożyć z obcy-
mi bogamib tego kraju, do którego idzie, aby w nim zamieszkać. 
Opuszczą Mnie i złamią przymierzes, które z nimi zawarłem. 
17W tym dniu mój gniews zapłonie przeciwko nim. Porzucę ich 
i odwrócę od nich oblicze, aby zginęlic. A wtedy, gdy spotkają  
ich wielkie nieszczęścia i ucisk, zapytają: «Czyż nie dlatego spo-
tkały nas te nieszczęścia, że nie ma pośród nas naszego Boga?». 
18Lecz Ja wtedy zupełnie się od nich odwrócęd z powodu całego 
zła, jakie popełnili, zwracając się ku innym bogom.
19A teraz zapiszcie sobie tę pieśń i nauczcie jej Izraelitów, aby ją 
ciągle śpiewali i by świadczyła przeciwko nim. 20Bo kiedy wpro-
wadzę ich do ziemi opływającej w mleko i miód, którą przy-
siągłem ich przodkom, a oni najedzą się do syta i utyją, wtedy 
zwrócą się do innych bogów, będą im służyć, a Mną wzgardzą 
i złamią przymierzes ze Mną. 21A kiedy spotkają ich liczne nie-
szczęścia i ucisk, ta pieśń będzie świadkiem przeciwko nim. Nie 
pójdzie w zapomnienie, bo będą o niej pamiętać ich potomkowie. 
Ja bowiem znam ich zamiary, które ujawniają już dzisiaj, zanim 
wprowadziłem ich do kraju, który im przysiągłem”. 22Tego dnia 
Mojżesz spisał tę pieśń i nauczył jej Izraelitów.
23Potem Pan wydał polecenie Jozuemu, synowi Nuna: „Bądź 
mocny i odważny, ty bowiem wprowadzisz Izraelitów do kraju, 
który im przysiągłem, a Ja będę z tobą”.

Umieszczenie księgi prawa obok arki
24Gdy Mojżesz skończył zapisywać w księdze to prawos, 25wydał 
lewitoms noszącym Arkę Przymierzas Panas następujące polece-
nie: 26„Weźcie księgę prawa i połóżcie ją obok Arki Przymierza 
Pana, waszego Boga. Niech tam pozostanie jako świadek prze-
ciwko wam, 27znam bowiem waszą krnąbrność. Jeżeli dziś, kiedy 
jeszcze żyję, buntujecie się przeciwko Panu, to co dopiero będzie 
po mojej śmierci?
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a) skała – częste w ST okre-
ślenie Boga (np. 2Sm 22,47; 
Ps 18,3; 92,16). Podkreśla ono 
wierność Boga i Jego stałość 
w przymierzu, którym związał 
się z człowiekiem.

 Pieśń Mojżesza. Przed śmiercią Mojżesz wypowiedział słowa pieśni, która jest prorocką wizją. 
Wyjaśnił w niej znaczenie przeszłości, zapowiedział przyszłe wydarzenia i nakreślił zadania, jakie 
stoją w teraźniejszości przed narodem wybranym. Mojżesz opisał troskę Boga o swój lud i wskazał, 
że brak należytego przyjęcia Bożych darów stał się przyczyną utraty otrzymanych od Niego dóbr. Bóg 
nie będzie błogosławił narodowi, który nie rozpoznał źródła swojego powodzenia i dostatku. Postępu-
jąc bowiem w ten sposób, potwierdzałby złudne przekonanie Izraelitów o ich samowystarczalności 
i utwierdzałby ich w przewrotnym postępowaniu. Pieśń Mojżesza zawiera także przesłanie nadziei 
skierowane do ludu, który doświadcza klęski i poniżenia, jest gnębiony przez wrogów, pozbawiony 
suwerenności, ograbiony i niepewny jutra. Moc Boża przyjdzie z pomocą ludziom bezsilnym (w. 36), 
bo Bóg jest jedynym panem historii (ww. 39n) i najwyższym stróżem sprawiedliwości (w. 43). Naród 
wybrany musi tylko uznać Boże dary i przyjąć je w postawie pokory i posłuszeństwa.

28Zgromadźcie przy mnie wszystkich starszychs i zwierzchni-
ków plemion, bo chcę w ich obecności wypowiedzieć te słowa 
i wezwać przeciwko nim na świadków niebo i ziemię. 29Ponieważ 
wiem, że po mojej śmierci na pewno sprzeniewierzycie się Bogu 
i zejdziecie z drogis, którą wam wskazałem, dlatego w przyszłości 
spotka was nieszczęście, gdy dopuścicie się tego, co według Panas 
jest złe, wywołując Jego gniews waszymi czynami”. 

Pieśń Mojżesza
30Potem Mojżesz wygłosił wobec całego zgromadzenias Izraelas 
wszystkie słowa tej pieśni:

321„Posłuchaj, niebo, tego, co powiem,  
i ty, ziemio, usłysz moje słowa!

2Niech jak deszcz spłynie moje pouczenie, 
a słowa niech opadną jak rosa, 
jak łagodny deszcz na soczystą trawę 
i jak krople dżdżu na zioła.
3Gdyż będę głosił imięs Panas: 
Uznajcie wielkość naszego Boga!
4On jest skałąa, a Jego dzieła są doskonałe, 
bo wszystkie Jego drogis są słuszne. 
On jest Bogiem wiernym i nie ma w Nim fałszu, 
On jest sprawiedliwy i prawy.
5Zgrzeszylis przeciw Niemu, 
tak zbrukani, że nie są już Jego dziećmi, 
lecz pokoleniem przewrotnym i zepsutym.
6To tak chcesz się odpłacić Panu, 
ludus głupi i nierozumny? 
Czyż to nie On jest twoim ojcem, 
który cię stworzył i umocnił?
7Przypomnij sobie dawne czasy, 
rozważ dzieje wielu pokoleń; 
poproś ojca, by ci opowiedział, 
i twoich starców, by ci oznajmili:
8Gdy Najwyższy obdarzał dziedzictwem narody, 
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Powtórzone Prawo 32,9-21

a) Baszan – zob. Pwt 3,1+.

b) Jeszurun – poetyckie określe-
nie Izraela. Nazwa prawdopo-
dobnie pochodzi od czasownika 
jaszar – ‘być sprawiedliwym’.

c) zazdrość – zob. Pwt 4,24+.

kiedy porozdzielał synów Adamas, 
wtedy ustanowił granice dla ludów, 
według liczby synów Izraela.
9Jego lud jest bowiem własnością Pana, 
Jakubs odmierzonym dla Niego dziedzictwem.
10Znalazł go na ziemi pustynnej, 
na pustkowiu, gdzie rozlegały się dzikie głosy.
Otoczył go troskliwą opieką 
i strzegł jak źrenicy oka.
11Jak orzeł, który budzi swe gniazdo 
i krąży nad pisklętami, 
a gdy rozłoży swoje skrzydła, 
bierze je na siebie i unosi –
12tak Pan sam go prowadził, 
a nie było z Nim obcego boga. 
13Zaprowadził go na wyżyny tego kraju 
i żywił plonami pól. 
Pozwolił mu ssać miód ze skały 
i oliwę z najtwardszej opoki;
14jeść masło i mleko owiec, 
wraz z tłuszczem jagniąt, baranóws ze stad Baszanua,
i kozy, wraz z najczystszą pszenicą; 
a z wygniecionych winogron pić wino.
15Utył Jeszurunb i wierzga, 
utył, pogrubiał i się zaokrąglił.
Porzucił Boga, który go stworzył, 
i zadrwił ze skały swojego zbawienia.
16Pobudzili Go do zazdrościc obcymi bogami 
i obrzydliwymi czynami wywołali gniews Jego.
17Składali ofiarys demonoms, które nie są Bogiem, 
bóstwom, których nigdy nie znali, 
całkiem nowym, dopiero co przybyłym, 
których nie czcili ich przodkowie.
18Opuściłeś skałę, która cię zrodziła, 
zapomniałeś Boga, który cię wydał na świat. 
19Gdy Pan to zobaczył – oburzył się na zniewagę, 
której dopuścili się Jego synowie i córki.
20Wtedy powiedział: «Odwrócę od nich oblicze, 
zobaczę, jaki będzie ich koniec. 
Są bowiem pokoleniem przewrotnym, 
dziećmi niewiernymi.
21Wzbudzili we Mnie zazdrość niby-bogiem, 
wywołali mój gniew czczymi bożkami. 
Teraz Ja wzbudzę w nich zazdrość niby-ludem, 
wywołam ich gniew przez głupi naród.
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a) sądzić – zob. Słownik (sąd 
Boży).

22Już bowiem zapłonął ogień mego gniewu 
i bucha aż w głębie krainy umarłych.
Pochłonie ziemię i jej plony, 
podpali podnóża gór.
23Sprowadzę na nich nieszczęścia, 
wypuszczę na nich moje strzały.
24Wycieńczy ich głód, gorączka i bolesna zaraza. 
Ześlę na nich drapieżne zwierzęta 
i jadowite gady pełzające w prochu.
25Na zewnątrz miecz zabije im dzieci, 
a w domach strach zapanuje, 
gubiąc młodzieńca i dziewicę, 
niemowlę i starca.
26Powiedziałem sobie, że ich roztrzaskam, 
wymażę ich pamięć u ludzi.
27Bałem się jednak drwin wrogów, 
żeby sobie nie schlebiali ich przeciwnicy 
i nie mówili: To my zwyciężyliśmy, 
a nie Pan uczynił to wszystko!
28Bo jest to lud niemądry 
i brak mu rozeznania.
29Gdyby byli mądrzy, to by pojęli 
i zrozumieli przyszłość Izraela.
30Jakże jeden może ścigać tysiąc, 
a dwóch zmusić do ucieczki aż dziesięć tysięcy? 
Czyż nie dlatego, że zawiodła ich skała? 
Że Pan na łup ich wydał?
31Bo ich skała nie jest podobna do naszej skały 
i nasi wrogowie to pojmą.
32Ich winorośl jest ze szczepu Sodomy 
i z uprawnych pól Gomory, 
ich jagody trujące, 
gorzkie ich winogrona.
33Ich wino jest trucizną wężów, 
śmiercionośnym jadem żmijowym. 
34Czyż nie jest to u Mnie ukryte, 
zapieczętowane w moich skarbcach?
35Do Mnie będzie należeć pomsta i odpłata,
gdy się ich noga poślizgnie, 
bo bliski już dzień ich klęski 
i szybko się zbliża ich zguba».
36Pan bowiem swój lud osądzia
i nad sługami swymi się zmiłuje,
gdy ujrzy, że są bezsilni, 
że nie ma już niewolników ani wolnych.
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Powtórzone Prawo 32,37-51

a) Abarim – góra Abarim jest 
właściwie pasmem górskim, 
leżącym po wschodniej stronie 
ujścia Jordanu do Morza Mar-
twego. W tym paśmie znajduje 
się góra Pisga (Pwt 3,17+) i góra 
Nebo.

b) Jerycho – miasto położone 
w tropikalnej dolinie Jorda-
nu, ok. 10 km na północ od 
Morza Martwego. Nazywano je 
również „miastem palm” (Sdz 
1,16). Uważa się je za najstar-
sze z istniejących miast świata. 
W jego okolicach Izraelici weszli 
do Ziemi Obiecanej (Joz 3,16). 
W czasach NT nabrało znów 
znaczenia, gdyż Herod zbudo-
wał w nim swój pałac zimowy.

37Wtedy powie: «Gdzież są teraz ich bogowie, 
owa skała, na której szukali pomocy?
38Gdzież ci, co pożerali tłuszcz waszych ofiar
i pili wino płynnych ofiar? 
Niechże wstaną i udzielą pomocy, 
niech roztoczą swą pieczę nad wami!
39Przejrzyjcie teraz! Oto Ja, tylko Ja istnieję, 
a prócz Mnie nie ma żadnych bogów. 
Ja sprowadzam śmierć i daję życie, 
Ja ranię i uzdrawiam, 
i nikt nie uwolni się z mojej ręki.
40Podnoszę rękę ku niebu 
i oświadczam: Ja żyję na wieki!
41Gdy wyostrzę mój błyszczący miecz, 
moja ręka rozpocznie sąd, 
pomszczę się na moich wrogach, 
a tym, którzy Mnie nienawidzą – odpłacę.
42Napoję krwiąs moje strzały, 
mój miecz nasyci się mięsem, 
krwią pobitych i pojmanych, 
głowami wrogich wodzów».
43Wysławiajcie narody Jego lud, 
On bowiem pomści krew sług swoich, 
weźmie odwet na wrogach 
i zadośćuczyni ziemi swego ludu”.
44Potem poszedł Mojżesz wraz z Jozuem, synem Nuna, i wygłosił 
ludowi wszystkie słowa tej pieśni.

Prawo źródłem życia
45Gdy Mojżesz skończył wygłaszać pieśń do wszystkich Izraelitów, 
46powiedział: „Weźcie sobie do sercas wszystkie słowa, które dziś 
wam przekazuję. Nakażcie swoim dzieciom, żeby gorliwie wypeł-
niały każdy przepis tego prawa. 47Nie jest ono dla was czymś 
błahym, lecz jest waszym życiem. Od niego bowiem zależy, czy 
długo będziecie przebywać w ziemi, do której wejdziecie przez 
Jordans, aby ją posiąść”.

Zapowiedź śmierci Mojżesza
48Tego samego dnia Pans powiedział do Mojżesza: 49„Wejdź na 
górę Abarima, górę Nebo, która leży w kraju Moabus, naprzeciw 
Jerychab, i spójrz na ziemię Kanaans, którą daję Izraelitom na wła-
sność. 50Umrzesz na tej górze, gdy na nią wejdziesz, i dołączysz 
do twoich przodków, tak jak na górze Hor umarł twój brat Aaron 
i dołączył do swoich przodków. 51Nie byliście Mi wierni przy 
wodach Meriba pod Kadesz, na pustyni Sin, bo nie uczciliście 
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a) Boży człowiek – w taki spo-
sób określano proroków (np. 
Joz 14,6; 2Krl 4,22; Ps 90,1).

b) Seir – zob. Pwt 1,44+.

c) W archaicznych utwo-
rach poetyckich napotykamy 
wzmianki o objawianiu się Boga 
na tych terenach (Sdz 5,4; Ha 
3,3; por. Pwt 1,1-2; 2,1).

d) płonące pouczenie – dar 
Bożych pouczeń został tu przy-
równany do wschodu słońca.

e) Jeszurun – zob. Pwt 32,15+.

f) tummim i urim – losy słu-
żące do zasięgania wyroczni. 
Prawdopodobnie były to dwa 
małe przedmioty o jednakowym 
kształcie, których wyciągniecie 
z pektorału dawało pozytywną 
lub negatywną odpowiedź na 
zadane pytanie (Wj 28,30+; 1Sm 
14,36-42).

 Błogosławieństwo Mojżesza. Ostatnim słowom, jakie wielcy ludzie wypowiadają przed śmiercią, 
często przypisuje się szczególne znaczenie. W Piśmie Świętym przekazano więc ostatnie słowa Izaaka 
(Rdz 27), Jakuba (Rdz 49), Dawida (2Sm 23,1-7). W NT ostatnim słowom Jezusa poświęcona jest nie-
mal połowa Ewangelii według św. Jana (J 13 – 17). Cała Księga Powtórzonego Prawa rysuje się jako zbiór 
wypowiedzi Mojżesza wygłoszonych w ostatnim dniu jego życia, ale opis śmierci zostaje dodatkowo 
poprzedzony poetyckim błogosławieństwem, które zapowiada przyszłość plemion Izraela. Mojżesz 
wypowiada swoje błogosławieństwo jako człowiek Boży (w. 1), czyli jako osoba żyjąca w szczególnej 
zażyłości z Bogiem. Takiemu błogosławieństwu przypisywano wielką moc kształtowania rzeczywi-
stości. Błogosławieństwo obejmuje jedenaście plemion i nie wspomina o plemieniu Symeona, które 
rozproszyło się w plemieniu Judy. Najwięcej uwagi poświęcono plemionom Lewiego i Józefa. W NT 
są liczne świadectwa potwierdzające udzielanie ludziom błogosławieństwa przez Jezusa Chrystusa 
(np. Mk 10,16; Łk 24,50; Dz 3,26).

mojej świętości wśród Izraelitów. 52Dlatego tylko z oddali ujrzysz 
ten kraj. Nie wejdziesz do kraju, który daję Izraelitom”.

Błogosławieństwo Mojżesza

331Oto błogosławieństwos, którego Mojżesz, Boży człowieka, 
udzielił Izraelitom przed swoją śmiercią.

2Powiedział: 
„Pans wyruszył z Synajus 
i zajaśniał dla nich z Seirub, 
ukazał się w blasku z góry Paran, 
przybywa z Meriba pod Kadeszc

i niesie im w prawej ręce płonące pouczenied.
3Prawdziwie kochasz swój naród! 
Jego święci są w Twojej mocy.
Oni siadają u Twoich stóp 
i każdy przyjmuje Twoje wskazania.
4To prawos przekazał nam Mojżesz
jako dziedzictwo dla społeczności Jakubas.
5Jest król w Jeszuruniee, 
gdy się schodzą przywódcy ludus 
wraz z plemionami Izraelas.
6Niech żyje Ruben, niech nie wymiera, 
mimo że będzie nieliczny.
7Do Judys powiedział: 
«Usłysz, Panie, głos Judy 
i przyprowadź go do jego ludu. 
Niech go broni Twoja ręka, 
bądź mu ratunkiem od wrogów».
8Do Lewiego powiedział: 
«Twoje tummim i urimf należą 
do wiernego człowieka, 
którego wystawiłeś na próbę w Massa 
i z którym się kłóciłeś przy wodach Meriba.
9On mówi swojemu ojcu i matce: 
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Powtórzone Prawo 33,10-20

a) Plemię Lewiego deklaruje 
tu całkowite poświęcenie się 
dla Boga i kultu Bożego (Pwt 
18,1-8+).

b) rogi bawołu – na starożyt-
nym Wschodzie rogi bawołu 
były symbolem potęgi i siły (Lb 
24,8). Tutaj symbol ten został 
odniesiony do plemienia Józefa 
i jego synów: Efraima i Manas-
sesa.

c) góra – chodzi o górę Karmel 
lub Tabor, gdzie plemiona te 
sprawowały kult.

Nie widziałem was.
Nie chce znać swoich braci ani dzieci, 
lecz chce zachowywać Twoje słowa 
i strzec Twego przymierzaa.
10Niech nauczają Jakubas Twoich nakazów, 
a Izraela – Twojego prawa. 
Niech palą przed Tobą kadzidło 
i całopalenias na Twoim ołtarzus. 
11Pobłogosław, Panie, jego moc, 
a jego czyny przyjmij życzliwie, 
skrusz biodra jego wrogów, 
a ci, co go nienawidzą, niech już się nie dźwigną».
12Do Beniamina powiedział: 
«Umiłowany przez Pana 
zamieszka u Niego bezpiecznie. 
On będzie go stale ochraniał, 
bo zamieszka w Jego ramionach».
13Do Józefa powiedział: 
«Niech będzie błogosławiona przez Pana jego ziemia, 
z góry – przez dary nieba, 
z dołu – przez źródła otchłani, 
14przez słońce – bogactwem owoców 
i obfitymi plonami miesięcy,
15przez dary pradawnych gór, 
przez obfitość odwiecznych wzgórz,
16przez najlepsze urodzaje ziemi 
i to, co ona zawiera. 
A łaska Mieszkańca ognistego krzewu 
niech spocznie na głowie Józefa, 
na skroniach księcia wśród braci.
17Pełen majestatu jest Jego pierworodnys cielec, 
jego rogis są rogami bawołub, 
którymi bodzie wszystkie narody, 
aż po krańce ziemi. 
Takimi są miriady Efraima,
takimi – tysiące Manassesa». 
18Do Zabulona powiedział: 
«Ciesz się, Zabulonie, gdy ruszasz na wyprawę, 
i ty, Issacharze, w swoich namiotach.
19Zwołują narody na góręc 
i tam składają należne ofiarys, 
bo będą się karmić bogactwem mórz 
i klejnotami, jakie kryją wybrzeża».
20Do Gada powiedział: 
«Błogosławiony, kto da miejsce Gadowi! 
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a) Baszan – zob. Pwt 3,1+.

b) nogi… w oliwie – mycie nóg 
w oliwie jest tu synonimem 
zamożności.

c) Pisga – zob. Pwt 3,17+.

d) Jerycho – zob. Pwt 32,49+.

 Śmierć Mojżesza. Mojżesz ze szczytu góry Nebo oglądał Ziemię Obiecaną, lecz sam już do niej nie 
wszedł. Wędrówka, którą zapoczątkował, była kontynuowana przez Izraelitów pod wodzą Jozuego. 
Nawiązując do tych wydarzeń, autor Listu do Hebrajczyków stwierdził, że święci Starego Testamentu 
z daleka oglądali i witali Boże obietnice, które wypełniły się w Jezusie Chrystusie (Hbr 11,13).

On przysiadł jak lwica, 
by rozszarpać swą zdobycz.
21Upatrzył sobie najlepszą część kraju, 
bo była wyznaczona dla wodza. 
Wyruszył na czele ludu, 
spełnił wolę Pana 
i Jego nakazy wobec Izraela».
22Do Dana powiedział:
«Dan jest młodym lwem, 
który się rzuca z Baszanua».
23Do Neftalego powiedział: 
«Neftali, nasycony łaską 
i pełen błogosławieństwa Pana, 
będzie miał morze i południe».
24Do Asera powiedział: 
«Aser, błogosławiony wśród synów, 
niech będzie ulubieńcem swych braci, 
a swoje nogi niech kąpie w oliwieb.
25Jego zawory są z żelaza i brązu,
po wszystkie dni niech trwa twoja siła». 
26Nikt nie jest podobny do Boga Jeszuruna, 
który spiesząc ci na pomoc, cwałuje po niebie 
w majestacie obłoków.
27Schronieniem jest Bóg przedwieczny, 
ku ziemi wyciągnął odwieczne ramiona, 
by wypędzić przed tobą wroga, 
i rozkaz wydaje: «Zniszczyć!».
28Izrael mieszka bezpiecznie, 
samotne jest źródło Jakuba 
w kraju zboża i moszczu, 
a niebo zsyła mu rosę.
29Jakże szczęśliwy jesteś, Izraelu! 
Kto tak jak ty został zbawiony przez Pana? 
On tarczą twojej opieki 
i mieczem twojej chwały. 
Wrogowie będą ci schlebiać,
a ty podepczesz ich pychę”.

Śmierć Mojżesza

341Potem Mojżesz udał się z równin Moabus na górę Nebo, 
na szczyt Pisgac, który się wznosi naprzeciw Jerychad. 
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Powtórzone Prawo 34,2-12

a) cały kraj – ze szczytu Pisga 
roztacza się rozległy widok na 
niemal całą ziemię Izraela (Pwt 
3,27).

b) Gilead – zob. Pwt 2,36+.

c) Morze Zachodnie – inna 
nazwa Morza Śródziemnego.

d) Negeb – zob. Pwt 1,7+.

e) Soar – starożytne miasto 
leżące prawdopodobnie ok. 
3 km na południe od Morza 
Martwego (Rdz 14,8), identy-
fikowane z dzisiejszym Es-Sa-
fi. W Soarze schronił się Lot 
podczas zniszczenia Sodomy 
i Gomory (Rdz 19,20-25).

f) Mojżesz, podobnie jak jego 
brat Aaron, zmarł na szczycie 
góry. Miejsca pochówku oby-
dwu przywódców Izraela są 
nieznane. Być może chodziło 
o to, by groby te nie stały się 
miejscem kultu (Lb 20,22-29).

g) trzydzieści dni – zazwyczaj 
okres żałoby trwał siedem dni 
(Rdz 50,10; Jdt 16,24).

h) Mojżesz przewyższał 
wszystkich proroków ST (Pwt 
18,15.18).

Wtedy Pans pokazał mu cały kraja: Gileadb aż po Dan, 2cały obszar 
Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą ziemię Judy aż po 
Morze Zachodniec, 3Negebd, okręg doliny miasta palm, Jerycha, 
aż do Soarue. 4Pan powiedział do niego: „To jest kraj, który przy-
siągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowis, mówiąc: Dam go 
twojemu potomstwu. Pozwoliłem ci go zobaczyć, lecz ty tam 
nie wejdziesz”.
5Tam właśnie, w kraju Moabu, według postanowienia Pana, 
umarł Mojżesz, sługa Pana. 6Został pochowany w dolinie, w kraju 
Moabu, naprzeciw Bet-Peor, lecz do dziś nikt nie wie, gdzie znaj-
duje się jego gróbf. 7Mojżesz w chwili śmierci miał sto dwadzie-
ścia lat. Miał dobry wzrok i siły go nie opuściły. 8Izraelici opła-
kiwali Mojżesza trzydzieści dnig na równinach Moabu. Po tych 
dniach zakończył się okres płaczu i żałoby po Mojżeszu. 9Jozue, 
syn Nuna, był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na 
niego ręce. Izraelici byli mu posłuszni i wypełniali to, co Pan 
nakazał Mojżeszowi. 
10Nie pojawił się już w Izraelus proroks równy Mojżeszowi, z któ-
rym Pan rozmawiał twarzą w twarzh. 11Pan go posłał, aby doko-
nał wszystkich znaków i cudóws w ziemi egipskiej wobec fara-
ona, jego sług i całego kraju, 12aby ukazał całą swoją potęgę oraz 
te wszystkie wielkie i straszne dzieła, których dokonał w obecno-
ści wszystkich Izraelitów. 



List do Hebrajczyków
Wprowadzenie

Okoliczności powstania

Wschód chrześcijański od początku uznawał List do Hebrajczyków za pismo pochodzenia 
apostolskiego. Klemens Aleksandryjski widział w nim grecki przekład tekstu (dokonany 

przez Łukasza), który Paweł zredagował po hebrajsku. Orygenes uważał list za dzieło któregoś 
z uczniów Pawła. Kwestionowanie autentyczności tego pisma spowodowało jednak wahania 
co do jego natchnionego charakteru. Za włączeniem tego listu do kanonu NT przeważył głos 
św. Augustyna i tradycja wschodnia. Dyskusje nad jego autentycznością odżyły podczas 
reformacji. Sobór Trydencki nie zamknął ich definitywnie, choć wylicza List do Hebrajczyków 
w kanonie NT, tuż po listach Pawła. 

Wiele argumentów (styl, staranna kompozycja, różnice słownictwa, sposób ujęcia tajem-
nicy Chrystusa jako kapłana) przemawia za tym, że autorem pisma nie jest Paweł Apostoł, 
lecz któryś z jego towarzyszy: Barnaba, Łukasz czy nawet Klemens Rzymski. Do tych hipotez 
reformacja dodała jeszcze imię Apollosa.

Zakończenie Listu do Hebrajczyków nawiązuje do konkretnych okoliczności historycznych 
(zwolnienie Tymoteusza, pozdrowienia od ludzi z Italii), ale te informacje nie pozwalają na 
precyzyjne określenie miejsca i czasu jego powstania. Zastosowane w piśmie pewne archaicz-
ne sformułowania skłaniają niektórych egzegetów do twierdzenia, że jest on starszy od wiel-
kich listów Pawła Apostoła. Inni przesuwają redakcję Listu do Hebrajczyków na koniec I wieku 
(przed 95 r., kiedy to cytuje go Klemens Rzymski). Liczne podobieństwa z chrystologią listów 
więziennych oraz aluzje do ówczesnych wydarzeń każą datować List do Hebrajczyków raczej 
na czas męczeństwa Apostoła Narodów, przed zburzeniem Jerozolimy (lata 63-70). Autor 
traktuje bowiem liturgię świątynną jako rzeczywistość wciąż trwającą (Hbr 10,1-3).

Sam tekst listu nie precyzuje, do kogo jest kierowany. Tytuł do Hebrajczyków dodano 
zapewne w chwili włączenia pisma do zbioru listów autorstwa Pawła. Niejasne jest tu 
określenie Hebrajczycy. Dawni komentatorzy sądzili, że chodzi o mówiących po hebrajsku 
mieszkańców Palestyny. Dziś wiemy jednak, że oryginalnym językiem listu był grecki. Z tre-
ści dzieła wynika, że autor zwraca się do drugiego pokolenia chrześcijan (Hbr 5,12; 13,7), 
którym po pierwotnej gorliwości (Hbr 6,10; 10,32-34) grozi duchowa ospałość (Hbr 5,11; 
10,25; 12,3), a nawet odstępstwo w obliczu prześladowań (Hbr 10,35n; 12,4.7). Zagrażają im 
także błędy doktrynalne spowodowane silnym wpływem osób namawiających do przyjęcia 
judaizmu (Hbr 13,9).

Treść i teologia

Niepewność co do okoliczności powstania Listu do Hebrajczyków nie umniejsza wartości listu. 
Jego rodzaj literacki pozwala czytać go niezależnie od znajomości ówczesnych wydarzeń. 
Ważniejsze jest odkrycie reguł kompozycji utworu. Nie wystarczy tu, stosowany w listach 
Pawła, podział na część doktrynalną i moralną. Dokładniejszy jest podział na trzy części: 
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słowo Boże (Hbr 1,1 – 4,13), kapłaństwo Chrystusa (Hbr 4,14 – 10,18), życie chrześcijanina 
(Hbr 10,19 – 13,21). Ostatnie badania ujawniły strukturę koncentryczną, składającą się 
z pięciu części kolejno zapowiadanych przez autora (Hbr 1,4; 2,17; 5,10; 10,36.39; 12,12n). 
Część pierwsza (Hbr 1,5 – 2,18) dotyczy imienia Chrystusa, tj. określenia Jego pozycji wobec 
Boga i ludzi przez porównanie jej z rolą aniołów. Część druga (Hbr 3,1 – 5,10) wykazuje 
urzeczywistnienie w Chrystusie dwu istotnych cech kapłaństwa: jest On wiarygodny wobec 
Boga i solidarny z ludźmi. Część trzecia (Hbr 5,11 – 10,39) to centralne pouczenie Listu 
do Hebrajczyków o kapłaństwie Chrystusa: jest On najwyższym kapłanem nowego rodzaju  
(Hbr 7), gdyż Jego osobista ofiara różni się zasadniczo od dawnych ofiar rytualnych i daje 
wiernym dostęp do prawdziwej świątyni w niebie (Hbr 8 – 9). Chrystus wysłużył nam 
rzeczywiste odpuszczenie grzechów (Hbr 10,1-18), Jego ofiara zatem znosi definitywnie 
dawne kapłaństwo, Prawo i Przymierze i jest źródłem nowej rzeczywistości zbawczej. Uro-
czysta zachęta, skierowana do słuchaczy (Hbr 5,11 – 6,20; 10,19-39), stanowi ramę wykładu 
zawartego w tej części. Część czwarta (Hbr 11,1 – 12,13) wskazuje na dwa istotne wymiary 
życia duchowego chrześcijan: na wzór wiary dawnych pokoleń oraz na wytrwałość konieczną 
podczas różnych prób. Część piąta (Hbr 12,14 – 13,21) ukazuje wreszcie wzór życia chrześci-
jańskiego i zawiera wezwanie wiernych do odważnego pójścia drogą świętości i pokoju.

Doniosłość doktrynalna Listu do Hebrajczyków polega głównie na ukazaniu kapłańskiego 
wymiaru tajemnicy Chrystusa. Jest to jedyne pismo NT, które wprost odnosi do Niego tytuł 
najwyższego kapłana. Wyraża w ten sposób istotne powiązania między wiarą chrześcijańską 
a dawnym kultem rytualnym. List, akcentując doskonałą skuteczność jedynej ofiary Chry-
stusa, przedstawia zarazem życie chrześcijan jako składanie codziennych ofiar (Hbr 13,16).  
Zachęca wiernych, aby zanosili do Boga przez Jezusa Chrystusa ustawiczną ofiarę chwały 
przez życie w braterskiej służbie i miłości (Hbr 13,15n). Ważne jest także pielęgnowanie 
wspólnoty wiary, ścisłej łączności między chrześcijanami. Służy temu wzajemna troska 
(Hbr 3,12; 4,1.11), regularny udział w zgromadzeniach liturgicznych (Hbr 10,25), posłuszeń-
stwo przełożonym (Hbr 13,17). Autor przypomina o znaczeniu liturgii w jej podwójnym 
wymiarze: słowa i ofiary. Byłoby złudzeniem dążyć do Boga bez zjednoczenia z Chrystusem 
i braćmi.

List do Hebrajczyków bardziej niż inne pisma NT ukazuje wypełnienie obietnic Bożych 
w Chrystusie. Akcentuje też łączność obu Testamentów. Nieraz są to więzi paradoksalne, 
gdyż łączą twierdzenie z negacją, aby nieoczekiwanie objawić wypełnienie. Zwłaszcza 
śmierć Chrystusa jest negacją dawnego kultu, jego antytezą. A jednak uważne spojrzenie na 
misterium Męki odkrywa jej świętość i związek z kultem: jest to ofiara złożona Bogu aż do 
przelania krwi, a jej celem jest przebaczenie grzechów. Takie zestawienie wskazuje jednak 
na ogromną przewagę ofiary Chrystusa nad dawnymi ofiarami. Zamiast rytualnego uboju 
zwierząt mamy osobisty dar życia Chrystusa, w pełnym posłuszeństwie Bogu i w solidarności 
z ludźmi. Cel dawnego kultu osiągnął Chrystus raz na zawsze (Hbr 10,10), czyniąc przez to 
zbędnymi dawne obrzędy. 

W ten sposób List do Hebrajczyków porównuje obietnice ST z ich realizacją w Chrystusie, 
dawne „figury” z ich spełnieniem. I zawsze znajduje różne więzi łączące oba Testamenty 
w jednym planie zbawczym. Z mocą podkreśla przy tym nowość i ostateczny charakter obja-
wienia przyniesionego przez Chrystusa. List do Hebrajczyków zwraca się do chrześcijan zagu-
bionych w świecie, kuszonych i zniechęconych. Jako prawdziwe lekarstwo na choroby ducha 
nie proponuje ogólnikowych morałów, ale poważny wysiłek pogłębienia wiary w Chrystusa.
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 Jezus, Syn Boży, przewyższa aniołów. Przez całe ludzkie dzieje Bóg szukał osobistej więzi z człowie-
kiem, aż ostatecznie objawił się w pełni przez własnego Syna. Słowo Boże wiąże się ściśle z działaniem 
Boga, które słowu nadaje skuteczność. Dlatego najpełniejszą mową Boga do człowieka jest osoba Jezusa 
Chrystusa. Liturgia chrześcijańska obejmuje dwie nierozdzielne części: ogłoszenie słowa i uobecnienie 
zwycięstwa Boga nad grzechem dzięki Męce Jego Syna. Prolog Listu do Hebrajczyków odzwierciedla wiernie 
tę jedność słowa i dzieła zbawczego w Chrystusie, który po dokonaniu oczyszczenia z grzechów, zasiadł po 
prawej stronie Majestatu (w. 3). Odtąd nasze życie jest przekształcane działaniem Boga, które objawiło się 
najpełniej w paschalnej tajemnicy Chrystusa, w Jego Śmierci i chwale. Skuteczność tego działania zależy od 
naszej sakramentalnej więzi z Chrystusem. W Nim Bóg przemawia do nas i w Nim nas zbawia. Pierwsza 
część Listu do Hebrajczyków (rozdz. 1 – 2) zatrzymuje się na treści nowego imienia Chrystusa. Wskazuje 
na Jego miejsce w relacji z Bogiem i z ludźmi. Najpierw autor stara się określić obecną pozycję Chrystusa, 
zestawiając Go z aniołami. Za pomocą siedmiu dobranych cytatów biblijnych (ww. 5-14) dowodzi, że 
Chrystus jest bliższy Bogu niż aniołowie: tylko On może być nazwany Synem Bożym w sensie właściwym 
(Dz 13,33; Rz 1,4). Aniołowie w porównaniu z Nim są tylko sługami.

a) dni ostatnie – czyli czasy 
mesjańskie, które w Piśmie 
Świętym są nazwane czasami 
ostatecznymi (1Kor 10,11; 15,45; 
Ga 4,4; Hbr 9,26; 1P 1,20).

b) dziedzic – Jezus jako Syn 
Boży jest pełnoprawnym właści-
cielem stworzenia, zaś jako czło-
wiek otrzymał od Ojca władzę 
nad wszystkim w konkretnym 
momencie dziejów.

c) czasy – w znaczeniu: to, co 
istnieje, wszechświat (J 1,3; Hbr 
11,3).

d) istota – Jezus jest współ-
istotny Ojcu, czyli jest z Nim 
jednym Bogiem.

e) Majestat – jedna z pery-
fraz imienia Boga, stosowa-
nych przez Żydów. By okazać 
szacunek dla Bożego imienia 
Jahwe, Żydzi używali zamiast 
niego innych określeń (Elohim, 
Adonaj).

f) odziedziczył imię – w Piśmie 
Świętym imię (zob. Słownik) 
oznacza istotę osoby, określa 
jej naturę. Otrzymanie czegoś 
w dziedzictwie oznacza naby-
cie tego w sposób prawowity 
i naturalny.

Jezus, Syn Boży, przewyższa aniołów

11Bóg wielokrotnie i na wiele sposobów przemawiał dawniej do 
przodków przez prorokóws. 2W tych dniach ostatnicha przemó-

wił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicemb wszystkich 
rzeczy i przez Niego stworzył czasyc. 3On, będąc odblaskiem 
chwałys Boga i odbiciem Jego istotyd, podtrzymuje wszystko mocą 
swego słowa. On, gdy dokonał oczyszczenia z grzechóws, zasiadł 
po prawej stronie Majestatue na wysokościach. 4O tyle wyższym 
stał się od aniołóws, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imięf. 
5Któremu bowiem z aniołów Bóg powiedział kiedykolwiek: 
Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem? 
Albo: 
Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem? 
6Natomiast wprowadzając Pierworodnegos na świat, mówi: 
Niech Mu się kłaniają wszyscy aniołowie Boży! 
7O aniołach wprawdzie mówi: 
Aniołów swych czyni wichrami, a sługi swoje – płomieniami ognia.
8O Synu jednak: 
Tron Twój, Boże, na wieczne czasy, 
berłem sprawiedliwości berło Twego królowania. 
9Miłujesz sprawiedliwość, nienawidzisz nieprawości,  
dlatego Twój Bóg, o Boże, namaścił s Cię olejkiem wesela  
bardziej niż Twych towarzyszy! 
10Oraz: 
Panies, Ty na początku umocniłeś ziemię, 
a niebo jest dziełem rąk Twoich. 
11Ono przeminie, ale Ty zostaniesz.  
Wszystkie rzeczy zestarzeją się jak szata, 
12jak okrycie, jakby szatę je zwiniesz 
– i odmienią się. 

List do Hebrajczyków
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 Jezus, brat człowieka. Od przyjęcia przez nas wcielonego Słowa zależy nasze zbawienie. Autor wzywa 
więc żarliwie do posłuszeństwa temu Słowu (ww. 1-4). Następnie cytując Psalm 8, koncentruje się na 
drugim aspekcie tajemnicy Chrystusa – Jego relacji do ludzi. Chrystus jest nam nieporównanie bliższy 
od aniołów, gdyż jest nie tylko Synem Bożym, ale i synem człowieczym, tzn. należy do rodzaju ludzkiego. 
Właśnie dzięki Niemu powołanie człowieka, zarysowane w psalmie, osiąga pełną realizację. Jezus Chrystus 
świadomie przyjął cielesną naturę, podległą cierpieniu i śmierci, aby stać się sprawcą zbawienia ludzi. Przy-
jęcie przez Chrystusa pozycji niższej od aniołów było potrzebne w tym celu, aby przynieść człowiekowi 
najwyższą godność: odtąd boska chwała Chrystusa jest chwałą człowieka, któremu była obiecana władza 
nad światem. Chwalebny Chrystus uznał nas przed Bogiem za swych braci i tak skutecznie objawił swą 
solidarność z człowiekiem. Najściślej złączony z Bogiem i z nami, stał się doskonałym pośrednikiem. To, 
czego dawne kapłaństwo nie mogło osiągnąć za pomocą zewnętrznych obrzędów, Chrystus spełnił swą 
zbawczą Męką: stał się żywym łącznikiem między ludźmi a Bogiem, najwyższym kapłanem w pełni wiary-
godnym wobec Boga i pełnym miłosierdzia dla ludzi. Dotychczasowe imiona wyrażały tylko pewne aspekty 
Jego tajemnicy, tytuł zaś najwyższego kapłana obrazuje tę podwójną więź, obejmując także Mękę i chwałę. 
Był to jednak tytuł zbyt nowy, dlatego dalszy wykład poświęcony jest jego wyjaśnieniu.

a) przez aniołów – zgodnie z tra-
dycją żydowską aniołowie brali 
udział w przekazywaniu Prawa 
Mojżeszowego. Do tej tradycji 
nawiązują także Dz 7,38.53 
oraz Ga 3,19.

b) Hbr 2,6b-8 – wypowiedź 
z Psalmu 8, opiewającą god-
ność człowieka, autor stosuje do 
Jezusa, opisując Jego najwyższą, 
boską godność i władzę.

Lecz Ty jesteś taki sam zawsze,  
a Twoje lata się nie kończą. 
13O którym wreszcie z aniołów powiedział kiedykolwiek: 
Usiądź po mojej prawej stronie, 
aż położę twych wrogów 
jako podnóżek pod twoje stopy? 
14Czyż nie są oni wszyscy duchami posługującymi, posłanymi do 
pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? 

Jezus, brat człowieka 

21Musimy więc pilnie rozważać to, co usłyszeliśmy, jeśli nie 
chcemy minąć się z celem. 2Skoro bowiem słowo ogłoszone 

przez aniołówa okazało się tak wiążące, a wszelkie przekroczenie 
i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną odpłatę, 3to jakże my jej 
unikniemy, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie! Zaczął je 
głosić Pans, a Jego słuchacze je nam potwierdzili. 4Sam Bóg zaś 
poświadczył je cudownymi znakami i różnymi przejawami mocy 
Ducha Świętego, udzielanego zgodnie z Bożą wolą. 
5Przecież nie aniołom poddał On przyszły świat, o którym mówi-
my. 6Ktoś przekazał o tym następujące świadectwo: 
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 
albo syn człowieczys, że troszczysz się o niego? 
7Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołóws,  
chwałąs i czcią go ukoronowałeś... 
8Wszystko poddałeś pod jego stopyb! 
Otóż skoro poddał mu wszystko, to nie zostawił niczego, co nie 
byłoby mu poddane. Na razie jednak jeszcze nie widzimy, by 
wszystko było mu poddane. 9Natomiast w Tym, który został 
uczyniony niewiele mniejszym od aniołów, dostrzegamy Jezusas, 
ukoronowanego chwałą i czcią dzięki śmiertelnym cierpieniom! 
A zatem z łaski Bożej zaznał On śmierci za wszystkich! 10Otóż 
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 Kapłan wiarygodny. Kapłanem może być tylko człowiek poczuwający się do jedności z ludźmi grzesz-
nymi i mający pełne zaufanie u Boga. Aspekt pierwszy dotyczy więzi z Bogiem. Jezus ma pełne prawo 
do tytułu najwyższego kapłana naszego wyznania (w. 1), gdyż jest wiarygodny u Tego, który Go ustanowił  
(w. 2). Autor Listu do Hebrajczyków odwołuje się tu do ST (Lb 12,7), gdzie mowa o autorytecie Mojże-
sza jako reprezentanta ludu przed Bogiem. Uwielbiony Chrystus zasługuje na to samo określenie. Bóg 
obdarzył Go nawet większą czcią niż Mojżesza. Tamten biblijny prawodawca, jako sługa, miał miejsce 
w domu Bożym; Ten zaś jako Syn ma władzę nad domem Bożym! Jest zresztą, zgodnie z wyrocznią Natana  
(2Sm 7,13nn), budowniczym tego domu, którym w świetle wydarzeń paschalnych jesteśmy my sami, jeśli 
dochowamy wierności powołaniu (Ef 2,21n; 1P 2,5).

a) wielu – w sensie wszystkich 
(Mt 20,28; Hbr 9,28; Ap 7,9-14).

b) udoskonalił – w ST słowo 
to oznacza ‘wprowadzić 
w czynności kapłańskie’ (np. 
Wj 29,9.29.33). Autor Listu 
do Hebrajczyków stwierdza, że 
Jezus przez swe posłuszeństwo 
Ojcu i kapłańskie poświęcenie 
osiągnął pełnię doskonałości 
ludzkiej.

c) Po swoim wywyższeniu 
Chrystus pozostał zjednoczo-
ny z ludźmi, których uświęca 
(Mt 25,40; Mk 3,34n; J 20,17). 
W dalszej części Listu do 
Hebrajczyków braterstwo Jezu-
sa z ludźmi stanowi podstawę 
rozważań o Jego funkcji naj-
wyższego kapłana, którą wobec 
nich pełni.

d) bracia święci – tytuł chrze-
ścijan występujący tylko w tym 
miejscu NT. Zwykle chrześcija-
nie określani są mianem święci 
(np. 2Kor 1,1; Ef 1,1; Flp 1,1; 
Kol 1,4).

wypadało, aby Ten, który jest przyczyną i celem wszystkiego, 
który wielua synów chce doprowadzić do chwały, udoskonaliłb 
przez cierpienie dawcę ich zbawienia. 11Zarówno bowiem 
Uświęcający, jak i uświęcani, wszyscy wywodzą się z Jed-
nego. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich swymi 
braćmic: 
12Będę głosił Twoje imięs moim bracioms,  
będę Cię chwalił pośród zgromadzenias! 
13A także: 
Będę pokładał w Nim ufność! 
Oraz: 
Oto Ja i dzieci, które dał Mi Bóg! 
14Skoro więc dzieci otrzymały udział we krwis i ciele, to również 
On sam chciał mieć w nich udział, aby przez śmierć mógł poko-
nać diabłas, dzierżącego władzę nad śmiercią, 15i aby uwolnić 
tych, którzy bojąc się śmierci, całe życie podlegali niewoli. 
16Przychodzi On bowiem z pomocą nie aniołom, lecz potomstwu 
Abrahama! 
17Toteż musiał we wszystkim upodobnić się do bracis, aby stać się 
miłosiernym, a zarazem wiarygodnym wobec Boga najwyższym 
kapłanems, który zgładzi grzechys ludu. 18Skoro bowiem sam 
doświadczył pokusy, potrafi przyjść z pomocą kuszonym! 

Kapłan wiarygodny 

31A zatem, bracia święcid, których łączy to samo niebiańskie 
powołanie, wpatrujcie się w Jezusas, apostołas Bożego i naj-

wyższego kapłanas naszego wyznania. 2U Tego, który Go ustano-
wił, jest On wiarygodny, tak jak Mojżesz, w całym Jego domu. 
3A należy Mu się nawet większa chwałas niż Mojżeszowi, skoro 
budowniczy domu odbiera większą cześć niż zbudowany przez 
niego dom. 4Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, 
a budowniczym wszystkiego jest Bóg. 5Wprawdzie i Mojżesz był 
wiarygodny w całym Jego domu, jako sługa, na świadectwo tego, 
co miało być powiedziane. 6Ale Chrystuss jako Syn jest nad całym 
Jego domem! Tym domem my jesteśmy, jeśli tylko zachowamy 
pełną ufność i chlubną nadzieję. 
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 Obietnica udziału w odpoczynku Boga. Ponieważ Chrystus ma pełnię władzy kapłańskiej i przemawia 
do nas w imieniu Boga, musimy przyjmować Jego słowa z najwyższą ufnością, dzięki której wejdziemy 
do odpoczynku Bożego. Temat zaufania do Boga autor rozwija na podstawie fragmentu Psalmu 95. Bunt 
Izraelitów przeciwko Bogu i Mojżeszowi był przyczyną wieloletniej wędrówki po pustyni. Skoro zawierzyli 
oni ludzkim słowom zamiast obietnicy Boga, zostali skazani na błądzenie aż do śmierci (Lb 14,32n). Wobec 
tej samej próby stoją teraz chrześcijanie: i nas dotyczy radosna nowina o królestwie pokoju i błogosławień-
stwa (Mk 1,15). Możemy uwierzyć i wejść do odpoczynku albo też odrzucić wiarę i być wykluczonym 
na zawsze. Cała ta zachęta łączy ściśle temat słowa Bożego i kapłaństwa Chrystusa. Wiarygodny u Boga, 
chwalebny kapłan Chrystus przekazuje nam słowo zbawienia, abyśmy je przyjęli z wiarą. Przemawia 
On w imieniu Boga jako Jego syn i wprowadza nas do wiecznego odpoczynku – jeśli tylko okazujemy 
Mu posłuszeństwo wiary (Rz 1,5; 16,26). Dalsza refleksja prowadzi autora do wskazania drugiego aspektu 
kapłaństwa Chrystusa: solidarności z ludźmi. Jozue (gr. Jezus), który wprowadził Izraela do Ziemi Obie-
canej, był zapowiedzią prawdziwego Zbawcy, Jezusa Syna Bożego, który dotarł aż do niebios (Hbr 4,14), 
prowadząc za sobą całą ludzkość. Słowo, które Bóg skierował do ludzi przez swojego Syna i w Nim, ma 
moc nie tylko w pełni poznać człowieka, ale również doprowadzić go do zbawienia.

a) odpoczynek – w ST ozna-
cza: odpoczynek Boga po dziele 
stworzenia (Rdz 2,3), sobotni 
odpoczynek człowieka – szabat 
(np. Wj 35,2), ziemię obieca-
ną (np. Pwt 12,9), świątynię, 
miejsce Bożej obecności (np. 
Ps 132,14). Całe rozważanie 
na temat Bożego odpoczynku 
nawiązuje do świętowania 
szabatu, pojmowanego prze-
nośnie jako obraz zbawienia, 
niebo, które jest dziedzictwem 
wierzących. Liturgia ST jest tu 
i w innych fragmentach Listu 
do Hebrajczyków obrazem nowej 
rzeczywistości zbawczej.

Obietnica udziału w odpoczynku Boga 
7Toteż, jak mówi Duch Święty: 
Dzisiaj, jeśli głoss Jego usłyszycie, 
8 nie zatwardzajcie sercs waszych jak w rozgoryczeniu,  
jak w dniu próby na pustyni, 

9gdy Mnie kusili wasi ojcowie, 
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła 
10przez czterdzieści lat. 
Dlatego budziło we Mnie odrazę to pokolenie 
i powiedziałem: Zawsze błądzą w sercu! 
Oto oni nie poznali drógs moich. 
11Toteż przysiągłem zagniewany, 
że nie wejdą do mego odpoczynkua! 
12Uważajcie, bracias, aby żaden z was przez niewierność złego 
serca nie odstąpił od Boga żywego! 13Natomiast zachęcajcie się 
wzajemnie każdego dnia, póki mówi się o tym dzisiaj, aby nikt 
z was nie był zatwardziały przez oszustwo grzechus. 14Mamy 
bowiem udział w losie Chrystusa, jeśli zdecydowanie aż do końca 
zachowamy naszą pierwotną postawę, 15zgodnie ze słowami: 
Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak 
w rozgoryczeniu. 16Którzy to bowiem ze słuchających ulegli rozgo-
ryczeniu? Czy nie ci, którzy dzięki Mojżeszowi wyszli z Egiptu? 
17A kto budził odrazę przez czterdzieści lat? Czy nie ci, którzy 
zgrzeszyli i których zwłoki legły na pustyni? 18Komu wreszcie 
przysiągł, że nie wejdzie do Jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy 
okazali się nieposłuszni? 19Widzimy więc, że nie mogli wejść 
z powodu niewiary. 

4 1Skoro zatem trwa nadal obietnica wejścia do Jego odpoczyn-
ku, strzeżmy się, aby ktoś z was nie został jej pozbawiony!  

2I my bowiem otrzymaliśmy radosną nowinę, podobnie jak tamci. 
Tamtym jednak usłyszane słowo nie przyniosło żadnej korzyści, 
ponieważ nie pozostali w jedności z tymi, co słuchali. 3My zaś, 
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 Kapłan miłosierny. Niegdyś Bóg na Synaju objawił się Mojżeszowi jako bogaty w łaskę i wierność 
(Wj 34,6). Oba te przymioty Boga stały się teraz widoczne w Jego Synu, najwyższym kapłanie Nowego 
Przymierza, który jest blisko wszystkich ludzi. Dlatego autor zachęca chrześcijan, aby ufnie zbliżali się do 
tronu łaski (Hbr 4,16). Porównuje on Chrystusa także do Aarona i podkreśla, że wykazuje On obie istotne 
cechy wszelkiego kapłaństwa: solidarność z ludźmi i wiarygodność u Boga. Pierwszą cechę osiągnął On 
przez swoją pokorę: nie sam siebie okrył chwałą (Hbr 5,5). To Ojciec ustanowił Go najwyższym kapłanem, 
zgodnie ze świadectwem Pisma (Ps 110,4). Następnie ukazana jest droga pokory i ludzkiej solidarności, 
która doprowadziła Chrystusa do kapłaństwa (Hbr 5,7n). Głęboka refleksja nad Jego modlitwą w Ogrójcu 
(Mt 26,36nn) i wołaniem z krzyża (Mt 27,46.51) dowodzi, że przyjął On do końca udział w losie człowieka, 
łącznie z cierpieniem i śmiercią. Jako najwyższy kapłan nie tylko uczestniczy On w ludzkiej nędzy, ale 
potrafi też skutecznie jej zaradzić dzięki złożonej ofierze. Jego ofiarą są błagania i prośby, zanoszone do 
Boga z uległością (Hbr 5,7). Właśnie ta uległość Chrystusa sprawiła, że został wysłuchany: Jego ofiara 
została przyjęta i odwróciła bieg historii! Dokonało się to nie przez cudowną interwencję Boga, jakbyśmy 
się spodziewali, lecz dzięki wypełnieniu przez Syna woli Ojca (Mt 26,42): Jezus przez cierpienia nauczył się 
posłuszeństwa (Hbr 5,8). Chrystus, składając ofiarę z siebie, stał się doskonałym najwyższym kapłanem  
(Hbr 5,9n). Ofiara ta nie tylko zamieniła klęskę w zwycięstwo, lecz przemieniła całe Jego człowieczeństwo. 
Wychylając do dna kielich Męki (Mt 26,39), Chrystus stał się przyczyną wiecznego zbawienia (Hbr 5,9) dla 
wszystkich, którzy pozwolą Mu się prowadzić. Męka objawiła Jego całkowite posłuszeństwo Bogu i soli-
darność z braćmi. W ten sposób udoskonalił On swą podwójną więź: z Bogiem i ludźmi, a łącząc w sobie 
obie te relacje, stał się najwyższym kapłanem na wzór Melchizedeka (Hbr 5,10). Spełniło się proroctwo 
Psalmu 110: na drodze całkowitej solidarności Chrystus osiągnął to, co było niemożliwe w kapłaństwie 
starotestamentowym.

a) Personifikacja słowa Boże-
go i opis jego mocy: jest ono 
życiodajne (np. Pwt 32,47), 
zawsze osiąga zamierzony cel 
(Iz 55,10n), posiada boską zdol-
ność przenikania wszystkiego 
(np. Mdr 1,6; Rz 8,27) i wie-
dzę o człowieku (np. Dz 1,24; 
15,8).

b) dotarł do nieba – najwyższy 
kapłan pełniący służbę w świą-
tyni jerozolimskiej wchodził do 
miejsca najświętszego przez 
dziedzińce, zasłony i przed-
sionek. Jezus jako najwyższy 
kapłan dotarł z ziemi do Boga 
w niebie (Ef 4,10; Hbr 6,20; 
9,11n.24).

którzy uwierzyliśmy, wchodzimy do odpoczynku! Powiedział 
bowiem: Toteż przysiągłem zagniewany, że nie wejdą do mego 
odpoczynku, chociaż dzieła Jego były już dokonane od początku 
świata. 4Powiedziano gdzieś na temat siódmego dnia w ten spo-
sób: W siódmym dniu Bóg odpoczął po całym swoim dziele. 5Tutaj 
natomiast: Nie wejdą do mego odpoczynku. 
6Tak więc, ponieważ niektórzy mają do niego wejść, a ci, którzy 
wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z powodu swej 
niewierności, 7Bóg ustala ponownie pewien dzień – dzisiaj – 
mówiąc znacznie później przez Dawida w przytoczonym już 
proroctwie: Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc 
waszych! 8Gdyby bowiem Jozue zapewnił im odpoczynek, Bóg 
nie mówiłby po tylu dniach o jakimś innym. 9Pozostaje więc 
odpoczynek sobotni dla ludu Bożego. 10Ten bowiem, kto wszedł 
do Jego odpoczynku, podobnie jak Bóg odpoczął od swoich dzieł. 
11Starajmy się więc wejść do tego odpoczynku, aby już nikogo nie 
skłonił do upadku ów przykład niewierności! 12Słowo Boże jest 
bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze od każdego obosiecznego 
miecza. Przenika ono aż do rozdzielenia duszys i ducha, stawów 
i szpiku, rozsądza myśli i zamiary sercaa. 13Żadne stworzenie nie 
ukryje się przed nim, gdyż wszystko jest odkryte i jawne oczom 
Tego, któremu musimy zdać sprawę.

Kapłan miłosierny 
14Skoro więc nasz najwyższy kapłans, Jezuss, Syn Bożys, jest tak 
wielki i dotarł do niebab, trzymajmy się mocno wyznania wiary. 
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 Przestroga przed odstępstwem. Tematem centralnej części Listu do Hebrajczyków jest Jezus – 
doskonały kapłan i sprawca zbawienia. Część doktrynalną poprzedza jednak (a także zamyka, zob.  
Hbr 10,19-39) rozbudowana zachęta. Autor chce przygotować ospałych duchowo odbiorców do przyjęcia 
tak ważnej nauki. Brak żywej wiary utrzymuje ich ciągle w stanie niemowlęctwa (1Kor 3,1n), choć 
długa już przynależność do wspólnoty chrześcijańskiej domaga się postawy dojrzałej, a nawet podjęcia 
funkcji nauczycielskich. Mimo tych braków, a raczej właśnie z ich powodu, autor rozwinie istotny temat 
kapłaństwa Chrystusa w przekonaniu, że prawda ta pomoże chrześcijanom osiągnąć dojrzałość w wierze. 
Pomija więc podstawowe nauki, jakich udzielano przy włączeniu w społeczność Kościoła. Streszcza tylko 
w sześciu punktach zakres podstawowej katechezy chrzcielnej. Są to najpierw dwie dyspozycje konieczne 
do nawrócenia: odejście od martwych uczynków i uwierzenie w Boga żywego. W świetle Hbr 9,14 mar-
twe uczynki oznaczają stan grzechu, a więc to wszystko, co przeszkadza prawdziwemu życiu Bożemu, 
bezowocne czyny ciemności (Ef 5,11; por. Ga 5,19; 1Tes 1,9). Dwa kolejne punkty to sakramenty wtajem-
niczenia chrześcijańskiego. Mowa o obmyciach przypomina o różnicy dzielącej chrzest od żydowskich 
czy pogańskich obmyć rytualnych. Nakładanie rąk to znak udzielania Ducha Świętego (Dz 8,17; 19,6;  
1Tm 4,14; 5,22): gest zachowany w sakramentach Kościoła. Trzecia wreszcie para katechizmowych nauk 
to prawdy eschatologiczne związane z chrztem (Rz 6,8-11; 1Kor 6,11). Wiara w zmartwychwstanie i w Sąd 
Ostateczny warunkuje życie chrześcijańskie. Po przypomnieniu podstaw wiary, autor mocno przestrzega 

a) Zdanie to bardzo wyraźnie 
stwierdza, że Jezus, Syn Boży, 
był prawdziwym człowiekiem. 
Nie popełnił On grzechu, ale 
podlegał innym ludzkim ograni-
czeniom. 

b) zbliżać się – w Liście do 
Hebrajczyków zbliżać się ozna-
cza nawiązać serdeczną więź 
z Bogiem dzięki łasce Chrystusa 
(Hbr 7,25; 10,22; 11,6; por. Hbr 
12,18).

c) tron łaski – tron Boga jest 
symbolem Jego potęgi, wła-
dzy i dystansu do człowieka. 
W Jezusie stał się tronem łaski, 
źródłem miłosierdzia i życzliwej 
bliskości Boga.

d) został wysłuchany – Męka 
i Śmierć Jezusa wydają się temu 
zaprzeczać. Jednak wysłucha-
na została modlitwa Jezusa 
o wypełnienie się woli Ojca, 
a Zmartwychwstanie jest osta-
tecznym tryumfem Jezusa nad 
śmiercią (Rz 6,9).

e) nauczył się posłuszeństwa – 
nie oznacza to, że Jezus nie był 
posłuszny, lecz że jako człowiek 
wydoskonalił się w posłuszeń-
stwie woli Ojca, przyjmując 
nawet doświadczenie cierpienia.

f) nauka sprawiedliwości – 
synonim wiary chrześcijań-
skiej, pojmowanej jako prakty-
kowanie poznanych zasad życia 
chrześcijańskiego.

15Nie takiego bowiem mamy najwyższego kapłana, który nie 
mógłby współczuć nam w słabościach. Przeciwnie, podobnie jak 
my doświadczył On wszystkiego – oprócz grzechua. 16Śmiało więc 
zbliżmy sięb do tronu łaskic, aby otrzymać miłosierdzies i znaleźć 
łaskę w stosownej chwili! 

5 1Każdy bowiem najwyższy kapłan, brany spośród ludzi, dla 
ludzi też jest ustanawiany w sprawach Bożych, aby składał 

dary i ofiarys za grzechys. 2Potrafi on współczuć tym, którzy 
błądzą nieświadomie, gdyż i sam podlega słabości. 3Z tego też 
powodu musi składać ofiary za grzechy zarówno w imieniu 
ludu, jak i własnym. 4A nikt nie może przyjąć tej godności, jeśli 
nie jest powołany przez Boga jak Aaron. 5Toteż i Chrystuss nie 
sam siebie okrył chwałąs najwyższego kapłana. Uczynił to Ten, 
który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś 
zrodziłem. 6Podobnie mówi w innym miejscu: Ty jesteś kapłanem 
na wieki na wzór Melchizedeka. 7On to podczas swego ziemskiego 
życia, z wielkim wołaniem i łzami zanosił błagania i prośby do 
Tego, który mógł Go ocalić od śmierci. I został wysłuchanyd dzięki 
swej uległości! 8Chociaż był Synem, przez cierpienia nauczył się 
posłuszeństwae. 9Tak udoskonalony, stał się przyczyną wiecznego 
zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. 10A Bóg ogłosił 
Go najwyższym kapłanem na wzór Melchizedeka. 

Przestroga przed odstępstwem 
11Mamy o tym wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to przeka-
zać, skoro w słuchaniu staliście się ociężali. 12Chociaż bowiem ze 
względu na czas winniście już być nauczycielami, sami ponownie 
potrzebujecie pouczenia o podstawowych zasadach nauki Bożej. 
Zamiast stałego pokarmu, znowu potrzebujecie mleka! 13Każdy 
bowiem niewprawny w nauce sprawiedliwościf jest jak niemowlę 
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przed groźbą odstępstwa od niej. Nieco wcześniej stwierdza konieczność pokuty, czyli odwrócenia się od 
martwych uczynków (Hbr 6,1). Tu natomiast ostrzega, aby przez świadome lekceważenie Śmierci Jezusa 
nie utracić Go na zawsze. Kto bowiem formalnie należy do Kościoła, a jednocześnie trwa w grzechu, 
ten niszczy w sobie owoce Chrystusowego krzyża. Taki człowiek przypomina jałową ziemię, której grozi 
przekleństwo. Surowe napomnienie kończy się jednak zachętą do wytrwania w wierności obietnicom 
złożonym na chrzcie, aby odziedziczyć zbawienie. 

 Niewzruszona obietnica Boża. Nadzieja chrześcijan opiera się na wierności Boga, który jest niezmien-
ny (Jk 1,17). Skoro wypełnił On wobec Abrahama obietnicę wzmocnioną dodatkowo przysięgą, uczyni 
to także wobec chrześcijan, dzieci Abrahama w wierze (Rz 4,16) i dziedziców obietnic (Hbr 6,12). Lecz 
aby oglądać spełnienie obietnicy, trzeba przyjąć postawę Abrahama, który okazał się cierpliwy w ocze-
kiwaniu. Nadziei chrześcijańskiej nic nie jest w stanie zachwiać, bo opiera się ona także na Chrystusie. 
Autor zastosował tu porównanie Jezusa do kotwicy rzuconej w głębinę nieba, poza zasłonę dzielącą 
człowieka od Boga. Przywodzi to na myśl obraz świątyni jerozolimskiej, w której zasłona oddzielała 
wiernych od najświętszego miejsca obecności Boga. Najwyższy kapłan wchodził tam tylko raz w roku, 
aby uzyskać dla ludzi pojednanie (Kpł 16,2.12). Teraz zaś do prawdziwej świątyni niebios na wieki wszedł 
najwyższy kapłan Jezus. Dzięki Niemu i w Nim mamy pewny dostęp do nieba, w którym przygotował 
nam miejsce (J 14,2). Jest On nie tylko reprezentantem wybawionych z więzów śmierci, ale jest naszym 

a) światło – chodzi o chrzest 
(por. fragment hymnu chrzciel-
nego w Ef 5,14; Hbr 10,32).

b) przyszły wiek – era mesjań-
ska, powszechne zmartwych-
wstanie i wieczna chwała.

c) nie są w stanie sami się nawró-
cić – ta niemożność wynika 
z faktu świadomego odrzucenia 
łaski przez odstępców. Osoby, 
które porzuciły Chrystusa, nie 
są w stanie korzystać z owo-
ców Jego zbawienia (Mt 12,31+; 
Hbr 10,26nn). Nie wyklucza to 
jednak możliwości nawrócenia 
w przyszłości.

ssące mleko. 14Dojrzali zaś przyjmują pokarm stały, gdyż przez 
praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania między tym 
co dobre i złe. 

6 1Zostawmy jednak podstawy nauki o Chrystusies i przejdźmy 
do spraw dojrzałości. Nie kładźmy ponownie fundamentu, 

którym jest: odwrócenie się od martwych uczynków, wiara 
w Boga, 2nauka o obmyciachs, nakładaniu rąk, powstaniu z mar-
twych i sądzies wiecznym. 3Tak właśnie uczynimy, jeśli Bóg 
pozwoli! 4Ci bowiem, którzy raz otrzymali światłoa, zakosztowali 
darus nieba, stali się uczestnikami Ducha Świętego 5i zakosztowali 
dobrego słowa Boga oraz przejawów mocy przyszłego wiekub,  
6a mimo to odpadli, nie są w stanie sami się nawrócićc! Krzyżują 
oni w sobie na nowo Syna Bożegos i wystawiają na szyderstwo. 
7Gdy ziemia pije obficie spadający na nią deszcz i rodzi rośliny 
pożyteczne dla tych, którzy je uprawiają, otrzymuje błogosławień-
stwos od Boga. 8Jeśli zaś wydaje ciernie i osty, jest bez wartości 
i bliska przekleństwas, a w końcu będzie spalona. 
9Jednak co do was, umiłowani, choć tak mówimy, jesteśmy 
przekonani, że czeka was lepszy los – zbawienie. 10Bóg przecież 
nie może być niesprawiedliwy, by miał zapomnieć o waszym 
trudzie i miłości, jaką okazaliście Jego imienius, gdy usługiwaliście 
świętyms i nadal służycie. 11Pragniemy jednak, aby każdy z was 
nadal wykazywał taką gorliwość, aż do całkowitego spełnienia się 
nadziei! 12Nie bądźcie ociężali, lecz naśladujcie tych, którzy przez 
wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. 

Niewzruszona obietnica Boża 
13Kiedy Bóg dawał obietnicę Abrahamowi, to ponieważ nie mógł 
złożyć przysięgi na kogoś większego, przysiągł na samego siebie: 
14Będę cię obficie błogosławił s i niezmiernie cię rozmnożę. 15I tak dzięki 
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przewodnikiem, na zawsze solidarnym bratem. Ten fakt stanowi niezłomną gwarancję naszej nadziei, 
że spełnią się obietnice Boga. Jezus – najwyższy kapłan – jest podstawą ufności chrześcijan i zachętą do 
wytrwałości w próbach życia. 

 Na wzór Melchizedeka. Autor wraca do tematu kapłaństwa Chrystusa, dowodząc teraz, iż jest ono 
zupełnie inne niż w ST. Już poprzednio (Hbr 5,4n), cytując Psalm 110, chciał wykazać, że Chrystus 
został przez Boga nazwany najwyższym kapłanem, podobnie jak Aaron. Tu podejmuje ten sam temat, 
aby dowieść wyższości Chrystusa nad Aaronem: Chrystus bowiem jest kapłanem na wzór Melchizedeka  
(Hbr 6,20). Postać tego tajemniczego kapłana i króla zostaje odczytana przez autora Listu do Hebrajczyków 
jako zapowiedź doskonałego kapłaństwa Chrystusa. Wspomniany w Rdz 14 Melchizedek nie posiada 
rodowodu, trwa więc na wieki, jest także wyższy od Abrahama i wszystkich, których on reprezentuje 
jako założyciel rodu. Dowodem tej wyższości jest fakt, że to Melchizedek błogosławi Abrahama, który 
z kolei składa mu dziesięcinę. Kapłaństwo Melchizedeka jest więc wyższe od kapłaństwa potomków 
Abrahama – lewitów. Tak zaskakująca interpretacja zrywa z tradycją żydowską, w której kapłani – po-
tomkowie Lewiego – cieszyli się najwyższą godnością. Trudny tekst Hbr 7,11-28 stwierdza, że proroctwo 

a) dwa... akty – obietnica 
i przysięga.

b) Sprawiedliwość i pokój to 
największe obietnice mesjańskie 
ST (Ps 72,1n.7; Iz 9,5n; 32,1.17; 
Jr 23,5n). Wyjaśnienie znaczenia 
imienia Melchizedeka wiąże go 
jeszcze bardziej z osobą Jezusa.

c) w lędźwiach – autor nawiązu-
je do obecnego w ST przekona-
nia o ścisłej łączności istniejącej 
między przodkami a potomka-
mi, zarówno w dobrym, jak 
i w złym (np. Wj 20,5n). Lewi, 
który jest potomkiem Abraha-
ma, już w jakimś sensie istniał 
w swoim przodku.

cierpliwości Abraham uzyskał obietnicę. 16Otóż ludzie przysięgają 
na kogoś większego, a zakończenie każdego sporu wzmacniają 
przysięgą. 17W tym sensie Bóg, chcąc dobitnie ukazać dziedzicom 
obietnicy niezmienność swej decyzji, zagwarantował ją przysięgą. 
18Przez te dwa niezmienne aktya – a niemożliwe, żeby Bóg skłamał 
– otrzymaliśmy silną zachętę, aby uciec się do Niego, chwytając 
się rzuconej nam nadziei. 19Jest ona jakby niezawodną i mocną 
kotwicą dla duszys, przenikającą poza wewnętrzną zasłonę. 20Tam 
właśnie dotarł przed nami Jezuss, stając się najwyższym kapłanems 
na wieki na wzór Melchizedeka. 

Na wzór Melchizedeka 

71Otóż ten Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyż-
szego, wyszedł na spotkanie z Abrahamem, wracającym po 

pobiciu królów, i pobłogosławiłs go. 2Jemu to Abraham wydzielił 
dziesięcinęs ze wszystkiego. Jego imięs oznacza najpierw „króla 
sprawiedliwości”, ale również króla Szalemu, czyli „króla pokoju”b.  
3Bez ojca, bez matki, bez rodowodus, nie ma początku dni ani 
też końca życia, podobnie do Syna Bożegos pozostaje kapłanem 
na zawsze. 4Rozważcie, jak wielki musiał być ten, któremu sam 
patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. 5Wpraw-
dzie i potomkowie Lewiego, otrzymując kapłaństwo, mają zgod-
nie z Prawem przywilej pobierania dziesięcin od ludu, czyli od 
własnych braci, chociaż i oni wywodzą się od Abrahama. 6Ten 
zaś, nie pochodząc z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama 
i pobłogosławił dziedzica obietnic. 7A nie da się zaprzeczyć, że to, 
co niższe, otrzymuje błogosławieństwo od wyższego. 8Tu ponad-
to przyjmują dziesięciny ludzie śmiertelni, tam zaś ktoś, o kim 
zaświadczono, że żyje! 9Dodajmy wreszcie, że w osobie Abrahama 
oddaje dziesięcinę nawet Lewi, któremu należą się dziesięciny. 
10Był on bowiem jeszcze w lędźwiachc swego ojca, gdy ten spotkał 
się z Melchizedekiem. 11Gdyby doskonałość dało się osiągnąć 
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Ps 110,4 zapowiada inne, wieczne kapłaństwo naszego Pana. Odwołanie się do konsekracji kapłańskiej 
w ST jest dziś niezrozumiałe. W greckim przekładzie Pięcioksięgu święcenia kapłanów nazywa się „udo-
skonaleniem”, tzn. czynnością zapewniającą im doskonałą skuteczność w spełnianiu obrzędów. Autor 
Listu do Hebrajczyków korzysta z tego słowa, ale w głębszym znaczeniu: prawdziwa konsekracja powinna 
w pełni przemienić tego, który ją otrzymuje, aby był doskonałym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. 
Otóż w ST konsekracja nie zapewniała kapłanom realnej więzi z Bogiem, dlatego wzbudza On (to samo 
greckie słowo oznacza też wskrzeszenie) zupełnie innego Kapłana, z rodu Judy, a nie z Lewiego! Chrystus 
otrzymał kapłaństwo dzięki chwalebnej przemianie w Zmartwychwstaniu. Jego kapłaństwo, zaprzysiężone 
przez Boga, zdecydowanie góruje nad dawnym, starotestamentowym: jest wieczne (Rz 6,9), podczas gdy 
tamto było ograniczone śmiercią kapłanów. Rytuał „udoskonalania” grzesznych kapłanów nic w nich nie 
zmieniał i nie zwalniał od konieczności powtarzania aktów ofiarnych. Stąd jasny wniosek: w miejsce 
niedoskonałych kapłanów, ustanawianych przez prawo Mojżeszowe, wyrocznia Boża (Ps 110,4) ustanawia 
najwyższego kapłana na wieki, Syna Człowieczego i Bożego zarazem.

a) W Izraelu kapłaństwo zosta-
ło ustanowione wraz z nada-
niem Prawa przez Mojżesza. 
Składając ofiary, kapłani doko-
nywali przebłagania za niewier-
ności Prawu, popełnione przez 
Izraelitów. Bez przebłagania nie 
wolno było zbliżyć się do Boga. 
Nowy kapłan, Jezus Chrystus, 
służy nowemu prawu łaski, 
składając nową ofiarę.

b) bezużyteczny – prawo Mojże-
szowe i związane z nim kapłań-
stwo nie gładziło ludzkich 
grzechów, nie prowadziło więc 
także do wspólnoty z Bogiem.

c) codziennie – prawo Mojże-
szowe nie nakazywało codzien-
nej ofiary za grzechy. Składał 
ją najwyższy kapłan tylko raz 
w roku, w Dniu Przebłagania 
(Kpł 16,6.15). Autor chce uwy-
puklić różnicę pomiędzy kapłań-
stwem lewickim a kapłaństwem 
Jezusa, który złożył ofiarę ze 
swego życia tylko raz i jest ona 
wystarczająca.

dzięki kapłaństwu lewickiemu – jako że było ono podstawą prawa 
ustanowionego dla ludu – to po cóż byłoby ustanawiać jeszcze 
innego kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona? 
12Otóż zmiana kapłaństwa z konieczności powoduje też zmianę 
prawaa. 13A Ten, którego dotyczy ta wypowiedź, należał do innego 
plemienia, z którego nikt nie pełnił służby ołtarza. 14Wiadomo 
przecież, że nasz Pans pochodził z Judy, a Mojżesz nie wspomina 
o kapłanach z tego plemienia. 15Jest to tym bardziej oczywiste, że 
na podobieństwo Melchizedeka pojawia się inny kapłan, 16stając 
się nim nie z zewnętrznego przepisu, lecz z mocy niezniszczalne-
go życia. 17Bóg zaświadczył bowiem: Ty jesteś kapłanem na wieki 
na wzór Melchizedeka. 
18Zniósł więc dawny przepis, który okazał się za słaby i bezu-
żytecznyb. 19Prawo bowiem nie uczyniło niczego doskonalszym, 
toteż jego miejsce zajęła lepsza nadzieja, przez którą możemy 
zbliżyć się do Boga. 20A dokonało się to nie bez przysięgi. 
Tamci bowiem zostawali kapłanami bez składania przysięgi, 
21Ten zaś dzięki przysiędze Boga, który powiedział do Niego: 
Pans przysiągł i nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki! 
22Tak więc Jezuss jest gwarantem znacznie lepszego przymie-
rzas. 23Ponadto tamci kapłani musieli być liczni, bo śmierć nie 
pozwalała im trwać. 24Ten zaś, przez to, że trwa na wieki, ma 
kapłaństwo nieprzemijające. 25Toteż na zawsze może zbawić 
tych, którzy zbliżają się do Boga. Żyje przecież wiecznie, aby 
się wstawiać za nimi. 26Takiego właśnie potrzeba nam było 
najwyższego kapłanas: świętego, niewinnego, nieskalanego, 
odłączonego od grzeszników, a sięgającego ponad niebo. 27Nie 
musi On codzienniec, jak dawni najwyżsi kapłani, składać 
ofiary najpierw za własne grzechys, a potem za grzechy ludu. 
Uczynił to bowiem raz na zawsze, samego siebie składając 
w ofierzes. 28Prawo ustanawia najwyższymi kapłanami słabych 
ludzi, słowo zaś przysięgi, zastępującej Prawo, ustanawia Syna 
doskonałego na wieki. 
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 Niedoskonałość dawnego kultu. Centralna część Listu do Hebrajczyków (rozdz. 8 – 9) zachęca do 
rozważenia drogi, którą przebył Chrystus. W jednym wydarzeniu Męki Pańskiej dokonała się potrójna 
przemiana: osoby kapłana, ofiary i drogi do Boga. „Liturgia” sprawowana przez Chrystusa jest zupełnie 
odmienna od dawnego kultu ofiarniczego. Aby to wykazać, autor Listu do Hebrajczyków rozważa kolejno: 
poziom, na jakim dokonywał się kult ST (ww. 4-6); związane z nim przymierze (ww. 7-13); szczegółową 
organizację tego kultu (Hbr 9,1-10). Autor przywołuje tu dawny system rytualnych rozgraniczeń. W ST 
świątynia obejmowała bowiem miejsce święte (pierwszy namiot) i najświętsze, uważane za mieszkanie 
Boga. Lud nie miał dostępu do tych miejsc, z braku wymaganej świętości. Kapłani wchodzili tylko do 
pierwszego namiotu. Miejsce najświętsze natomiast było dostępne wyłącznie dla najwyższego kapłana 
i to raz w roku, kiedy składał w nim ofiary w Dniu Pojednania, będącym szczytem liturgii żydowskiej  
(Kpł 16). Otóż dawna liturgia z całym systemem ludzkich przepisów nie dawała ludowi dostępu do 
Boga. Nie była bowiem w stanie udoskonalić w sumieniu nawet pełniącego służbę kapłana (Hbr 9,9; por. 
Hbr 10,1-4). Dopiero ofiara Jezusa przypieczętowująca nowe przymierze Boga z ludźmi otworzyła im 
drogę do nieba. 

a) Majestat – zob. Hbr 1,3+.

b) prawdziwy namiot – w nie-
bie, gdzie Jezus pełni funkcję 
najwyższego kapłana. Przeci-
wieństwem świątyni w niebie 
jest ziemskie sanktuarium, czyli 
według Listu do Hebrajczyków 
namiot zbudowany przez Moj-
żesza (Wj 25,8n).

Niedoskonałość dawnego kultu 

81Tak dochodzimy do sedna sprawy: mamy takiego najwyższe-
go kapłanas, który zasiadł po prawej stronie tronu Majestatua 

w niebie. 2Jest On sługą świątyni, prawdziwego namiotub zbu-
dowanego przez Panas, a nie przez człowieka. 3Każdy najwyższy 
kapłan jest ustanawiany dla składania darów i ofiars. Trzeba więc, 
aby i Ten miał co ofiarować. 4Gdyby miał pozostać na ziemi, to 
nie byłby nawet kapłanem. Są tam bowiem inni, którzy składają 
dary zgodnie z Prawems. 5Służą oni jednak wizerunkowi i cienio-
wi rzeczywistości niebiańskiej. Gdy Mojżesz zamierzał wykonać 
namiot, otrzymał od Boga taką wskazówkę: Bądź uważny i postaraj 
się wykonać wszystko zgodnie ze wzorem, który widziałeś na górze! 
6Zatem Jezuss pełni służbę tym wznioślejszą, im jest pośrednikiem 
lepszego przymierzas, opartego na wspanialszych obietnicach. 
7Gdyby bowiem to pierwsze było nienaganne, to Bóg nie szukałby 
drugiego w jego miejsce. 8Tymczasem, ganiąc ich, mówi: 
Oto nadchodzą dni – mówi Pan – 
gdy dopełnię z domem Izraelas i z domem Judys nowe przymierzes. 
9Będzie się ono różnić od przymierza, 
które zawarłem z ich przodkami 
w dniu, gdy ich ująłem za rękę, 
aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. 
Ponieważ oni nie wytrwali w przymierzu ze Mną, 
Ja także ich opuściłem – mówi Pan. 
10Lecz takie będzie przymierze, 
które zawrę z domem Izraela po tych dniach 
– mówi Pan: 
Moje prawa umieszczę w ich umysłach 
i wypiszę je na ich sercachs. 
Będę dla nich Bogiem, 
a oni będą dla Mnie ludems. 
11I nikt już nie będzie pouczał swego rodaka 
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 Skuteczność ofiary Chrystusa. Ofiara Chrystusa przekreśla dawny system ofiar rytualnych i pozwala 
Mu wejść raz na zawsze do świątyni (w. 12). Autor sugeruje, że tym nowym przybytkiem, nie materialnym, 
lecz duchowym, jest ciało zmartwychwstałego Pana (J 2,21). By wejść do chwały Ojca, Jezus musiał 
podczas Męki przemienić swe człowieczeństwo. Zastąpiło ono pierwszy namiot, dając nam wszystkim 
dostęp do Boga! Ofiara Chrystusa uczyniła Go doskonałym kapłanem, zdolnym pojednać ludzi z Bogiem. 
Nasze człowieczeństwo, zdeformowane przez grzech, zostało w Nim odnowione i udoskonalone. Stało się 
to możliwe z dwóch powodów: Chrystus mógł ofiarować siebie samego, będąc ofiarą nieskalaną, a Jego 
ofiara dotarła do Boga dzięki Duchowi wiecznemu (w. 14). Duch spełnia w ofierze Chrystusa tę rolę, jaką 
w ST pełnił ogień z nieba (Kpł 9,24; 1Krl 18,38). Ogień Ducha Świętego przemienił Chrystusa w ofiarę 
miłą Ojcu. Dlatego jest On pośrednikiem nowego Testamentu (w. 15), zapowiedzianego przez proroków  
(np. Jr 31,31nn). Ofiara Kalwarii okazuje się spełnieniem tego, czego nie zdołał dokonać kult ST. Pokonała 
ona przepaść dzielącą człowieka od Boga, gdyż wyniosła człowieczeństwo na wyżyny nieba, zapewniając 
ludziom na zawsze najściślejszą więź z Bogiem.

a) służba – polegała ona na pod-
trzymywaniu ognia w lampie 
(Wj 27,21), paleniu kadzidła na 
ołtarzu kadzenia (Wj 30,7) oraz 
na cotygodniowej wymianie 
chlebów ofiarnych (Kpł 24,8).

b) raz w roku – w Dzień Prze-
błagania, kiedy to kapłan składał 
ofiarę na przebłaganie za swoje 
grzechy, grzechy swojej rodziny 
i ludu (Kpł 14,1-14).

c) krew – symbol życia, uzna-
wano ją za boski pierwiastek 
w człowieku; krwi składanych 
ofiar przypisywano moc przebła-
gania, jednoczenia i oczyszczenia 
(Kpł 17,11.14; Hbr 9,22).

ani swego brata: „Poznaj Pana!”, 
bo wszyscy będą Mnie znali, 
od najmniejszego do największego. 
12Wtedy odpuszczę ich winy, 
a ich grzechóws nie będę już pamiętał. 
13Mówiąc o nowym Przymierzu, uznał to pierwsze za przedawnio-
ne. To zaś, co się przedawnia i starzeje, zanika. 

9 1Otóż pierwsze przymierze miało przepisy dotyczące kultu 
oraz ziemską świątynię. 2Stał tam pierwszy namiot, zwa-

ny miejscem świętyms. W nim był świecznik i stół chlebów 
poświęconychs. 3Za drugą zaś zasłoną stał namiot o nazwie 
miejsce najświętszes. 4Była w nim złota kadzielnica i Arka 
Przymierzas całkowicie pokryta złotem. Przechowywano w niej 
złote naczynie z manną, laskę Aarona, która rozkwitła, 
a także tablice przymierza. 5Nad arką cherubys chwałys kryły 
w swym cieniu płytę przebłagalną. Nie ma teraz potrzeby 
mówić o tym w szczegółach. 6Całość została tak urządzona, 
żeby kapłani pełniący służbęa w każdej chwili mogli wejść 
do pierwszego namiotu. 7Do drugiego natomiast – tylko sam 
najwyższy kapłans raz w rokub, i to nie bez krwic składanej 
w ofierzes za winy własne i ludu. 8Duch Święty chciał w ten 
sposób pokazać, że dopóki istniał pierwszy namiot, jeszcze 
nie objawiła się droga do świątyni. 9Jest to ilustracja stanu 
dotychczasowego: ani składanie ofiar bezkrwawych, ani nawet 
krwawych, nie może w sumieniu udoskonalić pełniącego służ-
bę. 10Są to tylko zewnętrzne przepisy, przyjęte do czasu ich 
poprawienia, a opierają się one na pokarmach, napojach i na 
różnych obmyciachs. 

Skuteczność ofiary Chrystusa 
11Chrystuss zaś, który pojawił się jako najwyższy kapłans dóbr 
przyszłych, wszedł do namiotu większego i doskonalszego, 
nie ręką uczynionego, czyli nienależącego do tego stworzenia.  
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 Przyczyna wiecznego zbawienia. Prawo ST nie mogło skutecznie zaradzić ludzkiej grzeszności. 
Musiało więc ciągle ponawiać próby pośrednictwa. Polegały one na ofiarach ze zwierząt, były więc 
całkowicie zewnętrzne tak dla człowieka, jak i dla Boga. W ich miejsce Chrystus dobrowolnie ofia-
rował Ojcu zupełne posłuszeństwo osobiste, zgodnie z proroctwem: Oto przychodzę! Chcę wypełniać 
Twoją wolę (Ps 40,8n; por. J 6,38). Ofiara ta zostaje przyjęta przez Boga, bo spełnia Jego wolę i nie 
jest już zewnętrzna – pochodzi z serca i staje się ofiarą ciała Jezusa Chrystusa (w. 10). Odtąd bariera 

a) Tzn. przywracają utraconą 
zewnętrzną czystość rytualną.

b) Zgodnie z przepisem prawa 
Mojżeszowego zwierzęta prze-
znaczone na ofiarę nie mogły 
posiadać żadnego defektu (Wj 
29,1). W odniesieniu do Jezusa 
mowa jest nie tyle o doskonało-
ści fizycznej, co moralnej (1P 
1,19). Uświęcenie, jakiego doko-
nuje Chrystus, jest doskonalsze 
od rytualnych obmyć, podobnie 
jak doskonalsza od ofiar ST jest 
ofiara złożona przez Niego.

c) martwe uczynki – zob. Hbr 
5,11 – 6,12+.

d) Testament – w jęz. gr. słowo 
to ma podwójne znaczenie: 
‘przymierze’ oraz ‘testament’. W 
NT dzieło Jezusa jest nowym 
i doskonałym przymierzem (Mt 
26,28; 1Kor 11,25; 2Kor 3,6nn) 
oraz testamentem, który jest 
dziedzictwem chrześcijan na 
mocy Śmierci Chrystusa (Ga 
3,13nn; Hbr 9,13nn). 

e) dziedzictwo – tj. wspanialsze 
obietnice (Hbr 8,6) i przyszłe 
dobra (Hbr 10,1).

f) Świątynia w niebie nie 
potrzebowała oczyszczenia. 
Natomiast wejście do niej mogła 
otworzyć tylko doskonała ofiara 
Jezusa. Ten wymiar doskonało-
ści podkreśla także zastosowana 
l.mn. lepszych ofiar.

g) wielokrotnie – ofiara Jezusa 
raz złożona jest wystarczająca 
i definitywna. Trwa na wieki 
i jest uobecniana w każdej 
Eucharystii.

h) umrze jeden raz – tekst 
stwierdzający fakt niepowta-
rzalności ziemskiego życia czło-
wieka. Reinkarnacja nie istnieje 
(KKK 1013).

i) wielu – zob. Hbr 2,10+.

j) cień – ofiary składane na 
podstawie prawa Mojżeszowego 
były tylko zapowiedziami ofiary 
Jezusa, która jako jedyna ma 
moc zgładzić grzechy.

12Nie z krwiąs kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz 
na zawsze do świątynis, znajdując wieczne odkupienie. 
13Jeśli bowiem krew kozłów i wołów oraz popiół z krowy sypany 
na zanieczyszczonych uświęcają ich przez oczyszczeniea ciałas, 14to 
o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Duchas wiecznego sam 
siebie złożył jako nieskalaną ofiaręb Bogu, oczyści nasze sumienie 
z martwych uczynkówc, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu! 
15Dlatego jest On pośrednikiem nowego Testamentud. Dzięki Jego 
śmierci, poniesionej dla odkupienia wykroczeń popełnianych 
za czasu pierwszego Testamentu, powołani otrzymali obietnicę 
wiecznego dziedzictwae. 16Otóż dla ważności testamentu wyma-
gana jest śmierć tego, który go sporządził. 17Testament bowiem 
nabiera mocy po śmierci, natomiast nie jest prawomocny za życia 
tego, kto go sporządził. 18Toteż i pierwszy Testament nie mógł być 
zapoczątkowany bez przelania krwi. 19Gdy mianowicie Mojżesz 
ogłosił całemu ludowi wszystkie przykazanias zgodnie z Prawems, 
wziął krew cielców i kozłów oraz wodę, wełnę szkarłatną i hizop, 
aby skropić zarówno księgę, jak i cały lud, 20mówiąc: To jest krew 
przymierzas, które Bóg wam ustanowił! 21Podobnie skropił krwią 
namiot i wszystkie sprzęty liturgiczne. 22Niemal wszystko oczysz-
cza się we krwi, zgodnie z Prawems, bo bez przelania krwi nie 
ma odpuszczenia. 23Skoro więc tak były oczyszczane wyobrażenia 
tego, co w niebie, to same rzeczywistości niebiańskie wymagały 
lepszych ofiar niż tamtef. 24Chrystus więc nie wszedł do świątyni 
uczynionej ludzką ręką, będącej tylko odbiciem prawdziwej, ale 
do samego nieba. Teraz osobiście oręduje za nami u Boga. 25Nie 
musi przy tym wielokrotnieg składać siebie w ofierze, w przeci-
wieństwie do najwyższego kapłana, który co roku wchodził do 
świątyni z cudzą krwią. 26Musiałby wówczas wielokrotnie cierpieć 
od początku świata. On natomiast teraz, u kresu czasów, pojawił 
się jeden raz, aby zgładzić grzechs przez własną ofiarę. 27Postano-
wiono, że człowiek umrze jeden razh, a potem będzie sądzony. 
28Tak samo i Chrystus raz złożył siebie w ofierze, żeby ponieść 
grzechy wielui, a potem objawi się już nie ze względu na grzech, 
lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. 

Przyczyna wiecznego zbawienia 

101Skoro więc Prawos obejmowało tylko cieńj przyszłych 
dóbr, a nie samą rzeczywistość, to znaczy, że nie mogło 
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grzechu nie zagradza nam drogi do Boga (por. 2Kor 5,18n). Autor akcentuje różnicę między dawnym 
a nowym kapłaństwem. Konsekracja synów Aarona miała wartość tylko dla nich samych; nawet 
najwyższy kapłan, wchodząc raz w roku do miejsca najświętszego, nie mógł tam nikogo wprowadzić  
(Kpł 16,17). Natomiast ofiara Chrystusa uświęca wszystkich wierzących. Nie dokonała się bowiem 
przez rytuał oddzielenia od grzeszników, jak w ST, lecz właśnie przez najgłębszą solidarność z nimi. 
Tak spełnia się zapowiedź Nowego Przymierza, które według Jeremiasza miało się odznaczać działa-
niem Boga w sercach. Historia Izraela ukazuje z jednej strony konieczność przemiany serc, a z drugiej 
– ludzką niezdolność do tej przemiany (Jr 11,18n). Dlatego Bóg obiecał, że sam złoży swe prawa w ich 
sercach (Jr 31,33). Aby tego dokonać, Jezus Chrystus zgodził się przyjąć w swym człowieczeństwie 
konieczną przemianę przez cierpienie. Odtąd istnieje już nowy człowiek, uformowany w doskona-
łym posłuszeństwie: ma on prawo Boże wyryte w głębi serca. Nowe serce (Ez 36,26) jest całkowicie 
zjednoczone z Bogiem i z braćmi. Jest ono stworzone specjalnie dla nas (Ps 51,12) i stanie się nasze, 
jeśli przylgniemy do Jezusa.

a) przez ofiarę ciała – Chrystus, 
oddając swoje życie, doskonale 
wypełnił zbawczą wolę Ojca.

b) Chodzi o kapłanów i ofiary 
ST.

c) Naśladowcy Chrystusa 
mogą stale korzystać z uświę-
cającej mocy Jego ofiary.

udoskonalić tych, którzy co roku składali ustawicznie te same 
ofiarys. 2Czy nie zaprzestano by ich składać, gdyby uczestnicy 
kultu, raz oczyszczeni, nie mieli już świadomości grzechóws? 
3A jednak przez te ofiary co roku przywołuje się na pamięć 
grzechy. 4Niemożliwe bowiem, aby krew wołów i kozłów gła-
dziła grzechy. 5Toteż, przychodząc na świat, Chrystuss mówi: 
Ofiary i daru nie chciałeś, 
ale przygotowałeś Mi ciałos. 
6Nie podobały się Tobie całopalenias ani ofiary za grzechy. 
7Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę! 
W zwoju księgi napisano o Mnie: 
Chcę wypełniać Twoją wolę, Boże. 
8Najpierw mówi: Ofiar, darów, całopaleń ani ofiar za grzechy 
nie chciałeś, nie podobały się Tobie – choć składa się je zgodnie 
z Prawems. 9Następnie powiedział: Oto przychodzę! Chcę wypeł-
niać Twoją wolę. Znosi to, co pierwsze, aby ustanowić drugie! 
10Mocą tej woli zostaliśmy uświęceni przez ofiarę ciałaa Jezusas 
Chrystusa raz na zawsze. 11Każdy kapłan staje codziennie do 
służby, składając wielokrotnie te same ofiary, które nigdy nie 
mogą zgładzić grzechówb. 12Ten zaś, po złożeniu jednej ofiary za 
grzechy, na zawsze zasiadł po prawej stronie Boga, 13czekając odtąd, 
aż On położy Jego wrogów jako podnóżek pod Jego stopy. 14Przez tę 
jedną ofiarę uczynił bowiem na zawsze doskonałymi tych, którzy 
dostępują uświęceniac. 15A poświadcza nam to i Duch Święty.  
Po słowach bowiem: 
16Takie będzie przymierzes, 
które zawrę z nimi po tych dniach 
– mówi Pans: 
Moje prawa umieszczę w ich sercachs 
i wypiszę je w ich umysłach... 
17a ich grzechów ani nieprawości nie będę już pamiętał. 
18Otóż gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam nie potrzeba już 
składać za nie ofiary. 
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 Wezwanie do wierności. Autor ukazuje konsekwencje wiary w życiu. Po nakreśleniu religijnej 
sytuacji chrześcijan, zachęca ich do gorliwej odpowiedzi na dar łaski. Znajdują się bowiem w lepszym 
położeniu niż dawne pokolenia: uwolnieni od przeszkód, mogą ufnie pójść drogą, która przed nimi stoi 
teraz otworem. Zniknęły bariery oddzielające dotąd ludzi od Boga. Doskonała ofiara Chrystusa zbu-
rzyła wszelkie podziały, Jego krzyż jest wszędzie znakiem pojednania. Wejście do nieba jest możliwe 
dzięki krwi Jezusa (w. 19). Jego uwielbione człowieczeństwo jest nową drogą, po której wszyscy mogą 
teraz zbliżyć się do Boga. Warunkiem jest jednak wiara, która staje się dojrzała dzięki sakramentom. 
Aluzje do nich można znaleźć w wyrażeniach takich jak krew i ciało Jezusa (ww. 19n), obmycie czystą 
wodą (w. 22) czy też otrzymanie światła (w. 32). Sakramenty chrześcijańskie nie są pustymi obrzędami, 
gdyż mają swe źródło w ofierze Chrystusa. Z niej czerpią swą wartość i moc i ją uobecniają w życiu 
wierzących. Dlatego kto odłączy się od Chrystusa, gardząc darem Jego Męki, i świadomie wraca do 

a) życiodajna droga – do tej 
pory żadna ofiara ST nie umoż-
liwiała takiego zjednoczenia 
ludzi z Bogiem, jakie nastą-
piło we Wcieleniu Chrystusa 
i przez Jego doskonałą ofiarę. 
Jej obrazem jest zerwanie zasło-
ny w świątyni jerozolimskiej 
w chwili śmierci Jezusa (Mt 
27,51; Mk 15,38; Łk 23,45; Hbr 
6,19).

b) pełne zaufanie – czyli nie-
wzruszona wiara. W następ-
nych wersetach mowa jeszcze 
o nadziei i miłości. Chrześcija-
nie wzrastają w tych cnotach 
dzięki ofierze Chrystusa, do 
której mają dostęp poprzez 
sakramenty.

c) wyznawana nadzieja – cho-
dzi o wyznanie wypowiadane 
podczas chrztu.

d) wspólne zgromadzenia – od 
początku chrześcijaństwa wie-
rzący gromadzili się we wspól-
notach na modlitwie i sprawo-
waniu liturgii (Dz 2,46; 20,7; 
1Kor 11,17nn; 14,23).

e) Dzień Pana – powtórne 
przyjście Chrystusa, Paruzja 
(zob. Słownik).

f) Mowa o grzechu odstępstwa 
od wiary, o tzw. apostazji (Hbr 
6,4nn+).

g) Kto łamie prawo – mowa nie 
o dowolnym grzechu, ale naj-
cięższym przewinieniu, jakim 
jest bałwochwalstwo (np. Pwt 
17,2-7).

h) po otrzymaniu światła – cho-
dzi o chrzest (Hbr 6,4+).

i) Ten, który ma nadejść – czyli 
Jezus na końcu czasów, podczas 
Paruzji. (Rdz 49,10; Ps117,26; 
Ez 21,27; Dn 7,13; Ha 2,3;  
J 6,14; Ap 1,4).

Wezwanie do wierności 
19Mamy więc pewność, bracias, że wejdziemy do miejsca świętegos 
dzięki krwis Jezusas. 20On otworzył dla nas nową, życiodajną  
drogęa przez zasłonę, którą jest Jego ciało. 21On jest wielkim 
kapłanem nad domem Bożym. 
22Zbliżmy się więc do Niego ze szczerym sercems i pełnym 
zaufaniemb, skoro jesteśmy oczyszczeni ze złych skłonności serc 
i obmyci na ciele czystą wodą. 23Trzymajmy się niewzruszenie 
wyznawanej nadzieic, gdyż wierny jest dawca obietnicy! 24Bądź-
my wzajemnie za siebie odpowiedzialni, dążąc do gorliwej miłości 
i dobrych uczynków. 25Nie zaniedbujmy wspólnych zgromadzeńd, 
jak się to stało zwyczajem niektórych. Natomiast zachęcajmy się 
wzajemnie, im bardziej widzimy, że zbliża się Dzień Panae. 
26Gdybyśmy bowiem świadomie grzeszylif po otrzymaniu pełnego 
poznania prawdy, to już nie byłoby dla nas ofiarys za grzechys, 
27zostałoby nam tylko okropne oczekiwanie na sąds i na żar ognia, 
który pochłonie buntowników. 
28Kto łamie prawog Mojżeszowe, ten bez litości ma być zabity na 
podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. 29Rozważcie, na ile 
większą karę zasługuje ktoś, kto by zdeptał Syna Bożegos, lekcewa-
żąc krews przymierzas, która go uświęciła, i gardząc Duchems łaski! 
30Znamy przecież Tego, który powiedział: Do Mnie należy pomsta 
i Ja dokonam odpłaty! Oraz: Pans sam swój lud osądzi. 
31Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego! 32Przypomnijcie 
sobie dawne dni. Tuż po otrzymaniu światłah przetrwaliście 
liczne zmagania z cierpieniem, 33czy to publicznie wystawieni 
na pośmiewisko i prześladowania, czy też uczestnicząc w nich 
z tymi, którzy ich doznawali. 34Współcierpieliście przecież z uwię-
zionymi, przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, 
że sami posiadacie lepsze, trwałe dobra. 35Nie pozbywajcie się 
więc tej pewności, bo wielka czeka was za nią nagroda! 36Musi-
cie tylko być wytrwali, abyście, pełniąc wolę Bożą, zasłużyli na 
spełnienie obietnicy: 
37Jeszcze bowiem bardzo krótka chwila, 
a przyjdzie Ten, który ma nadejść i, i nie będzie zwlekać. 
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Do Hebrajczyków 10,38 – 11,12

grzechu, temu pozostaje tylko okropne oczekiwanie na sąd (w. 27). W Hbr 10,32-35 przestroga zmienia 
się w zachętę. Autor przypomina adresatom chwalebną przeszłość i zniesione niedawno cierpienia 
(1Tes 2,14), aby utwierdzić ich w przekonaniu, że każde cierpienie ma moc wzbogacić człowieka 
o trwałe dobra (w. 34). 

 Przykłady życia wiarą. Cały ten rozdział przedstawia barwną panoramę postaci biblijnych ST, których 
wiara stanowi wzór dla chrześcijan. Autor zaczyna od praktycznej „definicji” wiary. Według niego wiara to 
ufne wyczekiwanie rzeczywistości przyszłych, niedostrzegalnych jeszcze zmysłami. Wiara pozwala człowie-
kowi żyć w osobistej łączności z Bogiem, otwierać się na przyszłość obiecaną przez Niego i w ten sposób 
pokonywać słabość śmiertelnej natury ludzkiej. Łatwo dostrzec w takim pojmowaniu wiary element 

a) Przez wiarę – Księga Rodzaju 
nie podaje powodu przyjęcia 
ofiary Abla przez Boga (Rdz 
4,4nn). Autor Listu do Hebraj-
czyków podaje własną interpre-
tację tamtego wydarzenia. 

b) przez nią – czyli przez ofiarę 
z życia (Hbr 12,24).

c) nadal przemawia – aluzja do 
obrazu wołającej z ziemi krwi 
zamordowanego Abla (Rdz 
4,10). Ważniejsze jest jednak 
świadectwo wiary Abla, czego 
Bóg nie zapomina.

d) zbliża się – czyli nawiązuje 
serdeczną więź (Hbr 4,16+).

e) sprawy... niewidoczne – zapo-
wiedziana przez Boga kara 
potopu.

f) potępił ten świat – wierne 
życie Noego było przeciwień-
stwem grzesznego życia jemu 
współczesnych. Ich niewiara 
została potępiona przez fakt 
zagłady.

g) wyruszyć – Abraham oraz 
inni patriarchowie poszukujący 
ojczyzny (Hbr 11,13-16) są sta-
wiani za wzór chrześcijanom 
odbywającym ziemską piel-
grzymkę do niebieskiej ojczy-
zny (Mt 25,34; J 14,2; Flp 3,20; 
Hbr 13,14; 1P 1,4.17; 2,11; 2P 
1,13n).

38A mój sprawiedliwy będzie żył dzięki wierze, 
lecz gdyby się wycofał, moja duszas nie upodoba go sobie. 
39A przecież my nie należymy do odstępców, którzy mają zginąć, 
lecz do wiernych, którzy mają ocalić życie. 

Przykłady życia wiarą 

111Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy, i dowo-
dem rzeczywistości niewidzialnej. 2Dzięki niej nasi przod-

kowie otrzymali świadectwo. 3Przez wiarę poznajemy, że światy 
zostały stworzone słowem Bożym, czyli to, co widzimy, nie 
powstało z rzeczy widzialnych. 
4Przez wiaręa Abel złożył Bogu ofiaręs lepszą niż Kain, dzięki 
czemu został uznany za sprawiedliwego przez samego Boga, 
który zaświadczył o jego darach. Choć więc umarł, przez niąb 
nadal przemawiac. 
5Przez wiarę Henoch został zabrany, aby uniknąć śmierci, i nie 
znaleziono go, bo Bóg go zabrał. Już bowiem przed swym zabraniem 
otrzymał świadectwo, że spodobał się Bogu. 6Bez wiary zaś nie moż-
na podobać się Bogu. Ten, kto zbliża sięd do Boga, musi wierzyć, 
że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. 
7Przez wiarę Noe otrzymał pouczenie o sprawach jeszcze nie-
widocznyche, przyjął je poważnie i zbudował arkę, aby ocalić 
swoją rodzinę. Przez wiarę potępił ten światf i stał się dziedzicem 
sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę. 
8Przez wiarę Abraham okazał posłuszeństwo wezwaniu, aby 
wyruszyćg na miejsce, które miał otrzymać w dziedzictwie. Wyru-
szył, nie wiedząc, dokąd zmierza. 9Przez wiarę przebywał w Ziemi 
Obiecanej jak w obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem 
i Jakubem, dziedzicami tej samej obietnicy. 10Oczekiwał bowiem 
miasta opartego na trwałych fundamentach, którego architektem 
i budowniczym będzie sam Bóg. 
11Przez wiarę również Sara, choć bezpłodna, w podeszłym wieku 
otrzymała moc wydania potomstwa, gdyż za wiarygodnego uznała 
dawcę obietnicy. 12Toteż z jednego człowieka, naznaczonego już 
śmiercią, zrodziło się niezliczone mnóstwo, jak gwiazdy na niebie 
i jak piasek na brzegu morza. 
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chrześcijański: zwycięstwo nad śmiercią dzięki Zmartwychwstaniu Chrystusa. Przebiegając całą historię 
zbawienia (Syr 44 – 50; Dz 7), autor dostrzega w postawie wielkich patriarchów zapowiedź tajemnicy 
Chrystusa. Paradoks wiary polega na tym, że daje ona udział w dobrach przyszłych, ostatecznych, choć 
teraz radość ze zbawienia nie jest jeszcze pełna. Wiara realizuje się nieraz w konieczności podejmowania 
dramatycznych decyzji, w przyjmowaniu Bożego planu zbawczego, który zawsze przekracza możliwości 
ogarnięcia go ludzkim rozumem. Dlatego niektórzy ludzie odrzucają drogę wiary i tym samym ufność  
w prawdomówność Boga. On jednak daje się poznać człowiekowi właśnie wtedy, gdy uwierzy.

a) Ocalenie Izaaka od śmierci 
jest interpretowane jako zapo-
wiedź Zmartwychwstania Chry-
stusa (Hbr 11,26+).

b) Rdz 47,31 (cytat za Septu-
agintą, greckim przekładem ST). 
Wersja hebr. podaje: pokłonił się, 
leżąc na łóżku.

c) Mojżesz – stawiając chrześci-
janom za wzór wiarę Mojżesza 
(Hbr 11,24-28), autor gloryfiku-
je go, choć przekaz Wj 2,11-15 
nie ocenia Mojżesza tak pozy-
tywnie.

d) dla Chrystusa – autor Listu 
do Hebrajczyków dokonuje 
głębszej interpretacji historii, 
odnosząc ją do osoby Jezusa 
Chrystusa. W różnych faktach 
opisanych w ST odnajduje on 
zapowiedzi Jego życia i dzieła.

e) Jerycho – miasto położone 
w tropikalnej dolinie Jordanu 
ok. 10 km na północ od Morza 
Martwego. Nazywano je rów-
nież „miastem palm” (Sdz 1,16). 
Uważa się je za najstarsze z ist-
niejących miast świata. W okoli-
cach tego miasta Izraelici weszli 
do Ziemi Obiecanej (Joz 3,16). 
W czasach NT nabrało znów 
znaczenia, gdyż Herod zbudo-
wał w nim swój pałac zimowy.

13Wszyscy oni pomarli w wierze i nie doczekali spełnienia obiet-
nic. Ale z daleka je oglądali i witali, wyznając, że są na ziemi 
obcymi i wędrowcami. 14Ci bowiem, którzy tak mówią, dowodzą, 
że dopiero szukają ojczyzny. 15Gdyby bowiem mieli na myśli tę, 
z której wyszli, to znaleźliby sposobność powrotu do niej. 16Teraz 
jednak dążą do lepszej ojczyzny, która jest w niebie. Dlatego Bóg 
nie wstydzi się, gdy nazywają Go swoim Bogiem, bo przygotował 
im miasto. 
17Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, zdecydował się 
złożyć w ofierze Izaaka. On, który otrzymał obietnice, poświęcił 
na ofiarę jedynego syna. 18A przecież Bóg mu powiedział: za twoje 
potomstwo zostanie uznane potomstwo Izaaka. 19Był jednak przeko-
nany, że Bóg może nawet wskrzesić umarłego, i dlatego odzyskał 
go jakby na pouczeniea. 
20Przez wiarę w rzeczy przyszłe Izaak pobłogosławił Jakuba 
i Ezawa. 
21Przez wiarę Jakub, umierając, pobłogosławił obu synów Józefa, 
a sam pokłonił się przed wierzchołkiem jego laskib. 
22Przez wiarę Józef, zanim umarł, wspomniał o wyjściu Izraelitóws 
i wydał polecenie co do swego pogrzebu. 
23Przez wiarę rodzice Mojżesza ukrywali go po urodzeniu przez 
trzy miesiące, ponieważ widzieli w dziecku piękno i nie ulękli 
się dekretu władcy. 
24Przez wiarę Mojżeszc, gdy stał się dojrzały, nie chciał uchodzić za 
syna córki faraona. 25Wolał raczej cierpieć razem z ludem Bożyms, 
niż korzystać z przemijającej rozkoszy grzechus. 26Uznał zniewagi 
znoszone dla Chrystusad za bogactwo większe niż skarby Egiptu, 
ponieważ spodziewał się odpłaty. 
27Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu władcy. Stał się 
wytrwały, jak gdyby widział Niewidzialnego. 
28Przez wiarę obchodził Paschęs i dokonał pokropienia krwiąs, aby 
Niszczyciel nie poraził pierworodnych Izraelas. 
29Przez wiarę przeszli oni Morze Czerwone jak suchą ziemię, 
a Egipcjanie utonęli, próbując uczynić to samo. 
30Przez wiarę upadły mury Jerychae, gdy wokół nich chodzili 
przez siedem dni. 
31Przez wiarę nierządnica Rachab nie zginęła razem z tymi, którzy 
okazali się nieposłuszni, gdyż gościnnie przyjęła zwiadowców. 
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 Wytrwałość podczas próby. Historia od epoki sędziów aż do czasów machabejskich ukazana jest 
w dwóch przeciwstawnych obrazach: wielkie czyny praojców oraz cierpienia, które znieśli z wiarą i dla 
wiary, poznali bowiem Bożą obietnicę, choć jej spełnienia nie oglądali. Zbawczy plan zapowiedziany 
w czasach ST Bóg realizuje wobec nas przez Chrystusa, dzięki któremu mamy pewność wejścia do nieba. 
Wymaga to jednak od nas wielkiej wiary i wytrwałości w cierpieniach, na wzór sportowców ruszających 
do walki. Świadkami zmagań obecnego pokolenia są ci, którzy ukończyli już własny bieg i dowiedli wiary 
(2Tm 4,7n). Autor stawia za wzór w duchowych zmaganiach samego Chrystusa, który tę drogę już 
przebył i jako zwycięzca zasiada w chwale Ojca. On jest początkiem (dosł. wodzem) naszej wiary, On też ją 
wiedzie ku doskonałości i ukoronuje wieńcem chwały. Karcenie ludzi przez Boga ma na celu pouczenie 
ich i wychowanie, aby wszyscy mogli dojść do świętości. Boża pedagogia płynie z ojcowskiej miłości, a kto 
chciałby jej uniknąć, pozbawia się udziału w dziecięctwie Bożym.

a) Nie wszystkie aluzje Hbr 
11,32-38 do wydarzeń z okresu 
od sędziów do czasów macha-
bejskich można odnieść do 
konkretnych faktów. Wersety 
Hbr 11,35b-38 mówią o prze-
śladowaniach w czasach macha-
bejskich (1Mch 1,60-63; 2,29n; 
7,34; 2Mch 6,18-31; 7,1-42).

b) Obietnice dane przez Boga 
w czasach ST wypełniły się 
dopiero w Jezusie Chrystusie. 
Wspanialszy los chrześcijan 
to otwarty dostęp do Boga 
dzięki ofierze Chrystusa (Hbr 
10,19n+).

c) zawody – życie ludzkie jest 
i pozostanie zmaganiem, walką 
o najwyższe trofeum, zbawie-
nie. Zmaganie to autor porów-
nuje do rywalizacji sportowej 
(Rz 7,21; 1Kor 9,24).

Wytrwałość podczas próby 
32Cóż jeszcze mogę dodać? Zabrakłoby mi czasu, gdybym chciał 
opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, 
Samuelu i prorokacha. 
33Przez wiarę pokonali oni królestwa, dokonali dzieł sprawiedli-
wości, doczekali się spełnienia obietnic, zamknęli lwom paszcze, 
34stłumili żar ognia, uniknęli ostrza miecza, okazali moc nad 
słabością i waleczność na wojnie, odparli wojska cudzoziemskie. 
35Kobiety odzyskały swych zmarłych przez zmartwychwstanie. 
Inni woleli tortury zamiast możliwości wykupienia, aby otrzymać 
lepsze zmartwychwstanie. 36Jeszcze inni doświadczyli szyderstw, 
chłosty, kajdan i więzienia. 37Kamienowano ich, przerzynano 
piłą, ścinano mieczem. Tułali się w skórach owczych i kozich, 
cierpieli niedostatek, ucisk i poniewierkę. 38Świat nie był ich 
godny. Błądzili po miejscach pustynnych, po górach, jaskiniach 
i rozpadlinach ziemi. 39A jednak ci wszyscy, choć przez wiarę 
otrzymali świadectwo, nie doczekali spełnienia obietnicy. 40Bóg 
bowiem ze względu na nas przygotował coś wspanialszego, ażeby 
bez nas nie osiągnęli oni celub! 

121Skoro więc mamy wokół siebie tak wspaniały zastęp 
świadków, zrzućmy z siebie wszystko, co nam przeszka-

dza, i grzechs, który tak łatwo przylega! Wytrwale biegnijmy 
w wyznaczonych nam zawodachc! 
2Wpatrujmy się w Jezusas, który jest dawcą naszej wiary i jej 
celem. On zamiast należnej Mu radości wolał przyjąć krzyż, 
nie bojąc się jego hańby. Teraz zasiada po prawej stronie tronu 
Boga. 3Rozważcie więc dobrze, jak wielkiej wrogości doznał On 
ze strony grzeszników, abyście nie upadli na duchu, ulegając 
zniechęceniu. 4Jeszcze bowiem nie stawiliście oporu grzechowi, 
walcząc aż do krwi! 5Nie zapominajcie o zachęcie, jaką Bóg kie-
ruje do was jako synów: 
Nie gardź, mój synu, karceniem Panas 
i nie zniechęcaj się Jego upomnieniem, 
6bo kogo Pan miłuje, tego karci, 
wymierza karę każdemu, kogo uznaje za syna! 
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 Przestroga przed odrzuceniem łaski. Ostatni fragment Listu do Hebrajczyków zawiera eschatologiczną 
wizję Kościoła w dwóch częściach (Hbr 12,14-29 i 13,1-21). Autor zachęca najpierw do pokoju i świętości. 
Chrześcijanie winni wspomagać się wzajemnie w zachowaniu wierności Panu. Nie można dopuścić, aby 
wspólnota doznała skażenia zgubnym wpływem gorszycieli. Gorzki korzeń (w. 15) to obraz wszelkiego 
zła (tak mówi 1Mch 1,11 o Antiochu IV; por. Pwt 29,17). Konieczna jest czystość, tak doktrynalna, jak 
i moralna. W tradycji żydowskiej uosobieniem zła był Ezaw, który bezpowrotnie utracił przywilej pierwo-
rodnego syna. Wcześniejsza nauka o pokucie (Hbr 6,4-6; 10,26-31) zostaje tutaj uzupełniona: świadome 
odrzucenie łaski przez Ezawa sprawia, że ten jego grzech przechodzi w nieodwracalny stan utraty Bożego 
błogosławieństwa. Aby uniknąć takiej tragedii, chrześcijanie muszą być świadomi nowej rzeczywistości: 
powinni się kierować już nie lękiem przed karą, lecz pewnością Nowego Przymierza we krwi Chrystusa. 
Tym bardziej jednak teraz winni posłuszeństwo Bogu, który przemawia w Synu; inaczej kara byłaby 
sroższa niż ta, która dotknęła opornego Izraela.

a) dzieci – użyte w oryginale 
słowo oznacza dzieci, które 
narodziły się poza związkiem 
małżeńskim albo ze związku 
z niewolnicą, przez co – zgod-
nie z ówczesnymi zwyczajami 
– były pozbawione praw do 
dziedziczenia.

b) Ojciec duchów – Bóg, który 
jest źródłem życia (Lb 16,22; 
27,16).

c) Ezaw – jest także przykła-
dem niemożności odwrócenia 
się od grzechu. Dla chrześcijan 
jest to przestroga, aby szanowali 
i chronili w sobie łaskę Bożą 
(Hbr 12,28). Świadomie wybie-
rając grzech, można bowiem 
popaść w zatwardziałość (Hbr 
6,4nn+; 10,26-31).

d) Fragment Hbr 12,18-21 to 
aluzja do objawienia się Boga 
na górze Synaj i nadania Prawa 
Izraelitom (Wj 19,16-25; Pwt 
4,9-20). Autor uwypukla grozę 
tego wydarzenia, aby podkreślić 
różnicę rzeczywistości Nowego 
Przymierza (Hbr 12,22-24).

7Jeśli cierpicie, to dla waszego wychowania! Bóg traktuje 
was jak synów. Cóż to byłby za syn, którego ojciec by nie 
wychowywał? 8Jeśliby was omijało karcenie, będące udziałem 
wszystkich, znaczyłoby to, że nie jesteście Jego prawdziwymi 
dziećmia, nie jesteście synami! 9Jeśli bowiem szanowaliśmy 
naszych ziemskich rodziców za to, że nas karcili, to tym 
bardziej bądźmy ulegli Ojcu duchówb, aby osiągnąć życie! 
10Tamci tylko przez krótki czas wychowywali nas, jak umieli. 
Ten zaś czyni to dla naszego dobra, dając nam udział we 
własnej świętości. 
11Żadne karcenie początkowo nie wydaje się przyjemne, lecz 
jest bolesne. Później jednak pięknie owocuje w wychowankach 
pokojems i sprawiedliwością. 12Dlatego: 
Wyprostujcie omdlałe ręce i osłabione kolana! 
13Wyrównajcie ścieżki, po których kroczycie! 
Oby potykający się nie zbłądził, lecz odzyskał zdrowie! 

Przestroga przed odrzuceniem łaski 
14Dążcie do pokojus ze wszystkimi oraz do uświęcenia, bo bez 
niego nikt nie będzie oglądał Panas. 15Czuwajcie, aby nikt nie 
pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś gorzki korzeń, wyrastając,  
nie rozplenił się i nie zatruł wielu; 16aby nie zjawił się jakiś 
rozpustnik czy bezbożniks, jak Ezawc, który za miskę jedzenia 
sprzedał swoje pierworództwos. 17Wiecie przecież, że gdy potem 
chciał odzyskać błogosławieństwos, został odrzucony. Nie miał już 
możliwości odmiany, chociaż ze łzami jej szukał. 
18Rzeczywistość, do której otrzymaliście dostęp, nie jest dotykal-
na. To nie tamten ogień płonący, gęsty obłok i wicher, 19dźwięk 
trąby i grzmiące słowa. Ci, którzy to słyszeli, prosili Boga, aby do 
nich nie mówił, 20bo nie mogli znieść tego rozkazu: Choćby nawet 
zwierzę zbliżyło się do tej góry, będzie ukamienowane! 21A było to 
tak straszne zjawisko, że Mojżesz powiedział: Drżę cały z przera-
żeniad! 22Wy natomiast otrzymaliście dostęp do góry Syjonus, do 
miasta Boga żywego, niebiańskiego Jeruzalems; do niezliczonej 
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Hbr

Do Hebrajczyków 12,23 – 13,9

 Postawy chrześcijan. Na koniec autor wzywa do miłości, do czystości, do zaufania Bogu, który 
sprzeciwia się wszelkiej chciwości. Chrześcijanie winni trwać w przekazanej im wierze. Jej rdzeniem jest 
wyznanie, że Jezus, który wszedł w dzieje człowieka, jest oczekiwanym Chrystusem Zbawicielem. Zawsze 
aktualna pozostanie przestroga, aby nie ulegać różnym modnym doktrynom pseudochrześcijańskim. 
Szczególną groźbę dla neofitów stanowi pokusa powrotu do dawnego kultu rytualnego z jego przepisami 
o pokarmach czystych i nieczystych. Nowość ofiary Chrystusa każe chrześcijanom wyjść poza ciasną 
pobożność tylko zewnętrzną, a oddawać Bogu kult duchowy, łącząc z „ofiarami warg” konkretne czyny 
solidarności ludzkiej. Zachęta kończy się ponownym wezwaniem do posłuszeństwa przełożonym Kościoła 
i do modlitwy za nich. Końcowa modlitwa jeszcze raz przywołuje wielkie tematy traktatu: nowe i wieczne 
przymierze we krwi Chrystusa, najwyższego pasterza swego Kościoła; Syn Boży jest sprawcą zbawienia 
wiernych, zatem należy do końca szukać Jego woli.

a) pierworodni – chrześcijanie, 
którzy choć żyją jeszcze na 
świecie, już należą do rzeczywi-
stości nieba (Łk 10,20; Flp 4,3; 
Ap 13,8).

b) Chodzi o „świętych” ST 
(Hbr 11,40+).

c) pośrednik – w czasach Sta-
rego Przymierza był nim Moj-
żesz, w czasach Nowego – Jezus 
Chrystus. Jego krew przemawia 
mocniej, gdyż otwiera innym 
dostęp do Boga (Hbr 10,19), 
podczas gdy krew Abla wołała 
o pomstę (Rdz 4,10).

d) Obraz znany w Piśmie Świę-
tym (np. Wj 24,17; Iz 33,14), 
który jest tu przestrogą przed 
lekceważeniem łaski Nowego 
Przymierza.

e) obce nauki – wspólnota 
adresatów listu była zagrożona 
wpływami zwolenników juda-
izmu, pragnących pielęgnować 
ofiary ST. Tymczasem chrześci-
janie mają czerpać życiodajną 
łaskę z jedynej, wystarczającej 
i zawsze aktualnej ofiary Jezu-
sa Chrystusa (Hbr 13,8). Mają 
w tym naśladować swoich 
pierwszych przełożonych, któ-
rzy okazali się wierni do końca 
(Hbr 13,7).

rzeszy świętujących aniołóws; 23na zgromadzenies pierworodnycha, 
zapisanych w niebie; do Boga, sędziegos wszystkich; do duchów 
sprawiedliwychb, które już osiągnęły doskonałość; 24do Jezusas, 
pośrednikac Nowego Przymierzas; do pokropienia krwiąs, która 
przemawia mocniej niż krew Abla. 
25Uważajcie, abyście nie sprzeciwili się Mówiącemu! Jeśli bowiem 
tamci nie uniknęli karys za to, że sprzeciwili się przemawiającemu 
na ziemi, to o ileż bardziej my jej nie unikniemy, jeśli odwróci-
my się od Tego, który przemawia z nieba! 26Jego głoss wówczas 
wstrząsnął ziemią, a teraz zapowiada: Jeszcze raz poruszę nie tylko 
ziemię, ale i niebo! 27Słowa jeszcze raz zapowiadają przemianę 
stworzeń podległych zmienności, aby trwało to, co jest niezmien-
ne. 28A ponieważ otrzymujemy trwałe królestwo, trwajmy w tej 
łasce! Tak najlepiej oddamy cześć Bogu, służąc Mu z pobożnością 
i bojaźniąs. 29Nasz Bóg jest przecież ogniem pożerającymd! 

Postawy chrześcijan 

131Niech trwa braterska miłość. 2Nie zapominajcie też 
o gościnności. Przecież dzięki niej niektórzy, nawet się nie 

domyślając, ugościli aniołóws. 3Pamiętajcie o więźniach, jakbyście 
sami byli więzieni, i o cierpiących, bo wy też żyjecie w ciele. 
4Małżeństwo niech będzie przez wszystkich szanowane, a łoże – 
nieskalane. Bóg bowiem osądzi rozpustników i cudzołożników. 
5Nie bądźcie chciwi na pieniądze, zadowalajcie się tym, co posia-
dacie, gdyż sam Bóg powiedział: 
Nie opuszczę cię ani nie porzucę! 
6Tak więc śmiało możemy mówić: 
Pans jest moim wspomożycielem, więc się nie boję. 
Cóż może uczynić mi człowiek? 
7Pamiętajcie o tych, co wam przewodzili, którzy głosili wam 
słowo Boże. Rozważając kres ich pielgrzymki, naśladujcie ich 
wiarę. 8Jezuss Chrystuss wczoraj i dziś ten sam – i aż na wieki! 
9Nie dajcie się zwieść różnym obcym naukome. Lepiej bowiem 
umacniać serces łaską niż pokarmami, niemogącymi pomóc tym, 
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 Epilog. Różnica między uroczystym stylem listu a końcowym dopiskiem pozwala przypuszczać, że 
zakończenie dołączył Paweł do homilii wygłoszonej przez jego współpracownika (Barnabę?). Apostoł 
przekazuje pismo o tak ważnej treści, prosząc o przejęcie się jego zachętą (w Dz 13,15 ten sam zwrot 
dotyczy kazania Pawła w synagodze w Antiochii). Pozdrowienia, podobnie jak w listach Pawła, zwrócone 
są zarówno do przełożonych, jak i członków gminy, zwanych świętymi.

a) ołtarz ofiarny – jest nim 
przede wszystkim ofiara Jezusa  
Chrystusa poniesiona na krzy-
żu. Być może chodzi także 
o ołtarz Eucharystii.

b) nie mogą spożywać – pokłada-
nie nadziei w skuteczności ofiar 
ST jest zaprzeczeniem znaczenia 
ofiary Jezusa Chrystusa. Stąd 
niemożność ich pogodzenia.

c) Nawiązanie do rytu Dnia 
Przebłagania (Kpł 16,27; por. 
Hbr 9,7+; 7,27+).

d) Wezwanie do odważne-
go porzucenia starego kultu 
świątynnego i przyjęcia nawet 
męczeństwa, grożącego Żydom 
za publiczne odstępstwo. 
Nagrodą za taką postawę będzie 
mieszkanie w niebieskim Jeru-
zalem (Hbr 11,10; 12,22; Flp 
3,20).

e) Wypowiedź ta sugeruje, że 
na autora rzucano oszczerstwa 
za jego stosunek do starego 
prawa.

f) Jedyna w Liście do Hebraj-
czyków wyraźna wzmianka 
o Zmartwychwstaniu Chrystu-
sa, sugerowanym już w wielu 
miejscach listu (np. Hbr 1,3; 
6,20; 9,12; 9,24).

którzy czynią z nich zasadę postępowania! 10My mamy ołtarzs 
ofiarnya, z którego nie mogą spożywaćb pełniący służbę w daw-
nym namiocie. 11Otóż najwyższy kapłans, aby złożyć ofiaręs za 
grzechys, wnosi do świątyni krews zwierząt, których ciała pali 
się poza obozemc. 12Dlatego też Jezus, aby uświęcić lud swoją 
krwią, podjął mękę za bramą miasta. 13Wyjdźmy do Niego poza 
obóz, uczestnicząc w Jego pohańbieniud! 14Nie mamy tu bowiem 
trwałego miasta, lecz dążymy do przyszłego! 15Zatem przez Niego 
ustawicznie składajmy ofiarę uwielbienia. Jest nią owoc warg 
wyznających Jego imięs. 16Nie zapominajcie o czynieniu dobra 
i o budowaniu wspólnoty, gdyż Bóg cieszy się takimi ofiarami!  
17Zaufajcie tym, co wam przewodzą i bądźcie im ulegli. Oni, jako 
odpowiedzialni za was osobiście, czuwają nad wami. Niech czynią 
to z radością, a nie z bólem, gdyż to byłoby dla was szkodliwe. 
18Módlcie się za nas. Ufamy bowiem, że nasze sumienie jest 
czyste, i pragniemy we wszystkim dobrze postępowaće. 19Szcze-
gólnie proszę was o staranie, abym wkrótce mógł do was wrócić.  
20A Bóg pokojus, który przez krew wiecznego Przymierzas wypro-
wadził spośród zmarłychf wielkiego pasterza owiec, naszego Pana 
Jezusa, 21udzieli wam wszelkiego dobra, abyście spełnili Jego 
wolę! A z nami niech czyni, co się Jemu podoba, przez Jezusa  
Chrystusa! Jemu chwałas na wieki wieków. Amens. 

Epilog 
22Proszę was, bracias, przyjmijcie te słowa zachęty, które w skrócie 
wam przekazałem! 23Wiedzcie, że nasz brat, Tymoteusz, został 
uwolniony. Jeśli wkrótce przybędzie, to wraz z nim chcę was 
odwiedzić. 24Pozdrówcie wszystkich waszych przewodników 
i wszystkich świętychs. Pozdrawiają was bracia z Italii. 25Łaska 
z wami wszystkimi! Amens.
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ADAM (hebr.  adam –  ‘człowiek’)  –  imię 
własne postaci ukazanej w pierwszych roz-
działach  Księgi Rodzaju  (Rdz  1  –  5).  Czę-
ściej termin ten występuje w Piśmie Świę-
tym w znaczeniu ogólnym jako  ‘człowiek’, 
‘ludzkość’  i  ‘rodzaj  ludzki’  (np. Rdz 1,26n; 
2,7).  Jest  też  pokrewny  z  hebr.  rzeczow-
nikiem  rodzaju  żeńskiego adama  oznacza-
jącym  ‘ziemię  uprawną’  (Rdz  2,7).  Auto-
rzy NT, nawiązując do obrazów zawartych 
w ST, mówią o pierwszym Adamie – ziem-
skim, który okazał się nieposłuszny nakazo-
wi Boga. Jego grzech symbolizuje nieposłu-
szeństwo wszystkich  ludzi wobec Stwórcy 
(np.  Rz  3,23;  5,12).  Skutkiem  odwróce-
nia się człowieka od Boga jest śmierć, któ-
rej doświadcza cały rodzaj ludzki (np. Mdr 
1,13-16). Pierwszemu Adamowi przeciwsta-
wiony został ostatni Adam – z nieba, czyli 
Jezus Chrystus, którego posłuszeństwo Bogu 
dało początek nowemu życiu ludzkości (np. 
Rz 5,12-21; 1Kor 15,22).

ALLELUJA (hebr. hallelu jah – ‘wysławiaj-
cie Boga’) – żydowska aklamacja liturgiczna 
wyrażająca radość. W ST pojawia się tylko 
w Księdze Psalmów (Ps 104 – 150). Tłuma-
cze Septuaginty (LXX), Wulgaty i innych sta-
rożytnych  oraz  nowożytnych  przekładów 
Biblii transliterują to hebrajskie wezwanie, 
nie tłumacząc go. Posługiwano się nim nie 
tylko w liturgii. Żydzi z diaspory stosowali  
je  jako  okrzyk  wyrażający  radość  i  dzięk-
czynienie  Bogu  za  Jego  dzieła.  Stało  się 
ono także nieodłącznym elementem liturgii 
chrześcijańskiej  jako aklamacja wyrażająca 
uwielbienie Boga.

AMALEKICI – lud koczowniczy, wywodzą-
cy się od Amaleka, wnuka Ezawa, potomka 

Abrahama (Rdz 36,12-16). Według Rdz 14,7, 
Amalekici byli już obecni w historii wtedy, 
gdy  żył  Abraham.  Balaam,  wypowiadają-
cy wyrocznię, zapisaną w Lb 24,20, widzi 
w nich pradawny  lud, który będzie skaza-
ny na zagładę. W czasie wędrówki z Egiptu 
do Ziemi Obiecanej Izraelici zostali zaatako-
wani  na  Półwyspie  Synajskim przez  prze-
bywających tam Amalekitów (Wj 17,8-16).  
Po  zamieszkaniu  Izraelitów  w  Kanaanie 
amalekiccy koczownicy często napadali na 
izraelskie  wioski  (1Sm  30,1-20).  Ostatnie 
wzmianki  biblijne  o  Amalekitach  odnoszą 
się  do  czasów króla Dawida. Do  ich  osta-
tecznej  zagłady  doprowadziły  prawdopo-
dobnie liczne wojny, zwłaszcza z Izraelita-
mi (Pwt 25,17-19).

AMEN (hebr.  amen  –  ‘być  mocnym’,  czę-
ściej  tłumaczone  jako  ‘zaprawdę’,  ‘tak 
jest’) – w ST słowo to funkcjonowało jako 
wypowiadana indywidualnie lub wspólnoto-
wo aklamacja, będąca uroczystym potwier-
dzeniem  przymierza,  przysięgi,  polecenia 
(np. Lb 5,22; Pwt 27,15nn; Ne 5,13). Słowo 
amen  wyraża  ideę  bycia  stałym,  godnym 
zaufania, wiarygodnym, bezpiecznym. Czę-
sto stanowiło konkluzję psalmów i  innych 
modlitw. Starożytne i nowożytne przekłady 
Biblii stosują je w jego oryginalnym brzmie-
niu.  Jezus posługiwał się nim dla potwier-
dzenia  wagi  swoich  słów.  (W  ramach 
tego  przekładu  amen  jest  tłumaczone  jako 
‘zapewniam  was’,  zob.  np.  Mt  5,18;  Mk 
3,28; Łk 4,24. Podwójne amen – występują-
ce tylko w Ewangelii według św. Jana – zosta-
ło przetłumaczone  jako  ‘uroczyście zapew-
niam was’, zob. np. J 1,51). W pierwszych 
wspólnotach  chrześcijan,  opierając  się  na 
tradycji  ST,  każdą  modlitwę  kończono, 

Słownik
Słowa oznaczone w tekście znakiem (s)
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wypowiadając  słowo  amen  jako  wyraz 
odpowiedzi Kościoła na obietnice dane mu 
w Chrystusie (2Kor 1,20).

AMMONICI (od hebr. ammon –  ‘ludowy’, 
‘mój  lud’)  –  aramejski  lud  wywodzący  się 
od  Lota,  bratanka  Abrahama  (Rdz  19,30- 
-38). Zamieszkiwali tereny nad wschodnim 
dopływem  Jordanu  Jabbokiem, na wschód 
i na północ od Morza Martwego. Ich tery-
torium znajdowało się na terenie dzisiejszej 
Jordanii.  Państwo  Ammonitów  powstało 
na przełomie epok brązu i żelaza (1500-1000  
przed  Chr.).  Stolicą  była  Rabba  położo-
na w miejscu, gdzie znajduje się obecna sto-
lica Jordanii – Amman. W Piśmie Świętym 
zostały  opisane  liczne  wojny  Izraelitów 
z  Ammonitami,  które  rozpoczęły  się  nie-
długo po przybyciu Izraelitów do Kanaanu 
(np. Sdz 10,7-9). Zwycięską walkę z Ammo-
nitami stoczył sędzia Jefte (Sdz 11). Pokonał 
ich  również  Saul  pod  Jabesz  w  Gileadzie 
(1Sm 11) oraz Dawid w bitwie pod Rabba 
(2Sm  11,14-21).  Pomimo  tych  klęsk  pań-
stwo Ammonitów przetrwało, a w okresie 
asyryjskim (VIII-VII w. przed Chr.) znacznie 
wzrosło  jego znaczenie na Bliskim Wscho-
dzie.  Świadczą  o  tym  liczne  znaleziska 
archeologiczne z tego okresu, teksty asyryj-
skie oraz pisma proroków ST (np. Jr 49,1-6; 
Ez  25,1-7;  Am  1,13-15;  So  2,8).  Państwo 
Ammonitów prawdopodobnie zostało wcie-
lone do nowobabilońskiego imperium Nabu-
chodonozora  i  już nigdy się nie odrodziło. 
Niewiele można powiedzieć na temat religii 
Ammonitów. Wiadomo tylko, że ich najważ-
niejszym bóstwem był, czczony także przez 
Fenicjan, Milkom. Zob. KANAAN.

AMORYCI (hebr.  emori,  akad.  ammu‑
ru –  ‘zachodni’)  –  jedna  z  grup  etnicz-
nych  zamieszkujących  Kanaan  w  czasach 
poprzedzających przybycie  tam  Izraelitów. 
W Piśmie Świętym słowo to ma kilka znaczeń. 
Może odnosić się do mieszkańców Kanaanu 

w  ogólności  (np.  Rdz  14,7.13;  48,22;  Pwt 
3,8; 4,48; Sdz 6,1-10; 1Krl 21,26), do miesz-
kańców  terenów  górzystych,  dla  odróż-
nienia  od  mieszkańców  nizin  (Lb  13,29)  
lub może oznaczać konkretny naród, posia-
dający swoje państwo, rządzone przez króla 
(Lb 21,21-31; Pwt 2,26-35). Początek króle-
stwa Amorytów należy  łączyć z plemiona-
mi  semickich nomadów, którzy w  trzecim 
tysiącleciu przed Chr. utworzyli własne pań-
stwo, obejmujące znaczną część Mezopota-
mii  i  Syrii.  W  tekstach  klinowych  i  egip-
skich znajdują się świadectwa o Amorytach, 
posługujących się językiem semickim. Przed-
stawieni  są  w  nich  jako  lud  politycznie 
dominujący  nad  Mezopotamią  w  począt-
kach  II  tysiąclecia  przed  Chr.  Dla  Izraeli-
tów  Amoryci  byli  bałwochwalcami,  któ-
rych Bóg usunął z Kanaanu za popełniane 
niegodziwości  (Joz  24,15;  Sdz  6,10).  Zob. 
KANAAN.

ANAKICI – potomkowie  Anaka,  zamiesz-
kujący  tereny  południowego  Kanaanu, 
w okolicach Hebronu (Lb 13,22.28). Przy-
puszcza się, że byli spokrewnieni z Filisty-
nami i przywędrowali do Kanaanu z okolic 
Morza Egejskiego. Izraelici uważali, że Ana-
kici pochodzą od gigantów mających cechy 
boskie i ludzkie (Lb 13,33). Chociaż w Pwt 
9,2  zostali  przedstawieni  jako  niepokona-
ni, nie uległ im Kaleb, który przepędził ich 
z Hebronu (Joz 15,14; Sdz 1,20). O Anaki-
tach wspominają także źródła egipskie. Zob. 
KANAAN.

ANIOŁ (hebr.  mal’ak,  gr.  angelos  –  ‘zwia-
stun’, ‘posłaniec’) – istota duchowa, podpo-
rządkowana Bogu, któremu służy w różny 
sposób,  zależny  od  potrzeby  konkretnej 
sytuacji. W księgach ST nie wspomina się 
często o aniołach jako pośrednikach między 
Bogiem a ludźmi. Według opisów biblijnych 
Bóg najczęściej zwracał się do ludzi w spo-
sób  bezpośredni.  Rozwój  myśli  religijnej 
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sprawił, że  Izraelici coraz mocniej podkre-
ślali  wszechmoc  Boga  i  tym  samym  sta-
wał  się On dla  nich  coraz  bardziej  niedo-
stępny,  odległy.  Wówczas  w  świadomości 
religijnej  Żydów  ugruntowało  się  przeko-
nanie o istnieniu aniołów – istot pośredni-
czących  w  kontakcie  Boga  z  człowiekiem. 
Biblia  nie  zawiera  żadnych  informacji  na 
temat ich natury. Tożsamość aniołów okre-
śla ich misja, w której oznajmiają ludziom 
wolę Boga. Zadaniem aniołów jest również 
troska o ludzi (np. Ps 91,11). Bóg posłał swo-
jego anioła, który przeprowadził Izraelitów 
z Egiptu do Ziemi Obiecanej (Wj 23,20nn). 
Obecność  aniołów  pośród  ludu  była 
potwierdzeniem  i  symbolem  realnej  obec-
ności  samego Boga. Mogli  też pełnić misję 
niszczycielską (np. Rdz 19,1nn – zniszcze-
nie Sodomy; 2Krl 19,35 – zniszczenie armii 
asyryjskiej)  lub  zwiastować  nieszczęście  
(Ps 78, 49). Niekiedy nazywani są świętymi 
(Hi 5, 1; Ps 89, 6; Dn 4, 10) albo synami Bożymi  
(Ps  29,  1;  89,  7).  W  imię  Boga  anioło-
wie  mogą  także  odpuszczać  ludziom  grze-
chy.  W  NT  aktywność  aniołów  widoczna 
jest szczególnie na początku Nowego Przy-
mierza  w  kontekście  poczęcia,  narodze-
nia  i pierwszych  lat życia Jezusa na ziemi  
(Mt 1,20.24; 2,13.19; Łk 1 – 2). Anioł towa-
rzyszył Jezusowi także w czasie kuszenia na 
pustyni  oraz  przed  Męką  w  czasie  modli-
twy  w  Ogrodzie  Oliwnym  (np.  Mt  4,11;  
Łk  22,43).  Autorzy  NT  ukazują  również 
istotną  rolę  aniołów  w  przekazie  Bożego 
orędzia oraz w rozszerzaniu się i wzroście 
Kościoła  (np.  Dz  8,26;  10,3nn).  Dopiero 
w  czasach  NT  nastąpiło  wyraźne  rozróż-
nienie aniołów na  tych, którzy  są wysłan-
nikami Boga, oraz na demony – uosabiające 
zło, szkodzące człowiekowi. Zob. DEMON, 
OPĘTANIE.

ANTIOCHIA SYRYJSKA – miasto położo-
ne  nad  rzeką  Orontes  (dzisiejsze  Antakya 
w Turcji); założone przez Seleukosa Nikatora 

w 300 r. przed Chr.; zdobyte w 64 r. przed 
Chr. przez Rzymian, stało się stolicą rzym-
skiej prowincji Syrii. Wielki ośrodek handlu 
i  kultury  greckiej,  zamieszkały  przez  Rzy-
mian, Greków, Syryjczyków i Żydów. Pod 
względem  powierzchni  i  bogactwa  trzecie 
po Rzymie i Aleksandrii miasto Cesarstwa 
Rzymskiego. Tam powstała jedna z pierw-
szych i największych wspólnot chrześcijań-
skich  poza  Palestyną.  W  Antiochii  Syryj-
skiej wyznawcy Chrystusa po raz pierwszy 
zostali nazwani chrześcijanami (Dz 11,26). 
Stała się ona bazą dla misji ewangelizacyj-
nych prowadzonych przez Pawła Apostoła 
(Dz 13,1-3) i ważnym centrum kształtowa-
nia się myśli chrześcijańskiej. 

ANTYCHRYST (gr.  antichristos  –  ‘wróg 
Chrystusa’)  –  przeciwnik  Boga,  odstęp-
ca  podważający  godność  Jezusa  jako  Syna 
Bożego  i  Chrystusa.  Termin  ten  w  NT 
występuje  tylko w pismach  apostoła  Jana, 
gdzie używany jest na oznaczenie tajemni-
czej  postaci  lub  jakiejś wrogiej Chrystuso-
wi siły. Mówiąc o antychryście, trudno jest 
wskazać jakieś konkretne osoby, ale z pew-
nością  jest nim każdy, kto nie uznał  faktu 
mesjańskiego  posłannictwa  Jezusa  i  sprze-
ciwia  się  głoszeniu  Jego  Ewangelii.  Praw-
da  dotycząca  wrogów  Chrystusa  obecna 
jest  również w  innych pismach NT,  choć 
została  wyrażona  za  pomocą  innych  ter-
minów. Ewangeliści zapowiadają nadejście 
fałszywych  chrystusów  na  końcu  czasów 
(Mt 24,24); apostoł Paweł mówi o człowie-
ku niegodziwym, który stawia siebie ponad 
Bogiem  (2Tes  2,3-12).  W  Apokalipsie św. 
Jana  autor  przedstawia  antychrysta  jako 
bestię  budującą  swoje  królestwo  (Ap  13), 
która  ostatecznie  zostanie pokonana przez 
Chrystusa (Ap 19,11-20).

APOSTOŁ (gr. apostolos – ‘wysłannik’, ‘posła-
niec’) – tytuł zarezerwowany w NT dla osób 
powołanych  przez  Jezusa  i  obdarzonych 
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specjalną misją. W Ewangeliach termin ten 
odnoszony jest przede wszystkim do ustano-
wionego przez Jezusa kolegium Dwunastu, 
czyli  Jego najbliższych współpracowników 
(np. Mt 10,2-4). Apostołowie  towarzyszyli  
Mu  podczas  całej  działalności  publicznej 
i jako wiarygodni świadkowie Jego naucza-
nia, Męki i Zmartwychwstania stali się póź-
niej  głosicielami  Ewangelii,  kontynuatora-
mi Jego misji oraz fundamentem tworzącej 
się  wspólnoty  Kościoła.  Do  grona  aposto-
łów został zaliczony również Paweł z Tarsu 
(Dz  9,11;  22,3),  któremu  tradycja  przypi-
sała  tytuł  Apostoła  Narodów  (Rz  11,13). 
W I w. po Chr. mianem apostołów określano 
misjonarzy głoszących Ewangelię poganom, 
ale tytuł ten odnoszono wyłącznie do osób 
z pierwszego pokolenia chrześcijan, pamię-
tających Jezusa.

ARAM, ARAMEJCZYCY –  silne państwo 
(lub federacja państw), które nabrało wiel-
kiego  znaczenia  na  początku  I  tysiąclecia 
przed Chr.  i walczyło z Izraelem o władzę 
nad  terytorium Palestyny. O Aramie,  jako 
terytorium nad  górnym Eufratem,  znajdu-
jemy  wzmianki  już  na  tabliczkach  klino-
wych z Aram-Sin (z ok. 2300 r. przed Chr.)  
oraz z Drehem (z ok. 2000 r. przed Chr.). 
Hebrajski termin aram występuje w Piśmie 
Świętym  zarówno  w  odniesieniu  do 
obszaru,  jak  i  osób.  W  źródłach  biblij-
nych  i pozabiblijnych  termin  ten oznaczał 
ziemię  zamieszkałą  przez  ludy  mówiące 
po  aramejsku  (język  semicki  północno-za-
chodni,  którym  posługiwano  się  w  Syrii 
w I tysiącleciu przed Chr.). Autorzy biblij-
ni  określają  tym  słowem  nie  tylko  duże 
państwo  ze  stolicą  w  Damaszku,  obejmu-
jące  tereny  południowej  Syrii,  lecz  rów-
nież  mniejsze  państwa  graniczące  na  pół-
nocy z Izraelem (Aram-Maaka, Aram-Soba). 
W  Septuagincie  (greckim  przekładzie  ST) 
hebr. termin aram został oddany jako ‘Syria’, 
a  mieszkańców  tych  ziem  (hebr.  arami)  

określono  mianem  ‘Syryjczyków’.  Według 
Księgi Rodzaju Aram to jeden z pięciu synów 
Sema  (Rdz 10,22n). Według  innej  tradycji 
był on wnukiem Nachora (brata Abrahama) 
i synem Kemuela (Rdz 22,20n). Pokrewień-
stwo  Izraelitów  z  Aramejczykami  podkre-
śla również fakt, że Izaak poślubił Rebekę, 
wnuczkę  Nachora  a  córkę  Betuela,  której 
bratem był Aramejczyk Laban (Rdz 25,20). 
Żonami  patriarchy  Jakuba,  syna  Izaaka, 
były natomiast Rachela i Lea, córki Labana  
(Rdz 28 – 30). W czasach monarchii izrael-
skiej Aramejczycy z Damaszku byli jednym 
z największych wrogów Izraela. W VIII w.  
przed  Chr.,  pomimo  koalicji  z  Izraelem, 
państwo  aramejskie  zostało  zdobyte  przez 
Asyryjczyków i włączone do ich imperium  
(Iz 17,1-3; Jr 49,23-27; Am 1,2-5).

ARKA PRZYMIERZA, ARKA BOŻA, ARKA 
PANA, ARKA ŚWIADECTWA – drewnia-
na  skrzynia  pokryta  złotem.  Przechowy-
wano  w  niej  otrzymane  od  Boga  i  prze-
kazane  przez  Mojżesza  kamienne  tablice 
z Dziesięcioma przykazaniami  (Wj 25,16), 
naczynie  z manną  (Wj 16,33n) oraz  laskę 
Aarona. W sposób symboliczny arka wyra-
żała obecność Boga pośród Jego ludu. Pod-
czas  wędrówki  Izraelitów  przez  pustynię 
Arka  Przymierza  znajdowała  się  w  prze-
nośnym  sanktuarium  (Namiot  Spotkania), 
później przechowywano ją w sanktuarium 
w Szilo,  a następnie umieszczono w miej-
scu  najświętszym  świątyni  wybudowanej 
w Jerozolimie przez Salomona (1Krl 8,4-7). 
Przypominała  Izraelowi  o  jego  zobowiąza-
niach  wynikających  z  przymierza.  W  cza-
sach pomojżeszowych to właśnie przed arkę 
ludzie przychodzili na spotkanie z Bogiem 
(1Sm  3;  2Sm  7,18).  Po  zburzeniu  świąty-
ni w 587/586 r. przed Chr. prawdopodob-
nie zabrali ją Babilończycy. Dalsze jej losy 
są  nieznane.  Prorok  Jeremiasz  (Jr  3,16n)  
nie  każe  żałować  zaginionej  arki,  ponie-
waż  w  nowym  przymierzu  prawo  będzie 
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wypisane  w  sercach.  Zob.  CHERUBY, 
MIEJSCE NAJŚWIĘTSZE, NAMIOT SPO‑
TKANIA, PAN ZASTĘPÓW.

ASYRIA, ASYRYJCZYCY – starożytne mia-
sto-państwo  Assur  na  północnym-wscho-
dzie obecnego  Iraku, ze  stolicą na zachod-
nim brzegu Tygrysu. Starożytne inskrypcje 
poświadczają,  że  ok.  1900  r.  przed  Chr. 
władcą  tego  niezawisłego  miasta-państwa 
był Szalim-Ahum. Pod koniec XIX w. przed 
Chr. Assur został zawładnięty przez Amory-
tów znad Eufratu. W połowie XIV w. przed 
Chr.  za  Assurbalita  I  ukonstytuowało  się 
imperium  asyryjskie,  zajmując  w  następ-
nych  stuleciach  rozległe  terytoria  Mitanni 
i Babilonii. Ok. 1200 r. przed Chr. imperium 
asyryjskie przeżywało głęboki kryzys. Praw-
dziwy jego rozkwit rozpoczął się ok. 935 r. 
przed Chr. od odzyskania  terenów utraco-
nych  uprzednio  na  rzecz  Aramejczyków. 
Stopniowa ekspansja imperium nowoasyryj-
skiego pozwoliła mu ok. 660 r. przed Chr. 
zająć  znaczną  część  starożytnego  Bliskie-
go Wschodu. Upadek tego imperium został 
zapoczątkowany wojną domową pomiędzy 
wojskami  trzech  pretendentów  do  tronu. 
Sytuację  tę  wykorzystała  koalicja  Medów 
i Babilończyków, którzy zaatakowali i znisz-
czyli  środkową część  imperium asyryjskie-
go.  Ostatni  król  Asyrii,  Assurubalipat  II  
(612-609 przed Chr.), panował jeszcze przez 
krótki  czas  na  zachodzie  dawnego  impe-
rium, w Charanie, dzięki wsparciu ze strony 
władcy egipskiego. Został jednak zdetronizo-
wany przez Babilończyków, a na zgliszczach 
wielkiego państwa powstały  imperia Babi-
lonii  i Medii. W Biblii są jedynie wzmian-
ki o kontaktach Izraela z Asyrią w okresie 
imperium nowoasyryjskiego. Autorzy 2Krl 
i 2Krn odnotowują, że Izrael i Juda wyko-
rzystały  konflikt  pomiędzy  Asyrią  i  Ara-
mem  dla  poszerzenia  swojego  terytorium. 
Było  to  możliwe  za  królów  Jeroboama  II 
(2Krl  14,23-29)  oraz  Ozjasza  (2Krn  26).  

Ostatecznie jednak zarówno Izrael, jak i Juda 
zostały  podporządkowane  władcom  impe-
rium  nowoasyryjskiego.  Podczas  gdy  Juda 
pozostawała  ich  lojalnym  wasalem,  Izrael 
buntował się przeciwko władzy Tiglat-Pile-
sera, Salmanassara i Sargona. Skutkiem tego 
był  podział  terytorium  Izraela  na  prowin-
cje i deportacja ludności w latach 732-720  
przed Chr. (2Krl 17,1 – 18,12). Zob. AMO‑
RYCI, BABILON.

ASZERA – zielone drzewo, wyrażające siłę 
życia, albo drewniany słup stawiany np. na 
wzniesieniach kultowych. Prawdopodobnie 
w niektórych miejscach słowo „Aszera” było 
imieniem własnym żony kananejskiego boga 
El lub Baala. Autorzy ksiąg biblijnych wie-
lokrotnie wypowiadają się przeciwko asze-
rom  (np.  Pwt  16,21;  Mi  5,12n),  których 
kult wypaczał religię Izraela, ponieważ wią-
zał się z sakralną prostytucją i praktykami 
magicznymi. Aszery stawiane były zarówno 
w miejscach kultu bóstw pogańskich (1Krl 
16,33; 2Krl 13,6), jak i w świątyniach Boga 
Izraela: w Betel  (2Krl 23,15)  i w  Jerozoli-
mie (2Krl 18,4; 23,6). Zob. BAAL, STELA, 
WZNIESIENIE KULTOWE.

ASZTARTE – bogini matka, żona kananej-
skiego boga El lub Baala, nazywana inaczej 
Asztoret  lub  Asztarot.  Była  kananejskim 
odpowiednikiem greckiej Afrodyty,  a więc 
boginią płodności i miłości. Widzi się w niej 
również odpowiednik mezopotamskiej  Isz-
tar. W sztuce przedstawiano ją jako kobietę 
z rogami na głowie. Kult Asztarte cieszył się 
dużą popularnością wśród Izraelitów; zwią-
zany był z prostytucją sakralną i z kultem 
sprawowanym na wzniesieniach kultowych. 
Jednoznaczne  jego  potępienie  napotykamy 
w Sdz, 1Krl oraz u proroka Jeremiasza. Zob. 
BAAL, WZNIESIENIE KULTOWE.

AZJA, AZJA MNIEJSZA –  w  ST  gr.  ter-
min  Asia  oznaczał  państwo  Seleucydów 
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obejmujące Azję Mniejszą, Syrię, Palestynę 
i przez pewien czas Iran i Irak (np. 1Mch 
11,13; 13,32). W NT termin ten odnosi się 
do powstałej w 133 r. przed Chr. rzymskiej 
prowincji, której stolicą był Efez. W jej skład 
wchodziły Myzja, Lidia, Karia i Frygia. Azja 
Mniejsza, zwana też Anatolią, to wyżynny 
półwysep  położony  między  Morzem  Czar-
nym  a  Morzem  Śródziemnym.  Stanowi 
naturalny  pomost  łączący  Europę  z  Azją. 
Była gospodarczym i kulturalnym centrum 
hellenizmu. Azja Mniejsza bardzo wcześnie 
stała  się  terenem  działalności  chrześcijań-
skich misjonarzy (Dz 13 – 16). Znajdujące 
się w Apokalipsie św. Jana listy,  adresowa-
ne do siedmiu Kościołów, potwierdzają, że 
wspólnoty chrześcijańskie już wtedy działa-
ły w najważniejszych miastach  tego  regio-
nu (Ap 1,4nn).

BAAL (hebr.  baal  –  ‘pan’,  ‘władca’, 
‘mąż’)  –  bóstwo  pogańskie  pochodzenia 
semickiego,  czczone  jako  władca  sił  natu-
ry  i  uosobienie  mocy  słońca.  W  Palesty-
nie Baal był uważany za męża bogini Asz-
tarte  (Sdz 2,13; 10,6), a  także Aszery  (np. 
Sdz  3,7).  Przedstawiano  go  pod  postacią 
byka i widziano w nim uosobienie męskiej 
siły  i  płodności  oraz  władcę  burz  przyno-
szących deszcz i urodzaj. Baal czczony był 
w  licznych  sanktuariach,  np.  w  Sychem 
jako  Baal  przymierza  (Sdz  9,4),  w  Szit-
tim jako Baal z Peor (Lb 25,1-3). Królowa 
Izebel  ustanowiła  w  Samarii,  stolicy  Kró-
lestwa  północnego,  kult  Baala  zapożyczo-
ny  z  Tyru  (1Krl  16,30-32).  Jego  świąty-
nia  znajdowała  się  również w  Jerozolimie 
(2Krl  11,18). Trudno  rozsądzić,  czy  lokal-
nych Baalów uważano za odrębne bóstwa, 
czy też za różne postaci tego samego boga. 
Rozpowszechniony w Kanaanie kult Baala 
stanowił  największe  zagrożenie  dla  religii 
Izraelitów, w której oddawali oni cześć jedy-
nemu Bogu. W ST wielokrotnie został potę-
piony bałwochwalczy kult Baala. W sposób 

najbardziej zdeterminowany walczyli z nim 
prorocy:  Eliasz,  Ozeasz  i  Jeremiasz.  Zob. 
ASZTARTE.

BABILON, BABILONIA (hebr.  babel, 
akad.  bab ili – ‘brama  boga’)  –  akadyjska 
nazwa  największego  miasta  Mezopotamii. 
W Piśmie Świętym słowo to oznacza zarów-
no państwo babilońskie [nazywane również 
Szinear (np. Rdz 11,2; Iz 11,11) lub krajem 
Chaldejczyków (np. Iz 23,13; Jr 24,5)], jak 
również jego stolicę – Babilon. Państwo to 
leżało  na  terenie  dzisiejszego  Iraku,  mię-
dzy Eufratem i Tygrysem, i było zasiedlone 
przez semickich Sumerów i Akadyjczyków. 
Najstarsze ślady osiadłego życia w Babilonii 
sięgają szóstego tysiąclecia przed Chr. Pań-
stwo babilońskie powstało na tych terenach 
w XIX w. przed Chr. Położenie na północ-
nym krańcu obszarów zalewowych Eufra-
tu  dawało  Babilonowi  możliwość  kontro-
lowania  głównych  dróg  handlowych  na 
Bliskim  Wschodzie.  Najbardziej  znanym 
królem z pierwszych wieków jego istnienia 
jest  Hammurabi  (1792-1750  przed  Chr.), 
twórca słynnego kodeksu regulującego życie 
społeczne.  Okres  starobabiloński  to  rów-
nież czas prężnego rozwoju na tym terenie 
literatury  zapisywanej  pismem  klinowym 
i  nauki,  zwłaszcza  astronomii  i  astrologii. 
W  XVI  w.  przed  Chr.  Babilonia  zosta-
ła  zdobyta  przez  Chetytów  i  znalazła  się 
pod panowaniem dynastii Kasztów. Nowy 
okres jej rozkwitu rozpoczął się w połowie 
VIII w. przed Chr. za panowania Nabonas-
sara. Za twórcę państwa nowobabilońskie-
go uważa się Nabopolassara, króla Chaldej-
czyków  (625-605  przed Chr.). Terytorium 
Babilonii  obejmowało  wówczas  całą  Azję 
Przednią,  a  jej  stolica  stała  się naukowym 
i politycznym centrum starożytnego świata. 
Następca Nabopolassara Nabuchodonozor II  
(605-562  przed  Chr.)  zajął  Judę  i  zburzył 
Jerozolimę  wraz  ze  świątynią  (587/586  r. 
przed Chr.), a ludność izraelską deportował 
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do Babilonii. W 539 r. przed Chr. państwo 
babilońskie  zostało  podbite  przez  władcę 
perskiego, Cyrusa Wielkiego. Z rąk perskich 
tereny  te  przeszły  pod  panowanie  helleń-
skie, a w końcu przypadły w udziale Seleu-
cydom.  Zauważa  się  liczne  podobieństwa 
pomiędzy tekstami ST a literaturą babiloń-
ską i chaldejską.

BARAN, BARANEK –  zwierzę  ofiarne, 
które,  stosownie  do  okoliczności,  składa-
no  w  ofierze  całopalnej  lub  przebłagalnej. 
Wyjątkowość  ofiary  składanej  z  baranka 
wynikała z odniesienia do baranka paschal-
nego, którego krew uchroniła od śmierci pier-
worodnych synów Izraelitów w czasie przej-
ścia anioła niszczyciela w noc poprzedzającą 
Wyjście  z  niewoli  egipskiej  (Wj  12,23).  
Jednoroczny baranek bez skazy był synoni-
mem niewinności i prostoduszności, dlatego 
uważano go za dar ofiarny szczególnie miły 
Bogu. W NT termin baranek nabrał szcze-
gólnego znaczenia symbolicznego, ponieważ 
został  odniesiony  do  osoby  i  misji  Jezusa 
Chrystusa (J 1,29.36; 1P 1,19; Ap 5,12; 14,1; 
17,14; 21,22n). Jego doskonała ofiara, którą 
złożył na krzyżu z samego siebie,  stała się 
źródłem odkupienia i zbawienia dla wszyst-
kich ludzi (1Kor 5,7). 

BAT –  miara  objętości  produktów  płyn-
nych (ok. 22 l), stanowiąca dziesiątą część 
koru  i  dzieląca  się na  sześć hinów. Odpo-
wiada jednej efie, za pomocą której mierzo-
no objętość produktów sypkich. Zob. EFA, 
HIN, KOR.

BEER‑SZEBA –  miasto  w  północnej  czę-
ści  pustyni  Negeb,  leżące  na  terytorium 
plemienia  Symenona  (Joz  19,2).  Uzna-
wano  je  za  punkt  określający  południo-
wą  granicę  Izraela.  Zanim  Izraelici  zasie-
dlili  te  tereny,  Beer-Szeba  była  ważnym 
miejscem  kultu  bóstw  pogańskich.  Rów-
nina  Beer-Szeby  i  otaczające  ją  pastwiska 

doskonale nadawały się do prowadzenia na 
tych terenach życia półkoczowniczego. Tam 
paśli swoje trzody patriarchowie: Abraham, 
Izaak i Jakub. Abraham wiódł tam z królem 
Geraru Abimelekiem spór o studnię (hebr. 
beer). Ich porozumienie zostało potwierdzo-
ne przysięgą i złożeniem Bogu ofiary z sied-
miu jagniąt. Odtąd miejsce to zyskało nazwę 
Beer‑Szeba – dosł. ‘studnia przysięgi siedmiu’ 
(Rdz 21,22-33). W czasach monarchii izrael-
skiej (1004-586 przed Chr.) Beer-Szeba była 
lokalnym centrum administracyjnym.

BELZEBUB –  szatan,  książę  demonów 
i władca złych duchów (Mt 12,24). W cza-
sach ST gr. termin Baal‑Zebub – ‘pan wznio-
słości’ stanowił imię własne bóstwa filistyń-
skiego, czczonego w mieście Ekron. Żydzi, 
widząc w nim przeciwnika Boga,  zmienili 
brzmienie jego imienia na pogardliwe okre-
ślenia  aramejskie Beel‑Zebul –  ‘pan much’, 
‘pan  odchodów’  lub  Beel‑Zebub –  ‘wróg’. 
Z  czasem  zatarło  się  pierwotne  znacznie 
imienia  bóstwa  Ekronu  i  nazwa  ta  służy-
ła na określenie walczącego z Bogiem wład-
cy  wszystkich  demonów.  Zob.  DEMON, 
DIABEŁ.

BETEL (hebr.  ‘dom  Boży’)  –  starożytne 
miasto,  dzisiejsze  Bejtin,  usytuowane  ok. 
15 km na północ od Jerozolimy. Leżało na 
skrzyżowaniu  dwóch  szlaków,  z  których 
jeden  prowadził  z  północy  na  południe 
Palestyny,  drugi  natomiast  łączył  Jerycho 
z  Morzem  Śródziemnym.  Z  racji  swojego 
położenia,  a  także  licznych  źródeł  słodkiej 
wody,  Betel  miało  duże  znaczenie  strate-
giczne. Już w czasach patriarchów było waż-
nym ośrodkiem kultu. Według Rdz 28,10-19  
pierwotnie  miejscowość  ta  nosiła  nazwę 
Luz,  a  nazwę  Betel  nadał  jej  Jakub.  Pod 
koniec XIII w. przed Chr. Betel zostało zdo-
byte przez Izraelitów i przypadło w udziale 
plemieniu Efraima. Ważną  funkcję pełniło 
w okresie sędziów (1200-1000 przed Chr.), 
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kiedy  było  miejscem  spotkań  wszystkich 
plemion Izraela. Przez pewien czas w tym 
mieście  przechowywano  Arkę  Przymierza 
(Sdz 20,18-28). Centralizacja kultu w Jero-
zolimie, jaka dokonała się na początku okre-
su monarchii izraelskiej, sprawiła, że miej-
scowe sanktuarium, a zarazem całe miasto, 
straciło na znaczeniu. Po podziale królestwa 
za  czasów  Jeroboama  (922  r.  przed  Chr.) 
sanktuarium  w  Betel  wraz  z  umieszczo-
nym w nim złotym cielcem stało się głów-
nym ośrodkiem kultu w Królestwie Północ-
nym  (Izraelu).  Miasto  zostało  zniszczone 
podczas  inwazji  asyryjskiej  w  722/721  r. 
przed Chr. W dobie reform w VII w. przed 
Chr. król Judy Jozjasz zniszczył sanktuarium 
w Betel i kazał zabić miejscowych kapłanów 
(2Krl  23,15-20). Miasto przetrwało najazd 
Nabuchodonozora  i  zostało  prawdopodob-
nie zniszczone przez Persów. Po odbudowie 
rozwijało się pomyślnie w okresach: helleni-
stycznym, rzymskim i bizantyjskim. Zostało 
opuszczone dopiero pod naporem podbojów 
arabskich w VI w. po Chr. Zob. DAN.

BETLEJEM – niewielkie  miasto,  leżące 
9  km  na  południe  od  Jerozolimy.  Nazwę 
Betlejem  (‘dom  Lahmu’),  pojawiającą  się 
już  w  korespondencji  z  Amarna  (XIV  w. 
przed  Chr.),  odczytano  jako  ‘dom  chle-
ba’  (hebr.  lechem  –  ‘chleb’),  ale  pochodzi 
ona  najprawdopodobniej  od  sanktuarium 
bóstwa  akadyjskiego  Lahmu  (albo  bogini 
Lahamy). Miasto położone jest na wysokości 
770 m n.p.m. przy drodze biegnącej z pół-
nocy  na  południe  przez  główne  wzgórza 
Palestyny.  Od  zachodu  sąsiaduje  z  żyzny-
mi stokami, a od południa z Pustynią Judz-
ką.  Przy  podziale  Kanaanu  przypadło  ple-
mieniu Judy. Z niego pochodził król Dawid 
(1Sm  16,1-13).  Z  miastem  tym  wiązano 
nadzieje,  że  tutaj przyjdzie na  świat przy-
szły Mesjasz (Mi 5,1-4). Ewangeliści Mate-
usz  i  Łukasz  podają,  że  Jezus narodził  się 
w Betlejem, co pierwszy z nich interpretuje 

jako wypełnienie  się proroctwa Micheasza 
(Mi  5,2;  Mt  2,1).  Tradycja  chrześcijańska 
lokalizuje narodzenie Jezusa w grocie, nad 
którą cesarz Konstantyn wzniósł ok. 338 r. 
Bazylikę Narodzenia. 

BEZBOŻNOŚĆ, BEZBOŻNY –  w  ujęciu 
autorów ST bezbożność to sposób postępo-
wania,  wyrażający  się  w  życiu  prowadzo-
nym tak, jakby Boga nie było. Nie jest ona 
jednak równoznaczna z teoretycznym, świa-
topoglądowym negowaniem istnienia Boga 
(ateizm). Bezbożność w ST ma więc wymiar 
ściśle  etyczny  i  oznacza,  że  człowiek  nie 
wierzy w Bożą sprawiedliwość i nie uzna-
je, że za popełnione zło będzie musiał odpo-
wiedzieć przed Bogiem. Bezbożność wyraża 
się w pysze, przemocy wobec innych oraz 
w braku pobożności i ufności w stosunku do 
Boga. Łączy się ściśle z głupotą i jest prze-
ciwieństwem mądrości. W ujęciu NT bez-
bożność  (określana  też  jako  nieprawość) 
wyraża  się w negowaniu  istnienia  jedyne-
go i prawdziwego Boga poprzez oddawanie 
czci  bóstwom  pogańskim.  Konsekwencją 
takiej postawy jest zagubienie prawdziwego 
sensu i celu istnienia człowieka. 

BLIŹNI – hebrajski termin rea, oddawany 
zazwyczaj  w  tłumaczeniach  słowem  ‘bliź-
ni’,  posiada  w  Piśmie  Świętym  wiele  zna-
czeń.  Może  określać  znajomego  lub  sąsia-
da (np. Wj 11,2; Prz 27,10), przyjaciela (np. 
Hi  2,11),  ukochanego  (Pnp  5,16).  Termin 
ten nie obejmuje jednak bliskich krewnych, 
których  określano  mianem  brat  i  siostra, 
ani wrogów. Ogólnie słowo to w ST określa 
rodaka,  członka  ludu  zjednoczonego  przy-
mierzem  z  Bogiem.  Za  bliźnich  uważano 
także prozelitów. W czasach Jezusa w róż-
nych  nurtach  judaizmu  istniały  spory  co 
do  tego,  kogo należy  uważać  za  bliźniego. 
Jezus dał na to odpowiedź w przypowieści 
o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,29-37).  
Według nauczania Jezusa bliźnim jest każdy 
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człowiek,  dlatego  wszystkich  należy  trak-
tować  z  miłością,  współczuciem  i  udzie-
lać  im koniecznej pomocy. W okazywaniu 
dobra  nie  można  ograniczać  się  tylko  do 
osób, które przynależą do tej samej wspól-
noty społecznej  lub religijnej. Jezus ukazał 
także ścisłą współzależność dwóch starote-
stamentowych przykazań (np. Mt 22,34-40)  
–  miłości  Boga  (Pwt  6,5)  i  bliźniego  (Kpł 
19,18).  Miłość  bliźniego  będzie  kryterium 
osądu człowieka na Sądzie Ostatecznym (Mt 
25,31-46). Apostoł Paweł w praktykowaniu 
przykazania miłości bliźniego widzi wypeł-
nienie  prawa,  pierwszy  owoc  Ducha  oraz 
jedyny sposób realizacji wiary  (np. Ga 5).  
Według autora 1 Listu św. Jana miłość bra-
terska  jest  miarą  bycia  chrześcijaninem 
i sprawdzianem autentyczności miłości czło-
wieka do Boga (1J 2,8-11; 3,11-24; 4,7-21).

BŁOGOSŁAWIĆ, BŁOGOSŁAWIEŃ‑
STWO, BŁOGOSŁAWIONY –  w  ST  rze-
czywistość  błogosławieństwa  wyraża  więź 
między  Bogiem  i  Jego  ludem  albo  między 
poszczególnymi  ludźmi.  Podmiotem  udzie-
lającym błogosławieństwa może być zarów-
no  Bóg,  jak  i  człowiek.  Gdy  Bóg  udziela 
błogosławieństwa,  oznacza  to,  że  okazuje 
On człowiekowi swoją łaskę, przychylność 
i pozwala mu nawiązać ze sobą więź. Czło-
wiek  natomiast,  błogosławiąc  Boga,  uzna-
je  Go  za  swojego  Pana  i  wyraża  pragnie-
nie podporządkowania Jemu całego swojego 
życia.  W  ten  sposób  oddaje  Mu  również 
cześć  i składa dziękczynienie za Jego opie-
kę.  W  relacjach  międzyludzkich  błogosła-
wieństwo wyrasta z  tradycji plemiennych. 
Wyraża  ono  nie  tylko  akceptację  człowie-
ka,  lecz pociąga za sobą konieczność przy-
jęcia przez niego praw i obowiązków rodo-
wych (np. Rdz 49,1-28). Niektórzy autorzy 
biblijni  stwierdzali,  że  błogosławieństwo 
Boga  odnosi  się  tylko  do  relacji  między 
Nim a Jego ludem. Warunkiem otrzymania 
przez naród wybrany błogosławieństwa jest 

posłuszeństwo  Bogu.  Brak  posłuszeństwa 
skutkuje  przekleństwem,  którego  wyra-
zem  są  różnego  rodzaju  klęski  i  nieszczę-
ścia  w  życiu  narodu  (Kpł  26,14-39;  Pwt 
28,15-68).  Inni  autorzy  biblijni  uważali, 
że błogosławieństwo wiąże się ściśle z kul-
tem. W NT są  liczne świadectwa potwier-
dzające  udzielanie  ludziom  błogosławień-
stwa przez Jezusa (np. Mk 10,16; Łk 24,50;  
Dz 3,26). Skutkiem błogosławieństwa udzie-
lonego  przez  Jezusa  jest  doświadczenie 
szczęścia,  które  wypełnia  wszystkie  sfery 
ludzkiego  życia.  W  pełni  szczęśliwy  jest 
człowiek,  który  z  wiarą  przyjmuje  błogo-
sławieństwo  i uznaje, że  Jezus  jest Synem 
Bożym i Zbawcą świata (np. Mt 16,17; por. 
Mt 5,3-12).

BOJAŹŃ BOŻA, BOJAŹŃ PANA – wyra-
ża się ona w głębokim szacunku, jaki czło-
wiek nieustannie powinien okazywać Bogu 
(Koh 12,13). W istocie oznacza ona głęboką 
więź łączącą stworzenie ze swoim Stwórcą. 
W księgach ST bojaźń Boża często przejawia 
się w postawie lęku, jaki człowiek odczuwa, 
doświadczając  własnej  małości  i  grzeszno-
ści wobec majestatu i potęgi Boga. Wyrazem 
bojaźni może być też obawa przed karą za 
popełnione grzechy, które obrażają świętość 
Boga.  Zasadniczo  jednak  tradycja  żydow-
ska  wyraźnie  odróżnia  bojaźń  od  poczu-
cia strachu i obawy, zaznaczając, że wypły-
wa  ona  przede  wszystkim  z  miłości  oraz 
troski  człowieka  o  jego  relację  z  Bogiem. 
Stąd  w  tradycji  mądrościowej  ST  bojaźń 
Boża jest początkiem wiary i charakteryzuje 
postawę człowieka pobożnego (Syr 1,11-20),  
a  zarazem  mądrego  (Prz  1,7).  Człowiek 
bojący  się  Boga  jest  synonimem  człowie-
ka sprawiedliwego (Ps 1), który całe swoje 
życie  zwraca  ku  Stwórcy  i  zawsze  pra-
gnie postępować zgodnie z Jego wskazania-
mi. Bojący się Boga to ten, kto ma świado-
mość Jego nieustannej obecności i opieki. Ta 
świadomość  daje  poczucie  bezpieczeństwa 
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we wszystkich okolicznościach życia. Taka 
bojaźń nie jest więc nieuzasadnionym stra-
chem przed karzącym bóstwem, ale jednym 
z  darów  Ducha  Świętego,  który  prowadzi 
do pełnej zaufania adoracji Boga przez czło-
wieka (Iz 11,2; Rz 8,15; 1J 3,20n). Postawie 
tej towarzyszy poczucie szczęścia i posiada-
nia Bożego błogosławieństwa, co skłania do 
dawania  świadectwa  o  wielkości  i  dobro-
ci Stwórcy. 

BRAT –  słowo  ‘brat’  (siostra)  w  Piśmie 
Świętym  może  oznaczać  brata  rodzonego, 
współmałżonka lub narzeczonego (Tb 7,12; 
por. Pnp 4,9), dalszego krewnego, przyjacie-
la, rodaka, a nawet sojusznika. ST, obok bra-
terstwa opartego na więzach krwi, wyraźnie 
podkreśla sens tego pojęcia w odniesieniu do 
wspólnoty i więzi duchowej ufundowanej na 
współodczuwaniu (1Sm 1,26) lub na mocy 
tego  samego  przymierza  (Am  1,9;  1Mch 
12,10). W NT pojęcie to odnosi się przede 
wszystkim  do  braci  w  wierze  (Mt 18,15).  
Członkowie pierwszych wspólnot chrześci-
jan  samych  siebie  określali  mianem  braci 
(np.  1Kor  6,6;  Ef  6,21;  Kol  1,1;  Ap  1,9)  
i sióstr (np. Rz 16,1; 1Kor 9,5); takie brater-
stwo ma swoje źródło we wspólnym dzie-
cięctwie  Bożym  (Rz  8,14-17).  Jako  dzie-
ci jednego Ojca wszyscy wierzący stają się 
dziedzicami Jego obietnic.

CAŁOPALENIE, CAŁOPALNA OFIARA  
(hebr.  ola –  ‘to,  co  się  wznosi’,  lub 
kalil  –  ‘doskonała’)  –  ofiara  składana  dwa 
razy  dziennie,  rano  i  wieczorem,  w  świą-
tyni jerozolimskiej, a także przy okazji róż-
nych  specjalnych  okoliczności. Różniła  się 
od innych ofiar tym, że spalano całe zwie-
rzę  (z wyjątkiem  skóry,  którą  otrzymywał 
kapłan). Dlatego też w terminologii greckiej 
ofiarę tę określano jako holokaustos – ‘całko-
wite spalenie’. Ogień, w którym ofiara była 
spalana, symbolizował Bożą obecność. Nie-
rozcinanie zwierzęcia na kawałki oznaczało, 

że  ofiara  była  pełna  i  doskonała.  Zwierzę 
ofiarne  musiało  być  starannie  wyselekcjo-
nowane  i  nie  mogło  mieć  na  ciele  żadnej 
skazy.  Obrzęd  składania  ofiary  całopalnej 
rozpoczynał się od gestu położenia dłoni na 
głowie  ofiarowanego  zwierzęcia  (Kpł  1,4),  
co  wyrażało  intencję  uczynienia  ofiary 
z samego siebie. Jej celem było pojednanie 
człowieka z Bogiem. Ofiary całopalne skła-
dane w czasach ST były zapowiedzią jedy-
nej doskonałej ofiary, którą złożył z  siebie 
Jezus Chrystus. Dopiero ofiara Chrystusa na 
krzyżu w sposób całkowity pojednała ludzi 
z Bogiem  i  stała  się źródłem odpuszczenia 
grzechów (zob. np. Rz 5). Zob. OFIARA.

CHARYZMAT (gr.  charisma  –  w  znacze-
niu dosł.  ‘dar darmo dany’,  ‘łaskawość’ lub 
‘to, co napełnia radością’; w znaczeniu reli-
gijnym:  dar  udzielony  człowiekowi  przez 
Boga, wszelki dar duchowy) – w NT wyli-
cza  się  wiele  charyzmatów  (Rz  12,6-8; 
1Kor  12),  które  są  udzielane  ludziom  po 
to,  by  posługując  się  nimi,  służyli  dobru 
wspólnoty wierzących (Rz 12,6). Powodem 
udzielania wszelkich charyzmatów jest tro-
ska  Boga  o  umocnienie  i  rozwój  Kościoła 
(1Kor 14,12).

CHERUBY – rodzaj istot duchowych, prze-
bywających  w  bliskości  Boga,  gotowych 
do  spełniania  różnych  poleceń.  W  Piśmie 
Świętym przedstawione są jako stworzenia 
ponadnaturalne, przybierające różne posta-
ci  dziwnych,  niewystępujących  w  przyro-
dzie  zwierząt,  mających  niekiedy  pewne 
cechy  ludzkie.  Najczęściej  ukazuje  się  je 
jako skrzydlate lwy o ludzkich twarzach. Ich 
postaciami ozdobiona była Arka Przymierza. 
Zob. ARKA PRZYMIERZA.

CHETYCI – indoeuropejski lud zamieszku-
jący  wschodnią  część  środkowej  Anatolii. 
Od XVII w. przed Chr. zaczęła się ekspan-
sja Chetytów, którzy m.in. zdobyli Aleppo 
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i złupili Babilon. W okresie rozkwitu, w XIV w.  
przed  Chr.  podporządkowali  sobie  ludy 
zamieszkujące  północną  Syrię  i  terytoria 
Libanu. Kres potędze Chetytów położyły tzw. 
Ludy Morza, które ok. XIII w. przed Chr.  
przybyły z rejonów Morza Egejskiego. Nie 
ma  dowodów  na  to,  że  Chetyci  kiedykol-
wiek zamieszkiwali Kanaan. Wymienia się 
ich  wśród  mieszkańców  tego  regionu  być 
może dlatego, że Asyryjczycy i Babilończycy 
w taki sposób nazywali żyjące tam ludy.

CHLEBY POŚWIĘCONE –  dwanaście 
bochenków  wypieczonych  z  ciasta  bez 
zakwasu  i  układanych  w  każdy  szabat  na 
specjalnym  stole  ustawionym  w  pobliżu 
miejsca najświętszego (Kpł 24,5-9; Lb 4,7). 
Początkowo  uważano  je  za  pokarm  prze-
znaczony wyłącznie dla Boga. Były znakiem 
przymierza oraz wyrazem wdzięczności za 
dar codziennego pokarmu. W każdy szabat 
kapłani  uroczyście  je  spożywali,  a  w  ich 
miejsce kładziono świeże. Gdy Dawid ucie-
kał przed Saulem i nie miał się czym posilić, 
kapłan Achimelek ofiarował jemu oraz jego 
towarzyszom  do  spożycia  święty  chleb  ze 
świątyni (1Sm 21,1-7; Mt 12,3n).

CHIWWICI –  lud  zamieszkujący  Sychem 
(Rdz  33,18nn),  Gabaon  (Joz  9,3nn),  pod-
nóże  Hermonu  (Joz  11,3)  oraz  góry  Liba-
nu  (Sdz  3,3).  Niektórzy  utożsamiają  ich 
z  Chorytami,  inni  twierdzą,  że  nazwy  tej 
używano  na  określenie  Hurytów  z  rejo-
nu Zajordanii.

CHOMER –  miara  produktów  sypkich, 
licząca  230  litrów  (Ez  45,11-14).  Według 
niektórych obliczeń chomer wynosił nawet 
500 litrów.

CHRYSTUS (gr.  christos –  ‘namaszczony’, 
odpowiednik  hebr.  masziach –  ‘mesjasz’, 
‘pomazaniec’)  – w  ST w  ten  sposób  okre-
ślano królów Izraela, którym przekazywano 

władzę  w  obrzędzie  namaszczenia  oliwą 
(Sdz 9,8-15; 2Sm 5,3; 1Krl 1,39; Ps 89,21; 
Syr  43,13),  a  także  kapłanów,  których 
takim  obrzędem  wprowadzano  w  urząd 
(Wj  29,7;  Kpł  4,3.5.16;  Syr  45,15).  Pismo 
Święte  używa  tego  terminu  w  odniesie-
niu  do  Dawida  i  jego  sukcesorów,  kon-
tynuujących  zapoczątkowaną  przez  niego 
dynastię  (2Sm 7,12nn). Z  czasem utrwali-
ła się w Izraelu wizja króla-kapłana, który 
miał być idealnym władcą czasów ostatecz-
nych.  Miał  on  zamknąć  dynastię  królów 
i  utrwalić  królestwo  Boże  na  ziemi.  Jego 
panowanie miało mieć charakter duchowy 
i powszechny. W NT tytuł pomazaniec pra-
wie wyłącznie występuje w greckiej formie 
christos i odnosi się jedynie do osoby Jezusa 
z  Nazaretu  jako  Zbawiciela  namaszczone-
go  i objawianego światu przez Ojca, który 
Go  posyła  na  ziemię,  aby  wypełnił  dzieło 
odkupienia  (Mt  16,16n).  W  Kościele  pier-
wotnym powszechnie posługiwano się tym 
określeniem w odniesieniu do Jezusa i dlate-
go zaczęło ono funkcjonować jako Jego imię 
własne. Zob. NAMASZCZENIE.

CHRZEST (od  gr.  baptizein  –  ‘zanurzyć’, 
‘obmywać’) – znak oczyszczenia z grzechów 
i nowego życia. Obrzęd polegający na zanu-
rzeniu  w  wodzie,  praktykowany  był  już 
w czasach ST, występował również w reli-
giach  pogańskich.  Nowość  w  stosowaniu 
rytualnych obmyć wprowadził  Jan Chrzci-
ciel (np. Mt 3,1nn), ponieważ chrzest, któ-
rego udzielał na znak pokuty i nawrócenia, 
można było przyjąć tylko raz. We wspólno-
tach chrześcijańskich od początku misjona-
rze udzielali  chrztu w  imię  Jezusa, wypeł-
niając w ten sposób Jego wyraźne polecenie, 
aby  ludzie  wszystkich  narodów  przyjmo-
wali ten znak (Mt 28,19). Chrzest stanowi 
konieczny  warunek  i  podstawę  do  rozpo-
częcia  życia  chrześcijańskiego.  Dla  chrze-
ścijan jest znakiem uczestnictwa w Śmierci 
i Zmartwychwstaniu Jezusa (Rz 6,3-9). Jego 
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skutkiem  jest  nowe  życie  w  Duchu  Świę-
tym, uwolnienie od skutków grzechu pier-
worodnego i innych grzechów, a także włą-
czenie do wspólnoty Kościoła (Kol 2,12).

CHRZEŚCIJANIE –  uczniowie  oraz  zwo-
lennicy Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy 
wyznawców  Chrystusa  nazwano  chrześci-
janami w Antiochii  Syryjskiej  (Dz  11,26). 
Najpierw określenia  tego używali poganie, 
sami chrześcijanie stosunkowo późno zaczę-
li stosować je wobec siebie. Częściej nazy-
wali siebie braćmi, świętymi, uczniami, wie-
rzącymi (np. Dz 9,41; 21,16; Rz 15,25; 1Kor 
6,6; 9,5; 16,1; Ef 6,21; Kol 1,1; 1Tes 2,13;  
Ap 1,9). Zob. CHRYSTUS.

CHWAŁA (hebr.  kawod –  ‘znaczenie’, 
‘waga’,  ‘szacunek’,  ‘blask’)  –  w  ST  chwa-
ła oznaczała przymiot Boga, który objawiał 
się  przede  wszystkim  w  dziełach  stworze-
nia (np. Iz 6,3) i zbawienia (np. Iz 35,1-4). 
Ukazywała  się  również  w  sposób  dostrze-
galny  przez  człowieka  jako  obłok  (np.  Wj 
14,24) lub słup ognia (np. Pwt 4,36). Cza-
sami słowo to oznaczało obecność Boga (Wj 
40,34n). W NT chwała Boża w sposób pełny 
objawiła się w osobie i dziele Jezusa Chry-
stusa  (np.  J 1,14; 17,1.4). Oddawać chwa-
łę Bogu oznacza czcić Go, uwielbiać, adoro-
wać  i być wdzięcznym za otrzymane  łaski 
(np.  Łk  17,18;  1Kor  10,31).  Dzięki  Jezu-
sowi Chrystusowi  ludzie będą mieli udział 
w chwale Boga (Rz 2,7; 8,17; 2Tes 2,14), co 
nastąpi przy Jego powtórnym przyjściu na 
ziemię (Kol 3,4).

CIAŁO –  termin  wieloznaczny;  zarówno 
jęz. hebr.,  jak  i  jęz.  gr. posiadały dwa  ter-
miny  na  określenie  ciała:  hebr.  sze’er,  gr. 
sarks – dosł.  ‘mięso’,  ‘cielesność’  i  hebr. 
basar,  gr.  soma –  ‘ciało’.  W  mentalności 
semickiej człowiek był jednością, bez podzia-
łu na ciało i duszę, stosowanego w świecie 
greckim.  Basar  oznacza  całego  człowieka, 

ale także odnosi się do ciała zwierząt. Inne 
znaczenie  słowa  ciało  pojawia  się  dopiero 
w NT, gdzie apostoł Paweł używał tego ter-
minu, przeciwstawiając  życie według  łaski 
i ducha życiu według ciała, to znaczy opar-
temu na podążaniu  za  cielesnymi popęda-
mi (np. Rz 8,1nn). Nie oznacza to, że apo-
stoł uważał ciało za złe z natury (np. 1Kor 
6,19n).  Życie  według  ciała  charakteryzuje 
się dążeniem do zaspokajania ludzkiej pożą-
dliwości  (np.  1J  2,16n).  Jest  konsekwen-
cją  skażenia  ludzkiej  natury  przez  grzech 
(Rz 5,12), ale dzięki wierze,  łasce  i pomo-
cy  Ducha  Świętego,  człowiek  jest  wezwa-
ny,  aby  panować  nad  własnym  ciałem, 
czyli skłonnościami do ulegania pożądliwo-
ści. Życiu według ciała przeciwstawione jest 
życie duchowe, w którym nie ma miejsca na 
grzech (np. J 5,14; 8,11; 1J 3,6.9). W Piśmie 
Świętym ciało  jest postrzegane  jako godne 
szacunku, gdyż tylko jako ludzie, czyli isto-
ty posiadające ciało, możemy dostąpić obja-
wienia Boga (np. Ps 40,8nn; Hbr 10,5-10), 
żyć z Nim w przymierzu tu na ziemi, a po 
śmierci, w wieczności zjednoczyć się z Nim 
w pełni, posiadając ciała zmartwychwstałe, 
przemienione na podobieństwo ciała Jezusa  
po Jego Zmartwychwstaniu (np. 1Kor 15,51nn). 

CUD – specjalne działanie Boga, podejmo-
wane ze względu na dobro człowieka. Cud 
ma  charakter  niezwykłego  zjawiska,  przez 
które Bóg objawia siebie, swoją moc i miłość 
oraz  daje  ludziom  konkretny  znak.  Cuda 
dokonywane przez Jezusa były potwierdze-
niem Jego jedności z Ojcem (J 11,41), uwie-
rzytelniały  Jego  posłannictwo  jako  Chry-
stusa, symbolizowały tryumf nad szatanem 
oraz  budziły  i  umacniały  wiarę.  Właści-
wy sens cudów i zawarte w nich objawie-
nie Boże można zrozumieć i odczytać tylko 
w świetle wiary (Mk 6,54). Cuda czynione 
przez Jezusa i Jego uczniów są wyraźnymi 
znakami potwierdzającymi nadejście króle-
stwa Bożego. Zob. KRÓLESTWO BOŻE.
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CZARY – zob. MAGIA.

CZYSTOŚĆ, CZYSTY –  biblijne  pojęcie 
określające  stan, który pozwala człowieko-
wi  nawiązać  kontakt  z  Bogiem  (np.  Rdz 
35,2n; Joz 3,5; Jk 4,8). W kulturach Bliskie-
go Wschodu powszechnie stosowano różne 
praktyki  mające  na  celu  uzyskanie  rytual-
nej czystości. Wśród Izraelitów również ist-
niało przekonanie, że świętość Boga doma-
ga się, aby człowiek, który pragnie nawiązać 
z Nim kontakt, był wolny od wszystkiego, 
co  mogło  go  uczynić  nieczystym.  Nieczy-
stość człowieka, według ówczesnej wiedzy, 
mogła być spowodowana np. przez kontakt 
ze zmarłym (np. Kpł 21,1n) lub przez kon-
takt z przedmiotami albo zwierzętami, które 
zawierały  w  sobie  niebezpieczne  siły  (np. 
Kpł  11).  Mogła  też  być  związana  z  pew-
nymi  stanami  człowieka  (np.  menstruacją 
u  kobiet,  polucją  u  mężczyzn,  chorobami 
itp.).  Za  nieczyste  uważano  również  tery-
toria zajmowane przez pogan, dlatego łupy 
tam  zdobyte  były  obłożone  klątwą  i  naj-
częściej  je niszczono (np.  Joz 6,18.21; 7,1; 
8,26n). Czystość rytualna pozwalała Izraeli-
tom uczestniczyć w kulcie i w życiu społecz-
nym. W stosowaniu przepisów odnoszących 
się  do  czystości,  Izraelici  popadali  często 
w formalizm religijny, któremu ostro sprze-
ciwiali się prorocy ST. Według ich naucza-
nia  (np.  Iz  10,1-17;  Oz  6,6;  Am  5,21-25)  
praktyki oczyszczające nie mogą ograniczać 
się do odprawiania zewnętrznych rytuałów, 
lecz powinny prowadzić do posłuszeństwa 
Bożym przykazaniom,  czego wyrazem  jest 
pełnienie  uczynków  miłosierdzia,  poboż-
ność  i  sprawiedliwość.  Myśl  proroków 
została podjęta i rozwinięta w NT. Według 
Jezusa,  jedynie  czystość  moralna  ma  war-
tość  religijną  (np.  Mk  7,1-23).  Zob.  KLĄ‑
TWA, POŚWIĘCENIE.

DAN – miasto  na  północnej  granicy  Izra-
ela. Inne jego nazwy to Laisz (Sdz 18,7) lub 

Leszem  (Joz  19,47).  Wspominane  w  egip-
skich  tekstach  złorzeczących,  znalezionych 
na tabliczkach z Mari z XVIII w. przed Chr., 
a  także  w  zapisach  faraona  Thotmesa  III.  
Utożsamia  się  je  z  Tell  Dan,  położonym 
w środku żyznej doliny, w pobliżu głównego 
źródła Jordanu. Dan było ważnym miejscem 
kultu. Król Jeroboam I uczynił w nim jedno 
z  dwóch  sanktuariów  narodowych  Króle-
stwa Północnego i umieścił tam złotego ciel-
ca (1Krl 12,25-30). Zob. BETEL.

DAR – zob. CHARYZMAT.

DEKAPOL (gr. deka – ‘dziesięć’ i polis – ‘mia-
sto’)  –  federacja  dziesięciu  miast  helleni-
stycznych,  powstała  w  63  r.  przed  Chr. 
Miasta  te  leżały  na  wschód  od  Samarii 
i Galilei. W czasach NT należały do rzym-
skiej prowincji Syrii.  Jezus odwiedził  tery-
torium  Dekapolu  przynajmniej  dwa  razy 
(Mk 5,1; 7,31).

DEMON (gr.  daimon –  ‘zły  duch’,  ‘isto-
ta  duchowa’)  – na początku nie  traktowa-
no  demonów  jako  bytów  z  natury  złych, 
choć  niektóre  mogły  być  tak  postrzegane. 
W wierzeniach pogańskich demony uważa-
no za istoty posiadające wielką moc i będą-
ce  dla  człowieka  zagrożeniem.  Wykształ-
cił się pogląd, że demony mogą zawładnąć 
człowiekiem, jego ciałem, a także mogą uzy-
skać władzę nad  siłami przyrody. Te wie-
rzenia  znajdują  odzwierciedlenie  w  NT. 
Jezus Chrystus wyrzucał złe duchy i uwal-
niał  ludzi  z  opętania  (np.  Łk  6,18).  Osta-
teczne zwycięstwo nad szatanem i siłami zła 
dokonało się na krzyżu przez Mękę, Śmierć 
i Zmartwychwstanie Jezusa. Władza uwal-
niania  od  złych  duchów udzielona  została 
także uczniom Jezusa (np. Mt 10,8; Dz 8,7). 
Zob. DIABEŁ.

DENAR – rzymska moneta bita z 3,85 g sre-
bra, równa co do wartości greckiej drachmie. 
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Widniała na niej podobizna aktualnie panu-
jącego cesarza. Wartość jednego denara rów-
nała  się  dziennemu  wynagrodzeniu  robot-
nika  (Mt  20,2).  Tyle  też  wynosił  roczny 
podatek, który każdy Izraelita zobowiązany 
był płacić na rzecz cesarza.

DIABEŁ (gr. diabolos – ‘oskarżyciel’, ‘oszczer-
ca’; nazywany również szatanem) – najczę-
ściej nazwa ta odnosiła się do anioła, który 
sprzeciwił się Bogu i został od Niego odsu-
nięty (Łk 10,18; por. Hi 1,6nn). W NT dia-
beł  ukazany  jest  jako  zaciekły  przeciwnik 
Boga  i  królestwa  Bożego,  ojciec  kłamstwa 
(J  8,44).  Dąży  on  do  zburzenia  harmonii 
pomiędzy Bogiem  a  człowiekiem  (1P  5,8).  
Jezus,  urzeczywistniając  przebaczającą 
miłość  Boga,  jest  tym,  który  niszczy  dzie-
ło diabła  i pozbawia go  jakiejkolwiek wła-
dzy (1J 3,8). Diabeł, choć został pokonany 
na krzyżu,  ciągle  zagraża  ludziom. W  jego 
sidła wpadają ci, którzy świadomie odwra-
cają  się  od  Boga  lub  szukają  kontaktu  ze 
złym  duchem.  Uwolnić  od  jego  wpływu 
może  tylko  Bóg,  który  udziela  takiej  wła-
dzy także ludziom powołanym do tej posłu-
gi w Kościele. Zob. DEMON.

DIASPORA – termin pochodzenia greckie-
go,  określający  mniejszość  żydowską  roz-
proszoną  między  poganami,  czyli  żyjącą 
poza terytorium Palestyny. Pierwsze maso-
we rozproszenie ludności żydowskiej nastą-
piło w 722 r. przed Chr., po podboju Kró-
lestwa  Północnego  (Izraela)  przez  Asyrię 
i  uprowadzeniu  tamtejszej  ludności.  Spo-
łeczność  żydowska  poza  Palestyną  nabra-
ła trwałego charakteru dopiero po podbiciu 
Królestwa Południowego (Judy) przez Babi-
lończyków w 586 r. przed Chr.  i uprowa-
dzeniu części tamtejszej ludności do Babilo-
nii. Wielu Żydów skupionych w niewielkich 
wspólnotach mieszkało także w Azji Mniej-
szej  i  Egipcie.  Na  potrzeby  diaspory  egip-
skiej  powstał  grecki  przekład Biblii  –  tzw. 

Septuaginta (LXX). W diasporze babilońskiej 
powstał natomiast tzw. Talmud Babiloński, 
czyli  interpretacja prawa religijnego  i oby-
czajowego.  W  czasach  Jezusa  żydowskie 
diaspory liczyły w sumie około 4 milionów 
ludzi,  podczas  gdy w Palestynie mieszkało 
wówczas  około  miliona  Żydów.  Miejscem 
celebracji  religijnych  w  diasporach  były 
synagogi, które dla misjonarzy chrześcijań-
skich stały się miejscami, od których zaczy-
nali głosić Ewangelię Chrystusa na terenach 
pogańskich. Zob. SYNAGOGA.

DOKUMENT ROZWODU – pismo stwier-
dzające  wygaśnięcie  związku  małżeńskie-
go.  Tego  typu  dokumenty  stosowano  nie 
tylko  w  Izraelu,  lecz  także  np.  w  Mezo-
potamii.  Prawo  wystawiania  takiego  aktu 
biblijni prawodawcy dają tylko mężowi, ale 
żona  mogła  wymóc  go  na  mężu.  Nigdzie 
nie  zostały  określone  sytuacje  w  pożyciu 
małżeńskim, uprawniające do wystawienia 
dokumentu rozwodu (najczęściej powodem 
była bezdzietność, cudzołóstwo, niezadowo-
lenie, kłótliwość). W czasach Jezusa mędr-
cy  żydowscy  twierdzili,  że  jedynie  cudzo-
łóstwo żony jest wystarczającym powodem 
do  rozwodu.  Późniejszy  judaizm  stał  się 
w  tej  sprawie  bardzo  liberalny  i  mężczy-
zna  mógł  oddalić  żonę  z  jakiegokolwiek 
powodu.  Dokument  rozwodu  traktowano 
jako  rozwiązanie  lepsze od  separacji,  gdyż 
dawał  rozwodzącym  się  stronom  prawną 
możliwość powtórnego wstąpienia w zwią-
zek  małżeński.  Rozwód  pociągał  za  sobą 
skutki  materialne,  to  znaczy  rozwodnik 
musiał  zwrócić  swojej  małżonce  wiano, 
które  wniosła  w  małżeństwo.  Nauczanie 
Jezusa na temat rozwodu jest bardzo rady-
kalne. Według Mt 19,3-8 raz zawarte mał-
żeństwo  jest nierozerwalne,  a  rozwód  jest 
niedozwolony,  ponieważ  –  zgodnie  z  pra-
wem Bożym – mąż  i żona stanowią  jedno 
ciało (Rdz 2,24). Tylko śmierć współmałżon-
ka  daje  partnerowi  prawo  do  ponownego 
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zawarcia  małżeństwa.  Według  nauczania 
Jezusa powtórny związek osoby rozwiedzio-
nej lub poślubienie rozwodnika lub rozwód-
ki jest aktem cudzołóstwa (Łk 16,18).

DOM, DOM PANA – zob. ŚWIĄTYNIA.

DRACHMA – zob. DENAR.

DROGA – w Piśmie Świętym termin ten ma 
często znaczenie symboliczne. Zwykle ozna-
cza wzorzec postępowania Boga (Iz 55,8n)  
i  ludzi  (Ps  1,6).  Słowem  tym  posługuje 
się  również  biblijna  literatura  mądrościo-
wa,  której  autorzy  zachęcają  do  wyboru 
drogi, która prowadzi do życia i przestrzega-
ją przed błędną drogą prowadzącą do śmier-
ci  (np.  Pwt  30,15-20;  Ps  119,1;  Prz  4,19;  
Mt 7,13n). Lud Izraela, mający swoje korze-
nie w koczowniczych plemionach, rozumiał 
swoją  historię  jako  wędrówkę,  jako  nie-
ustanne  „bycie  w  drodze”  zapoczątkowa-
ne przez Abrahama. W NT słowo to nabie-
ra jeszcze bardziej specyficznego znaczenia. 
Jezus  siebie  samego nazywa drogą prowa-
dzącą do Ojca (J 14,6). Każdy, kto łączy się 
z Chrystusem, otrzymuje nowe życie (Hbr 
10,20). Jednym z pierwszych określeń two-
rzącej się wspólnoty chrześcijan był zwrot 
zwolennicy tej drogi (np. Dz 9,2).

DUCH BOŻY, DUCH PAŃSKI – Bóg przez 
swojego Ducha działa w świecie i w ten spo-
sób jest Panem historii. W ST Ducha Boże-
go rozumiano nie jako osobę, ale jako moc. 
W NT mówi się o działaniu Ducha Bożego, 
który zstępuje na ludzi i uzdalnia ich do życia 
w prawdzie, wolności  i miłości  (J  16,5nn). 
Duch Boży w sposób szczególny zstąpił na 
Syna  Bożego  Jezusa  Chrystusa.  Całe  Jego 
życie  naznaczone  było  mocą  Ducha,  który 
działał  w  Nim  od  momentu  poczęcia  (Łk 
1,35), poprzez chrzest w Jordanie (Mt 3,16), 
aż do wypełnienia na krzyżu ofiary odkupie-
nia (Hbr 9,14). Chrystus przekazał swojego 

Ducha uczniom  i uzdolnił  ich do kontynu-
owania swojej misji w świecie (J 16,5-15).

DUSZA – hebr. termin nefesz może być tłu-
maczony  na  różne  sposoby.  W  ST  ozna-
czał  pierwotnie  ‘gardło’,  ‘oddech’,  w  kon-
sekwencji  więc  ‘życie’  i  ‘osobę’.  Termin 
dusza odnosił się także do tego, co duchowe 
w  człowieku  (do  myśli,  pragnień,  uczuć), 
ale  nie  był  rozumiany  jako  przeciwień-
stwo  ciała.  Dla  autorów  biblijnych  dusza 
jest tym, co odróżnia człowieka żyjącego od 
umarłego. Nigdy nie oddzielali oni duszy od 
ciała. Mówiąc o duszy, mogli mieć na myśli 
życie (Joz 9,24), całego człowieka (Rdz 2,7), 
a  także  tożsamość  konkretnego  człowieka 
(Ps 103,1). Człowiek  stał  się  istotą (duszą) 
żyjącą  (1Kor  15,45),  ponieważ  Bóg,  Pan 
życia, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia 
(Rdz 2,7). W NT zasadniczo zostało zacho-
wane starotestamentowe rozumienie duszy. 
Oznacza ona życie (Mt 2,20) lub odnosi się 
do całej osoby (Dz 2,41). Choć w NT braku-
je rozróżnienia między śmiertelnym ciałem 
i nieśmiertelną duszą, obecnego w filozofii  
greckiej,  to  dusza  oznacza  także  istnienie 
osoby po śmierci. Zob. KREW.

DWANAŚCIE PLEMION – naród żydow-
ski  według  Pisma  Świętego  wywodzi  się 
od  synów patriarchy  Jakuba,  którego  imię 
Bóg zmienił później na Izrael (Rdz 32,28). 
W Rdz 29 – 35 podane zostały imiona dwu-
nastu synów Jakuba: Ruben, Symeon, Lewi, 
Juda,  Issachar,  Zabulon,  Józef,  Beniamin, 
Dan, Neftali, Gad i Aser. Uważa się ich za 
przodków dwunastu plemion, które wzięły 
swoje nazwy od imion swoich protoplastów 
(1Krl  18,31).  Przy  osiedleniu  się w Kana-
anie  każde  z  plemion  otrzymało  w  dzie-
dzictwo  swoją  część Ziemi Obiecanej  (Joz 
13 – 20). Na wzór przodków narodu wybra-
nego, również nowy lud Boży ustanowiony 
przez Chrystusa jest reprezentowany przez 
dwunastu apostołów (Mt 10,2-4). 
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DZIEŃ PANA, DZIEŃ PAŃSKI –  zwrot 
często  stosowany  w  Piśmie  Świętym  na 
oznaczenie  mającego  nastąpić  w  przyszło-
ści tryumfu Boga nad Jego nieprzyjaciółmi. 
Wówczas Bóg objawi pełnię swojego pano-
wania  i  chwały  oraz  dokona  ostatecznego 
sądu.  Wybranych  obdarzy  życiem  wiecz-
nym,  a  tych,  którzy  odrzucili  Jego  miłość, 
stosownie  ukarze.  Początkowo  w  wyobra-
żeniach  Izraelitów  Dzień  Pana  wiązał  się 
z majestatycznym nadejściem Boga  i  obja-
wieniem Jego chwały wszystkim mieszkań-
com ziemi. Miał to być także czas wywyż-
szenia samego Izraela, wzrostu  jego potęgi 
i znaczenia politycznego. Liczne teksty pro-
rockie  ukazują  negatywny  charakter  Dnia 
Pana jako wydarzenia objawiającego gniew 
Boży  i  powszechną  katastrofę  (Iz  13,4-6;  
Jl 2,2-9; Za 14,1-3). Dlatego do charaktery-
stycznych zjawisk towarzyszących mu nale-
żą:  ogień  (Iz  10,16;  65,5),  burza  (Iz  28,2; 
30,30), wstrząsy nieba i ziemi (Ez 38,19; Ag 
2,21n), potop (Jr 47,2-7), susza (Ez 30,12), 
głód  (Jl  1,10-12),  zniszczenie  wszystkich 
bożków (So 1,4), zaćmienia (Iz 5,30; Am 8,9;  
So  1,15),  a  nawet  katastroficzne  wyda-
rzenia,  które  położą  kres  istnieniu  świata  
(Jl 3,1-4.21; Za 14,1-21). To wszystko pod-
kreśla osobisty udział Boga w wydarzeniach 
tego czasu, a także ich powszechny charak-
ter. W NT Dzień Pana to dzień Chrystusa. 
Dotyczy on nie tylko Żydów, ale wszystkich 
narodów, i zbiegnie się w czasie z powtór-
nym  przyjściem  Jezusa  na  ziemię  (Paru-
zją).  Zmartwychwstanie  Jezusa,  jako  try-
umf Boga nad śmiercią i szatanem, uprzedza 
w czasie jego nadejście. Od momentu Zmar-
twychwstania  Dzień  Pana  jest  nie  tylko 
oczekiwanym  wydarzeniem  końca  świa-
ta, ale także rzeczywistością dokonującą się 
w życiu każdego, kto wierzy w Chrystusa. 
Przybliżanie  się  Dnia  Pana  widoczne  jest 
w przemianie ludzi, którzy upodobniają się 
do Jezusa, pełnią Jego wolę, stają się synami 
światłości (1Tes 5,2-5) i już na ziemi mają 

udział  w  królestwie  Bożym.  Dniem  Pana 
nazywana  jest  również  niedziela,  dzień 
poświęcony na modlitwę i odpoczynek, upa-
miętniający  Zmartwychwstanie  Chrystusa 
i  przypominający  zapowiedź  Jego  powtór-
nego przyjścia.

DZIESIĘCINA – ofiara składana z dziesiątej 
części plonów (Pwt 14,22-29), przeznaczona 
na cele sakralne (potrzeby świątynne, utrzy-
manie  lewitów,  pomoc  ubogim),  a  także 
stały podatek płacony władcy przez ludność 
(1Mch  11,35).  Zwyczaj  płacenia  dziesięci-
ny praktykowany był nie  tylko w  Izraelu, 
ale  na  całym Bliskim Wschodzie.  Pierwot-
nie dziesięcina była ofiarą, a następnie stała 
się  podatkiem  świątynnym.  Wynikała  ona 
z przekonania, że płody ziemi i pierworod-
ne zwierzęta należą do Boga (np. Wj 13,2). 
Dlatego nadano  jej  charakter powszechne-
go  obowiązku.  Składający  dziesięcinę  spo-
żywali ją w świątyni, natomiast co trzy lata 
w  całości  była  przekazywana  na  potrze-
by lewitów, cudzoziemców, wdów i sierot. 
Pierwowzorem dziesięciny jest dar złożony 
przez  Abrama  kapłanowi  Melchizedekowi 
(Rdz 14,20). Zob. LEWICI.

EDOM, EDOMICI –  górzysta  kraina  roz-
ciągająca się od Morza Martwego po zato-
kę  Akaba,  zamieszkana  przez  Edomitów, 
potomków  Edoma-Ezawa,  syna  patriarchy 
Jakuba. Edomici przybyli z Pustyni Syro-a-
rabskiej na przełomie XIV  i XIII w. przed 
Chr.  i  zamieszkali  po  obu  stronach  doli-
ny  Araba  na  południe  od  potoku  Zared 
(Lb 21,12) aż do zatoki Akaba. Skupili się 
w  kilku  niezależnych  grupach,  z  których 
każda  miała  swojego  władcę.  W  tekstach 
biblijnych Edom jest utożsamiany z ziemią 
Seir  (Rdz  32,4;  Sdz  5,4).  Edomickie  porty 
nad Morzem Czerwonym w Elat i Esjon-Ge-
ber oraz bogate złoża rudy przyczyniły się 
do  dużego  znaczenia  Edomitów  w  ówcze-
snym handlu. Dawid podporządkował sobie 
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Edomitów (2Sm 8,13-15), ale w połowie IX w.  
przed Chr. odzyskali oni niezależność. Mimo 
krótkich okresów ponownego podporządko-
wania Edomu Izraelowi, zachował on suwe-
renność. W 552  r. przed Chr. ostatni król 
babiloński Nabonid najechał i zdobył Edom, 
który już nigdy się nie odrodził.

EFA –  miara  objętości  produktów  syp-
kich, wynosząca ok. 23  litrów, równowar-
tość 3 sei.

EWANGELIA (gr. euangelion – ‘dobra nowi-
na’)  –  słowo  to  było  używane  w  języku 
potocznym  i  oznaczało  pomyślną  wieść, 
najczęściej  dotyczącą  odniesionych  zwy-
cięstw. Takie znaczenie można znaleźć rów-
nież w ST (2Sm 4,10). Pierwszy raz w kon-
tekście  religijnym  słowo  ewangelia  zostało 
użyte dopiero w czasie przesiedlenia babi-
lońskiego, kiedy stało się zapowiedzią mają-
cego nadejść zbawienia (Na 2,1). Szczegól-
nego,  ściśle  religijnego  znaczenia  nabiera 
w NT.  Jezus,  odwołując  się  do  proroctwa 
Izajasza (Iz 40,9; 52,7), siebie samego nazy-
wa  zwiastunem  Ewangelii,  czyli  radosnej 
nowiny  o  zbawieniu  (Mk  1,15).  Później 
termin  ten  stał  się  określeniem  całej  Jego 
nauki,  Jego  osoby  (Mk 14,9),  Jego historii 
(Mk 13,10), a podjęte przez uczniów dzie-
ło przekazywania  tej nauki nazywane  jest 
głoszeniem  Ewangelii  (Dz  5,42).  Miano 
Ewangelii noszą także spisane opowiadania 
o Jezusie, włączone do kanonu Pisma Świę-
tego, a także specyficzny gatunek literacki, 
którym posłużyli się autorzy tych pism. Zob. 
EWANGELIE.

EWANGELIE (gr. euangelia – ‘dobre nowi-
ny’) – księgi NT, w których opisano historię 
życia Jezusa oraz treść głoszonej przez Niego 
nauki. Księgi te, ze względu na szczególny 
sposób, w jaki zostały zredagowane, stano-
wią odrębny gatunek literacki. Proces two-
rzenia się Ewangelii można podzielić na trzy 

etapy: nauczanie Jezusa; etap tradycji ustnej 
po Zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy ucznio-
wie opowiadali o Nim i przekazywali Jego 
naukę;  oraz  etap  spisania  przez  ewangeli-
stów wszystkich  tradycji  i  przekazów ust-
nych.  Ewangelie  nie  są  tylko  historyczną 
relacją  z  życia  Chrystusa,  lecz  dają  odpo-
wiedź na konkretne pytania wierzących, do 
których były adresowane (m.in. stąd różnice 
pomiędzy poszczególnymi tekstami). Powo-
dem, dla którego powstały Ewangelie, była 
troska o to, aby Jezus wraz ze swoją nauką 
mógł  dotrzeć  do  wszystkich  oczekujących 
dobrej  nowiny  o  zbawieniu.  Oprócz  czte-
rech Ewangelii, które znajdują się w kano-
nie Pisma Świętego, jest jeszcze szereg pism 
apokryficznych,  mających  w  tytule  słowo 
ewangelia. Zob. EWANGELIA.

FARYZEUSZ, FARYZEUSZE – żydowskie 
stronnictwo religijne skupiające osoby skru-
pulatnie  przestrzegające  Prawa  Mojżeszo-
wego. Z tej racji nazywani byli oddzielonymi. 
Grupa ta istniała głównie w Palestynie od II w.  
przed Chr. do I w. po Chr. Ze względu na 
prawowierne  życie  i  bardzo  dobrą  znajo-
mość tekstów biblijnych faryzeusze cieszyli  
się  wielkim  autorytetem  i  wywierali  duży 
wpływ na życie polityczne i relacje społecz-
ne w Izraelu. W NT prawie zawsze przed-
stawiani są jako przeciwnicy Jezusa, ale ich 
sprzeciw dotyczy nie tyle osoby Jezusa, ile 
kwestii  doktrynalnych  i  kultycznych,  wią-
żących  się  z  odmiennym  postrzeganiem 
roli  Prawa  w  życiu  człowieka.  Jezus  bar-
dzo poważnie traktuje wiedzę i pobożność 
faryzeuszów,  a  spory  między  Nim  a  nimi 
dotyczą  rozumienia  Prawa  i  sposobu  jego 
wypełnienia. W każdej Ewangelii przedsta-
wiony został nieco inny obraz faryzeuszów. 
Z tego stronnictwa wywodziło się kilka zna-
czących  postaci  NT,  np.  Nikodem  (J  3,1) 
i Paweł Apostoł (Dz 9,1-19). Niesłuszne jest 
popularne utożsamianie wszystkich faryze-
uszów  z  postawą  nazywaną  faryzeizmem, 
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czyli obłudą, hipokryzją religijną i zwraca-
niem uwagi tylko na to, co zewnętrzne. Zob. 
SADUCEUSZE.

FENICJA, FENICJANIE –  pas  wybrzeża 
Morza Śródziemnego o długości ok. 260 km, 
ciągnący się od pasma wzgórz Karmelu na 
południu  aż  do  rzeki  Eleuter  na  półno-
cy. Teren  ten pokrywa się w przybliżeniu 
z  obszarem  dzisiejszego  Libanu.  Powstały 
tam  liczne miasta-państwa  rządzone przez 
królów. Najważniejsze z nich to: Tyr (mia-
sto-wyspa i jego lądowy odpowiednik Uszu), 
Sydon,  Sarepta,  Bejrut,  Arwad  i  Byblos. 
W panteonie bóstw czczonych w miastach- 
-państwach obszaru Fenicji szczególne miej-
sce  zajmowały  bóstwa  natury  i  płodności. 
Najważniejsi  bogowie  to  Baal  i  jego  żona 
Asztarte,  El  i  jego  żona  Baalat,  poza  tym 
Eszmun,  Adonis,  Melkart,  Tanit.  Obszar 
Fenicji  nigdy  nie  był  objęty  jedną  spójną 
strukturą  polityczną,  lecz  stanowił  luźną 
federację  miast-państw.  Mieszkańcy  tych 
ziem ani ich sąsiedzi nie używali nazw Feni‑
cja  czy  Fenicjanie.  Określenie  to  spotyka-
my po raz pierwszy u Homera (IX/VIII w.  
przed  Chr.),  gdy  mówi  o  mieszkańcach 
Sydonu. Gorący  i  obfity w deszcze  klimat 
sprawiał, że tereny te porastała bujna roślin-
ność.  Słynne  stały  się  cedry Libanu,  które 
były  towarem  eksportowym.  W  starożyt-
ności Fenicjanie cieszyli się sławą wyśmie-
nitych  żeglarzy.  Zakładali  liczne  kolonie 
w zachodniej części wybrzeża Morza Śród-
ziemnego  (np.  w  Kartaginie).  Przyczyniło 
się  to  do  przyjęcia  na  tych  terenach  line-
arnego  alfabetu  fenickiego  i  jego  stopnio-
wej  ekspansji.  Izrael  utrzymywał  bliskie 
kontakty  z  fenickimi miastami-państwami, 
szczególnie na początku okresu monarchii, 
za  panowania  Dawida  (2Sm  5,11)  i  Salo-
mona (1Krl 5,15-32). Pod dużym wpływem 
Fenicji  pozostawało  zwłaszcza  Królestwo 
Północne  (Izrael). Poślubienie przez Acha-
ba  Izebel,  córki  króla  sydońskiego  (1Krl 

16,31),  spowodowało  rozprzestrzenienie 
się  w  Izraelu  kultu  Baala.  W  okresie  asy-
ryjskim  i  nowobabilońskim  władcy  fenic-
kich  miast-państw  stawiali  opór  najeźdź-
com, co często prowadziło do całkowitego 
zniszczenia miast. Mimo tolerancyjnej poli-
tyki Persów władcy Tyru, Sydonu i Arwa-
du zawiązali przeciw nim zbrojną koalicję, 
której  skutkiem  było  zniszczenie  Sydonu 
przez Persów w 351 r. przed Chr. Po pod-
bojach Aleksandra Wielkiego fenickie mia-
sta-państwa zostały zhellenizowane i stały 
się ośrodkami przenikania kultury helleni-
stycznej do Syrii i Palestyny. W 68 r. przed 
Chr. Fenicja została włączona do Cesarstwa 
Rzymskiego, a jej miasta-państwa stały się 
centrami administracyjnymi władzy rzym-
skiej.  Fenicja  była  jednym  z  pierwszych 
terenów,  na  których  zostało  podjęte  dzie-
ło chrześcijańskiej ewangelizacji (Dz 11,19; 
15,3; 21,2-7).

FILISTEA, FILISTYNI – terytorium poło-
żone  nad  brzegiem  Morza  Śródziemnego, 
rozciągające  się  od  Nilu  do  gór  Karmel, 
zamieszkałe  przez  Filistynów  należących 
do  tzw.  Ludów  Morza,  którzy  w  XII  w. 
przed  Chr.  przybyli  do  Palestyny  z  rejo-
nów  Morza  Egejskiego,  prawdopodobnie 
z Krety. Faraon Ramzes III zdołał odeprzeć 
ich  atak  i  po  zwycięskich  bitwach  osiedlił 
ich  na  południowym  wybrzeżu  Kanaanu. 
Największe miasta Filistei, skupione w kon-
federacji  zwanej  pentapolem  filistyńskim, 
czyli: Aszdod, Ekron, Aszkelon, Gat, Gaza, 
były ważnymi ośrodkami międzynarodowe-
go  handlu.  Wojowniczy  charakter  Filisty-
nów sprawił, że stali się jednym z głównych 
wrogów Izraela. Ich ekspansję w głąb Kana-
anu powstrzymał w X w. przed Chr.  król 
Dawid, zadając im klęskę, która na zawsze 
złamała ich potęgę.

FUNT – rzymska  jednostka  wagi,  która 
wynosiła ok. 327,5 g.
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GALILEA – północna część Palestyny, obej-
mująca  około  dwustu  osad.  Galilea  wielo-
krotnie  znajdowała  się  pod  panowaniem 
różnych  władców  i  tym  samym  podlegała  
wpływom  różnych  kultur.  Po  najazdach 
asyryjskich  i  chaldejskich nastąpiło w niej 
znaczące  przemieszanie  rdzennej  ludno-
ści z napływowymi poganami (1Mch 5,15), 
czego  efektem  był  specyficzny  akcent, 
z jakim mówili ludzie zamieszkujący te tere-
ny (Mt 26,73). Galilea była miejscem, gdzie 
Jezus  się  wychował  i  rozpoczął  publiczną 
działalność (Mt 2,22n), i skąd w większości 
wywodzili się Jego uczniowie. Była ważnym 
ośrodkiem myśli judaistycznej.

GESZURYCI –  mieszkańcy  małego  kró-
lestwa  położonego  w  południowej  części 
Golanu, na wschód od Jeziora Galilejskiego 
(Joz 12,5; 13,1n). W okresie podboju Kana-
anu Izraelici nie byli dość silni, aby podbić 
Geszur (Joz 13,11.13), dlatego aż do czasów 
Dawida, który poślubił Maakę, córkę króla 
Geszurytów (2Sm 3,3), pozostawał on nie-
zależnym królestwem aramejskim. Niekiedy 
termin Geszur  jest w Piśmie Świętym uży-
wany na określenie zdobytych przez Dawida  
ziem  położonych  na  południu  Palestyny 
(1Sm 27,8n). 

GŁOS BOGA –  wyrażenie  wskazujące  na 
realne  objawianie  się  Boga  człowiekowi. 
Głos  Boga  przybiera  różne  formy  i  często 
wyraża  się  np.  przez  zjawiska  przyrodni-
cze (Wj 19,19; Ps 18,4). Najbardziej wyraź-
nie przejawia się w słowach, które Bóg kie-
ruje  do  swojego  ludu  poprzez  wybranych 
przez  siebie  ludzi,  np.  charyzmatycznych 
przywódców,  proroków.  W  sposób  szcze-
gólny głos Boga objawiającego się człowie-
kowi zawarty jest w Bożych przykazaniach. 
Najważniejszym  zadaniem  wszystkich 
członków ludu Bożego jest słuchanie Boga. 
Potwierdza  to  uroczysta  formuła:  Słuchaj 
Izraelu  (Pwt  6,4).  W  świetle  świadectw 

zawartych  w  NT  Bóg  przemówił  podczas 
chrztu  Jezusa  w  Jordanie  (np.  Mk  1,11), 
aby potwierdzić, że Jezus jest Jego umiłowa-
nym Synem, którego wszyscy powinni słu-
chać. Nauczanie Jezusa Chrystusa jest więc 
rzeczywistym  głosem  samego  Boga.  Jezus 
głosi prawdę, dzięki której każdy człowiek 
otrzymuje  pełnię  życia  (np.  J  1,17;  8,32; 
14,6; 17,19).

GNIEW BOŻY – zwrot wskazujący na to, że 
Bóg, będąc doskonale sprawiedliwy i świę-
ty, odrzuca wszystko, co sprzeciwia się świę-
tości.  Autorzy  biblijni,  opowiadając  różne 
wydarzenia,  używają  zwrotu  gniew Boga, 
aby uzmysłowić ludziom, jak wielkim złem 
jest grzech i nieposłuszeństwo wobec Boże-
go prawa. Zwrot ten ukazuje więc nie tyle 
dosłowną  reakcję  Boga  na  ludzkie  działa-
nie, ile ma być bodźcem do opamiętania się 
człowieka. W tym kontekście gniewu Boga 
nie  można  porównywać  do  ludzkiej  reak-
cji  gniewu,  w  której  człowiek  pod  wpły-
wem  doznanego  zła  lub  krzywdy  przeży-
wa wzburzenie, a nawet pojawia się w nim 
chęć odwetu lub zemsty. Już w ST, w rów-
nym  stopniu  co  gniew  Boga,  podkreślone 
jest Jego miłosierdzie (np. Ps 103,8nn). Idea 
ta jest także wyraźnie obecna w NT. Jezus, 
spotykając się z zatwardziałością ludzi, oka-
zywał wzburzenie i gniew, które miały pro-
wadzić  do  opamiętania  się  grzeszników  
(np.  Mk  3,5;  J  2,13-17).  Istotą  misji  Jezu-
sa  było  jednak  bezgraniczne  miłosierdzie, 
w którym wyraziła się miłość Boga do całego 
stworzenia (np. J 3,16; 12,47). Gniew Boży, 
szczególnie  w  nauczaniu  Pawła  Apostoła, 
odnosi się do końca czasów, kiedy Bóg spra-
wiedliwie osądzi każdego człowieka. Apostoł 
przestrzega, że nieposłuszeństwo Bogu ścią-
ga na człowieka Jego gniew (np. Rz 1,18). 
Nadzieja ludzka polega na tym, że mocniej-
sza od Bożego gniewu jest Jego miłość, gdyż 
On sam jest miłością (1J 4,8). Rola Jezusa 
polega na wzięciu gniewu Bożego na siebie 
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(np.  Kol  1,20;  2,14),  dlatego  obawiać  się 
gniewu  Boga  mogą  jedynie  ci,  którzy  nie 
chcą uwierzyć w Chrystusa i odrzucają Jego 
miłość. Zob. KARA BOŻA.

GRZECH –  postawa  człowieka  przeciw-
na woli, jaką Bóg ma wobec swojego stwo-
rzenia, którą przekazał człowiekowi w pra-
wie naturalnym i objawił w ustanowionych 
przez  siebie  przykazaniach.  Autorzy  ksiąg 
biblijnych  stosują  wiele  pojęć,  za  pomo-
cą  których  opisują  rzeczywistość  grzechu. 
Grzech  jest  rozumiany  przede  wszystkim 
jako akt buntu przeciwko Bogu, wyrażający 
się w świadomym i dobrowolnym zanego-
waniu Jego panowania (Rdz 3,1-7). Zawsze 
towarzyszy mu próba postawienia kogoś lub 
czegoś na miejscu Boga. Dlatego każdy prze-
jaw grzechu w swojej istocie jest aktem bał-
wochwalstwa (Rz 1,18 – 3,20). Konsekwen-
cją buntu przeciwko Bogu jest pogwałcenie 
Jego praw, co księgi Pisma Świętego odda-
ją  obrazowym  wyrażeniem:  chybienie celu. 
Inny sposób opisywania rzeczywistości grze-
chu w Piśmie Świętym polega na przedsta-
wianiu go w kategoriach obrazy Boga, prze-
stępstwa, które pociąga za sobą winę i karę. 
Autorzy NT rozumieją grzech również jako 
dług, który człowiek zaciąga względem Boga 
(np.  Mt  6,12-15;  Łk  7,40-43;  Kol  2,14).  
Apostoł Paweł, omawiając w Liście do Rzy‑
mian  (Rz 5 – 7) genezę grzechu  i  śmierci, 
odwołuje się do obrazów zawartych w Księ‑
dze Rodzaju  (Rdz 3,1nn). Powszechne nie-
posłuszeństwo  ludzi,  ukazane  w  grzechu 
Adama,  zostało  odkupione  Męką  i  Śmier-
cią Jezusa. Tryumf Chrystusa nad grzechem 
i śmiercią otworzył ludziom drogę do Boga 
i życia wiecznego. Zob. ADAM.

HEBRAJCZYCY, HEBRAJCZYK –  okre-
ślenie  narodu  izraelskiego.  Hebr.  iwri  jest 
przymiotnikiem  pochodzącym  prawdopo-
dobnie od czasownika awar – ‘przechodzić’. 
Hebrajczycy  więc  to  ci,  którzy  przeszli 

z  drugiej  strony  Eufratu  (Joz  24,3)  albo 
przez Jordan (Rdz 50,10) lub przez Morze 
Czerwone (Wj 14 – 15). Niektórzy pocho-
dzenie tej nazwy wywodzą od sumeryjskie-
go  słowa  apiru –  dosł.  ‘wyrzutek’,  którym 
określano  odmienne  grupy  etniczne,  żyją-
ce  na  obrzeżach  cywilizacji.  Mówi  o  nich 
wiele  źródeł  egipskich  i  mezopotamskich 
z  II  tysiąclecia  przed  Chr.,  określając  ich 
jako  wyrzutków  i  rabusiów.  Autorzy  ST 
używają terminu  iwri tylko 33 razy, odno-
sząc go zawsze do etnicznej  grupy  Izraeli-
tów, dla odróżnienia  ich od  innych  ludów 
Bliskiego  Wschodu.  W  NT  słowo  Hebraj‑
czycy  określa  Żydów  palestyńskich,  którzy 
zachowali  łączność  z  językiem  ojczystym, 
religią i kulturą, w odróżnieniu od tzw. hel-
lenistów,  czyli  Żydów  z  diaspory,  mówią-
cych po grecku i przyjmujących hellenistycz-
ne obyczaje. Paweł, pochodzący z diaspory 
żydowskiej – z Tarsu w Cylicji – chlubił się 
tym, że jest Hebrajczykiem (np. Dz 22,2n; 
2Kor 11,22). NT zawiera pismo zatytułowa-
ne List do Hebrajczyków, którego adresatami 
było drugie pokolenie chrześcijan.

HIN –  egipska miara  objętości  produktów 
płynnych, wynosząca ok. 0,46 litra. Izrael-
ski hin równy był 4 litrom.

HOSANNA (hebr. hoszi anna – wyrażenie 
składające się z dwóch słów ‘zbaw’ i ‘modli-
my  się’)  – na początku był  to  zwrot przy-
zywający  Bożej  pomocy  (Ps  118,25),  póź-
niej  stał  się  okrzykiem  wznoszonym  na 
cześć  króla  (2Sm  14,4)  i  Boga.  Z  czasem 
słowo hosanna  stało  się  zwrotem  liturgicz-
nym  związanym  ze  Świętem  Namiotów, 
podczas  którego  wielokrotnie  recytowano 
Psalm 118. Okrzyk ten wznoszono również 
na cześć Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy 
(Mt 21,9; Mk 11,10; J 12,13).

IMIĘ – oznaczało istotę, tożsamość i tajem-
nicę osoby, do której się odnosiło. Nadanie 
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dziecku konkretnego imienia wyrażało ocze-
kiwania rodziców, jakie z nim wiązali,  jak 
również  zadania,  jakie  dana  osoba  ma  do 
spełnienia  w  życiu  (Mt  16,18).  Dlatego 
w kulturze semickiej imię zawsze wyrażało 
możliwości  społeczne człowieka  (Lb 16,2).  
Izraelici  przywiązywali  wielką  wagę  do 
nadawania  imion.  Zmienić  komuś  imię 
oznaczało obdarzyć go nową osobowością 
(Rdz  17,5;  17,15).  Bóg,  objawiając  swoje 
imię człowiekowi  (Wj 3,14), pozwolił mu 
zbliżyć się do swojej tajemnicy, dopuścił go 
do głębokiej zażyłości ze sobą (J 17,6.26). 
Jego imię jest uświęcane (Iz 29,23), uwiel-
biane (Ps 7,18), kochane (Ps 5,12), wiecz-
ne (Ps 135,13) i groźne (Pwt 28,58). Świą-
tynia była miejscem, w którym z woli Boga 
przebywało Jego imię (Pwt 12,5), czyli stale 
była  napełniona  Jego  obecnością.  Żydzi 
z szacunku dla Boga nigdy nie wypowiada-
li Jego imienia, zastępując je pomocniczy-
mi  określeniami  typu: mój Pan, Bóg, Ten, 
co przebywa w górach. Bóg wybrał również 
imię dla swojego Syna. Imię Jezus jest świę-
te i tożsame z imieniem Bożym (Ap 14,1).  
Apostołowie  w  imię  Jezusa  uzdrawiali 
chorych (Dz 3,6), wyrzucali demony (Mk 
9,38), czynili cuda (Mt 7,22). Ich działania 
były w istocie działaniami samego Jezusa, 
który przekazując uczniom władzę  i moc, 
uczynił  ich  kontynuatorami  swojej  misji. 
Zob. JEZUS.

IZRAEL (hebr.  Israel –  ‘ten  który  wal-
czył  z  Bogiem’)  –  imię  nadane  przez Boga 
patriarsze Jakubowi (Rdz 32,29), które stało 
się później określeniem dwunastu plemion 
jego  potomków,  a  z  czasem  zaczęło  funk-
cjonować  jako  określenie  całego  narodu 
(Joz  24).  Najstarsza  pozabiblijna  wzmian-
ka  o  Izraelu  datowana  jest  na  ok.  1230  r. 
przed  Chr.  i  pochodzi  z  hymnu  napisane-
go  na  cześć  egipskiego  faraona  Merenp-
taha.  Plemiona  izraelskie  były  mocno  ze 
sobą  powiązane  więzami  krwi  i  licznymi 

traktatami.  Jednolitą  i  zjednoczoną  organi-
zacją państwową, istniejącą pod nazwą Izra-
el, stały się w latach panowania króla Dawi-
da.  Po  śmierci  króla  Salomona,  w  922  r.  
przed  Chr.,  nastąpił  rozłam  na  Królestwo 
Północne  (Izrael)  i  Królestwo  Południowe 
(Juda). Autorzy biblijni mianem Izrael okre-
ślają  dziesięć  plemion  Królestwa  Północ-
nego.  Pozostałe  dwa  plemiona  południo-
we  nazywają  Judą.  W  tekstach  pisanych 
po przesiedleniu babilońskim (586 r. przed 
Chr.) termin Izrael przyjmuje różne znacze-
nia. Może oznaczać osobę patriarchy Jaku-
ba lub pochodzący od niego naród, zjedno-
czone  królestwo,  Królestwo  Północne  oraz 
Królestwo Południowe. W NT słowem Izra‑
el określa się naród żydowski (np. Rz 11,26; 
2Kor 3,12), a czasem Kościół Boży (np. Ga 
6,16). Zob. JUDA.

JAKUB – zob. IZRAEL.

JEBUSYCI –  jedna  z  grup  etnicznych 
zamieszkujących  Palestynę  przed  przyby-
ciem Izraelitów do Kanaanu (np. Rdz 15,21; 
Lb 13,29). Niektórzy autorzy ksiąg ST twier-
dzą,  że  byli  oni  spokrewnieni  z  Kananej-
czykami  (Rdz  10,15n;  1Krn  1,14),  inni 
natomiast te dwa ludy zdecydowanie odróż-
niają (Wj 33,2; 34,11; Joz 11,3; 12,6). Naj-
ważniejszym  ich miastem było  Jebus  (Sdz 
19,10; 1Krn 11,4) – późniejsza Jerozolima. 
Po podboju Kanaanu przez plemiona Izra-
elskie, Jebusyci długo zachowywali niezależ-
ność. Dopiero król Dawid zdobył ich twier-
dzę Syjon, którą uczynił swoją rezydencją, 
a Jerozolimę stolicą swojego królestwa (2Sm 
5,6n;  1Krn  11,4-7).  Dawid  prawdopodob-
nie pozwolił im pozostać w mieście, o czym 
może świadczyć zakup terenu pod przyszłą 
świątynię, którego król dokonał u niejakie-
go Arauny Jebusyty (2Sm 24,18-24). Według 
proroka  Zachariasza  Jebusyci  zostali  zasy-
milowani przez ludność Judy (Za 9,7). Zob. 
JEROZOLIMA.
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JEROZOLIMA, JERUZALEM –  starożyt-
ne  miasto  położone  w  górach  Judei  (ok. 
760 m n.p.m.), 50 km na wschód od wybrze-
ża  Morza  Śródziemnego.  Pierwsze  ślady 
osadnictwa datowane są tam na ok. 3200 r.  
przed  Chr.  Wielkiego  znaczenia  mia-
sto  nabrało  po  zdobyciu  go  przez Dawida 
w X w. przed Chr., który uczynił z niego sto-
licę zjednoczonego i rosnącego w siłę Izra-
ela  (2Sm 5,6).  Po  sprowadzeniu  tam Arki 
Przymierza  i wybudowaniu przez Salomo-
na okazałej świątyni na górze Moria (1Krl 6)  
Jerozolima  stała  się  centrum  życia  religij-
nego  całego  narodu.  W  586  r.  przed  Chr. 
król  babiloński  Nabuchodonozor  zburzył 
miasto, a ludność deportował do Babilonii. 
Po powrocie z wygnania Żydzi odbudowali 
świątynię, a miasto odzyskało swoje dawne 
znaczenie.  W  63  r.  przed  Chr.  Jerozolima 
dostała  się  pod  panowanie  Rzymian.  Po 
nieudanym powstaniu żydowskim w 70 r.  
po Chr. została zniszczona, a jej świątynia 
doszczętnie spłonęła. Jerozolima jest central-
nym miejscem historii zbawienia, gdyż tam 
właśnie miały miejsce najważniejsze wyda-
rzenia zbawcze dokonane przez Jezusa: Jego 
nauczanie, Męka, Śmierć i Zmartwychwsta-
nie. Tam  też  swój początek wzięła wspól-
nota  Kościoła.  Już  ST  zapowiada  Nowe 
Jeruzalem (Iz 2,2; Mi 4,1-3), miejsce, w któ-
rym na końcu czasów Bóg zamieszka wraz 
ze wszystkimi narodami. Nowa Jerozolima 
będzie miejscem ostatecznego zjednoczenia 
zbawionej  przez  Chrystusa  ludzkości  (Ap 
21). Pojawiający się w księgach NT termin 
Jeruzalem  (np. Mt 23,37; Łk 2,25; Dz 1,8; 
Rz 15,19; 1Kor 16,3; Ga 4,25; Hbr 12,22; 
Ap 3,12) jest archaiczną formą nazwy Jero-
zolima  stosowaną  w  Septuagincie  (greckim 
przekładzie ksiąg ST). W niniejszym prze-
kładzie zachowano rozróżnienie występują-
ce w oryginale. Zob. SYJON.

JEZUS (hebr.  Jehoszua, Jeszua – ‘Bóg  zba-
wia’ lub ‘Bóg jest moim zbawieniem’) – imię 

wybrane  przez  Boga  dla  swojego  Syna. 
Archanioł  Gabriel,  oznajmiając  Maryi,  że 
Bóg wybrał  Ją  na matkę Zbawiciela,  pole-
cił  Jej,  aby  mającemu  urodzić  się  dziecku 
nadano imię Jezus (Łk 1,31). W ST imię to 
nosili: następca Mojżesza (Wj 17,8nn) oraz 
autor Mądrości Syracydesa, jednak przez sza-
cunek  do  Zbawiciela,  sukcesora  Mojżesza 
nazywa się Jozuem, a księga Mądrość Syra‑
cydesa wzięła swoją nazwę od imienia ojca 
jej autora. Często w NT Jezus jest nazywany 
Chrystusem, co wynika z Jego mesjańskiego 
posłannictwa. Zob. CHRYSTUS.

JORDAN – najdłuższa  i  największa  rzeka 
Palestyny, a  także najniżej położona rzeka 
świata. Znaczna część koryta Jordanu znaj-
duje  się  poniżej  poziomu  morza.  Swój 
początek  bierze  z  czterech  źródeł  znajdu-
jących się u stóp Hermonu, których wody 
łączą się ze sobą w północnej części doliny 
Hule. Jordan wpada do Jeziora Galilejskie-
go,  a  następnie  meandrycznymi  zakolami 
płynie na południe, by znaleźć swoje ujście 
w  Morzu  Martwym  (np.  Rdz  14,3).  Na 
odcinku 105 km, który w linii prostej łączy 
Jezioro Galilejskie i Morze Martwe, Jordan 
ma 320 km długości. Rzeka ta stanowi głów-
ne źródło życiodajnej wody i centralny ele-
ment palestyńskiego krajobrazu. Nad Jorda-
nem rozegrało się wiele wydarzeń istotnych 
dla historii zbawienia, z których najważniej-
sze to wejście do Ziemi Obiecanej Izraelitów 
wracających z niewoli egipskiej (Joz 3 – 4) 
oraz  chrzest  Jezusa,  który  oznaczał  rozpo-
częcie  przez  Niego  publicznej  działalności 
(np. Mt 3,13-17).

JUDA – termin posiadający w Piśmie Świę-
tym wiele  znaczeń. Może oznaczać  region 
w Palestynie (np. Ps 60,9), nazwę jednego  
z  plemion  izraelskich,  które  wzięło  swoją 
nazwę  od  Judy,  czwartego  syna  patriar-
chy  Jakuba  (np. Rdz  29,35),  a  także  tery-
torium  powstałe  po  śmierci  Salomona 
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i  rozpadzie  monarchii  izraelskiej  na  dwa 
królestwa  (1Krl  14,21.29;  15,1.7;  Jr  1,2). 
Przy podziale ziemi Kanaan pomiędzy ple-
miona, które powróciły z niewoli egipskiej, 
plemieniu Judy przypadły znaczne obszary 
na południu Palestyny  (Joz  15)  z  główny-
mi ośrodkami w Hebronie i Betlejem. Pozy-
cja plemienia Judy znacznie wzrosła, kiedy 
wywodzący się z niego król Dawid zjedno-
czył  plemiona  izraelskie  i  przeniósł  stolicę 
do Jerozolimy. Po odłączeniu się dziesięciu 
plemion  północnych,  przy  plemieniu  Judy 
pozostało jedynie plemię Beniamina. W ten 
sposób powstało Królestwo Południowe. Po 
powrocie  z  wygnania  babilońskiego  Juda, 
a szczególnie Jerozolima, w której znajdowa-
ła się świątynia, stała się miejscem powro-
tu wygnańców. Według zapowiedzi proroc-
kich ST w Judzie miał się narodzić przyszły 
Mesjasz. Autorzy NT widzą spełnienie tych 
obietnic w Jezusie, którego nazywają lwem 
z plemienia Judy  i  synem Dawida  (np.  Mt 
1,2n.16; Hbr 7,14; Ap 5,5). Zob. IZRAEL.

JUDEA – grecko-łaciński odpowiednik hebr. 
nazwy  Juda;  południowa  część  Palestyny 
zamieszkana przez plemiona Judy i Benia-
mina, której najważniejszym miastem była 
Jerozolima. W czasach NT Judea najpierw 
należała  do  królestwa  Heroda  Wielkiego, 
a  później  do  rzymskiej  prowincji  Syrii, 
w  imieniu  której  rządy  sprawowali  rzym-
scy prokuratorzy (np. Poncjusz Piłat). Tery-
torium  Judei  w  dużej  części  obejmowało 
obszar  pustynny,  nie  przebiegały  tamtędy 
szlaki handlowe,  a  jej mieszkańcy  trudnili 
się pasterstwem i rolnictwem.

KANAAN, KANANEJCZYCY – starożytna 
nazwa kraju położonego na obszarze dzisiej-
szego Izraela i Libanu. Dotychczas nie usta-
lono dokładnych granic starożytnego Kana-
anu (Rdz 10,19). Zanim Izraelici pojawili się 
na tych terenach pod koniec XIII w. przed 
Chr.,  żyły  tam  różne  plemiona  (ok.  30)  

skupione  wokół  większych  miast  (Rdz 
10,15-18;  15,19-21;  Wj 3,8.17;  13,5;  Pwt 
7,1;  20,17;  Joz 3,10).  Każde  plemię  miało 
swojego władcę i rywalizowało z sąsiadami. 
Ludność zamieszkująca Kanaan zajmowała 
się głównie rolnictwem, a także żeglarstwem 
i kupiectwem. Religia Kananejczyków była 
ściśle związana z codziennym rytmem życia. 
Koncentrowała  się  wokół  kultu  płodności. 
W  Biblii  mieszkańcy  Kanaanu  zasadniczo 
są ukazywani w negatywnym świetle  (np. 
Rdz  9,18-27;  Dn  13,56nn).  Chociaż  Izra-
elici  gardzili  nimi  jako  ludnością  podbitą 
(Sdz 1,28), to jednak pod względem rozwo-
ju cywilizacyjnego wiele zawdzięczają kul-
turze kananejskiej.

KARA BOŻA – w Piśmie Świętym obecny 
jest obraz Boga rozgniewanego, który karze 
człowieka za  jego złe  czyny  (np. Ps 94,2). 
Aby właściwie zrozumieć sens kary Bożej, 
należy  odczytać  ją  w  perspektywie  teolo-
gicznej. Wskazywanie na karę Bożą uzmy-
sławia  człowiekowi  trzy  ważne  rzeczywi-
stości: człowiek jest istotą grzeszną, w życiu 
ludzkim konieczne jest nawracanie się, Bóg 
jest sędzią i zbawcą stworzenia. Chociaż Bóg 
jest najwyższym sędzią  ludzkiego postępo-
wania i gwarantem sprawiedliwości, to jed-
nak  rozumienie  Jego  działania  nie  może 
być  sprowadzone do prostego nagradzania 
lub  karania  człowieka  przez  zapewnienie 
mu ziemskiego powodzenia za dobre postę-
powanie  albo  sprowadzenie  na  niego  nie-
szczęścia  w  życiu  osobistym,  rodzinnym 
czy społecznym, gdy popełnił on zło. Boże 
działanie  zawsze  pozostaje  tajemnicą  (np. 
Prz 30,2-5; Iz 29,13n; 1Kor 1,19-21). Istotą 
kary Bożej jest pozwolenie na to, aby czło-
wiek  poniósł  konsekwencje  swoich  złych 
wyborów.  Kara  Boża  nie  może  być  więc 
rozumiana jako odwet Boga na człowieku. 
Jej  cel  jest  przede  wszystkim  wychowaw-
czy,  aby  człowiek uświadomił  sobie  swoje 
oddalenie od Boga i na przyszłość zaniechał 
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czynienia zła. Bóg w swojej mądrości przede 
wszystkim  prowadzi  człowieka  do  pełne-
go rozwoju i na różne sposoby uczy go, jak 
poznawać prawdę, dobro i piękno oraz jak 
żyć  według  zasad  miłości  i  sprawiedliwo-
ści  (np.  Łk  13,1-9;  19,2-10;  J  8,3-11).  Bóg 
objawia  się  człowiekowi  przede  wszyst-
kim  jako  miłosierny  Stwórca.  W  zależno-
ści od nastawienia człowieka doświadczają-
cego kary, może mieć ona dwojaki skutek: 
albo człowiek biernie przyjmie potępiający 
wyrok  i nie wyciągnie żadnych wniosków 
z  doświadczenia,  które  go  spotkało,  albo 
zobaczy  w  karze  wezwanie  do  przemiany 
i powróci do Boga (np. Łk 15,14-20). Kara 
Boża, wpisana w  zbawczy  plan Boga,  jest 
więc  skutecznym  środkiem  pomagającym 
człowiekowi trwać przy Nim i mimo grze-
chu nieustannie do Niego wracać. W opar-
ciu  o  Pismo  Święte  wykształciła  się  idea 
kary, która trwa nawet po śmierci człowie-
ka (np. Mt 10,28; 18,9; 25,41; J 5,29; Jud 4). 
Może być ona czasowa, aby człowiek dopeł-
nił swojego oczyszczenia ze zła popełnione-
go za życia ziemskiego (np. 1Kor 3,12-15),  
ale też może trwać wiecznie, jeśli człowiek 
w sposób świadomy  i bezwzględny odrzu-
ca Boga i Jego miłosierdzie (np. Mk 9,47n). 
Zob. GNIEW BOŻY.

KLĄTWA – w Piśmie Świętym określenie 
„obłożyć klątwą” oznacza m.in. wykluczenie 
ze świeckiego użytku osób, zwierząt i przed-
miotów, by oddać je na własność Bogu (np. 
Kpł 27,28). Badania archeologiczne potwier-
dzają, że wśród ludów starożytnego Bliskie-
go Wschodu stosowano w czasie wojen tzw. 
prawo  klątwy,  polegające  na  ekstermina-
cji przeciwnika i na zniszczeniu jego majęt-
ności  (np.  1Mch  5,4n).  Klątwa  oznaczała 
wówczas ofiarę dla bogów, którym zawdzię-
czano powodzenie i zwycięstwo. W ST poję-
cie klątwy służy głównie do ukazania sądu 
Bożego nad Kananejczykami, którego wyko-
nawcami byli Izraelici. Przejęcie przez nich 

Kanaanu  zostało  przedstawione  jako  kara 
wymierzona  zamieszkującym  go  ludom  za 
ich przestępstwa  (Kpł 18,24-25; Pwt 9,4n; 
18,12).  Opis  postawy,  do  której  Izraelici 
byli zobowiązani (Pwt 7,16), nawiązuje do 
sformułowań  ukazujących  zadanie  sędzie-
go, który nie może układać się z przestęp-
cą,  ale  ma  skrupulatnie  wypełnić  ciążący 
na  nim  obowiązek  przywrócenia  sprawie-
dliwości.  Biblijne  opisy  nakładania  klątwy 
przez  Izraelitów na poszczególne  ludy  czy 
miejscowości  nie  mają  charakteru  histo-
rycznego,  ale  służą  do  przekazania  praw-
dy o tym, że Bóg nie toleruje zła (Joz 24,19) 
i  oczekuje  od  wszystkich  ludzi  wierno-
ści Jego prawu i zachowywania Jego naka-
zów. Zob. GNIEW BOŻY, KARA BOŻA, 
POŚWIĘCENIE.

KOR – miara  pojemności  produktów  syp-
kich lub płynów, pochodząca z asyryjsko-ba-
bilońskiego systemu miar. Jeden kor równał 
się jednemu chomerowi i składał się z dzie-
sięciu bat lub ef (Ez 45,11-14). W przypad-
ku produktów sypkich kor liczył około 500 
(lub 230) litrów. Dla produktów płynnych 
miał nieco inną miarę i zawierał 159 litrów 
(lub  nawet  do  270  l).  Zob.  BAT,  CHO‑
MER, EFA.

KRAINA UMARŁYCH (hebr.  Szeol;  gr. 
Hades) – określenie odnoszące się do miej-
sca, w którym przebywają ludzie po śmier-
ci. Istniało przekonanie, że znajduje się ono 
pod ziemią. Żydzi twierdzili, że przebywa-
jący tam zmarli są oddzieleni od Boga. ST 
nie  zawiera  jednoznacznych wyjaśnień na 
temat  tego, co dzieje się z człowiekiem po 
jego śmierci (np. 2Mch 7,9.11.14.23.29.36; 
Hi  19,25-27).  W  kilku  psalmach  znajdu-
jemy  sugestię,  że  w  miejscu  przebywania 
zmarłych więź  z Bogiem nie  jest  tak  silna 
jak za życia. Umarli są tylko cieniami, odbi-
ciami  tych  istot, którymi niegdyś byli  (np. 
Koh 9,10), a egzystencję w krainie umarłych 
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cechuje  zapomnienie  i  bierność  (np.  Ps 
88,12).  Autor  Ps  139,8  wyraża  przekona-
nie,  że Bóg  jest obecny w  tej krainie,  jed-
nak uważano, że człowiek nie ma tam odpo-
wiedniej znajomości Boga, a tym samym nie 
może Mu oddawać czci. W Ps 49,16 zawarta 
jest sugestia, że Bóg może wybawić człowie-
ka od konieczności wiecznego przebywania 
w krainie umarłych.

KREW –  substancja  uważana  za  siedli-
sko życia  (Kpł 17,11), a nawet utożsamia-
na z życiem (Rdz 9,5). W myśl prawa staro-
testamentowego każdy, kto z premedytacją 
przelewa  ludzką  krew,  musi  ponieść  karę 
śmierci (np. Lb 35,16-21; Pwt 19,11-13.21). 
Zabójstwo człowieka uważane było za sprze-
ciw wobec Boga, dawcy życia. Prawo zaka-
zywało również spożywania krwi zwierząt 
(np. Kpł 17,12-14; Pwt 12,15n). Krew miała 
swoje  zastosowanie  w  żydowskich  obrzę-
dach  liturgicznych.  Używano  jej  do  skra-
piania ołtarzy i przy obrzędzie ustanawiania 
kapłanów  (Wj  29,15n.19-21).  Jako  symbol 
życia była darem ofiarnym składanym Bogu 
jako  zadośćuczynienie  za popełnione  grze-
chy  (Kpł 17,11). W pełni  skuteczną ofiarą 
niweczącą  ludzki  grzech  była  krew  Jezusa 
przelana  na  krzyżu.  Jest  to  krew  Nowego 
Przymierza, dzięki której dokonuje się osta-
teczne pojednanie człowieka z Bogiem (np. 
Mk 14,24). Od Ostatniej Wieczerzy, podczas 
której  Jezus  ustanowił  sakrament  Eucha-
rystii,  wierzący  w  Niego  gromadzą  się  na 
ucztach eucharystycznych, na których spo-
żywają  chleb  i wino, które po konsekracji 
stają się Ciałem i Krwią Chrystusa (np. 1Kor 
10,16; 11,23-26). Zob. DUSZA.

KRÓLESTWO BOŻE – w Piśmie Świętym 
oznacza władzę Boga, Jego królewskie pano-
wanie. Przekonanie o królowaniu Boga jest 
bardzo  wyraźne  w  Sdz  8,23  i  1Sm  8,7n, 
gdzie podkreśla się, że panowanie to wyklu-
cza wszelką  ludzką władzę  królewską nad 

ludem  przymierza.  Ustanowienie  ludzkie-
go króla wymaga przyzwolenia Bożego (np. 
2Sm 7,5-17) i jest postrzegane jako sposób 
reprezentacji  Bożego  panowania  nad  Izra-
elem.  Idea  królestwa  Bożego  najwyraźniej 
jest obecna w pismach proroków ST, któ-
rzy mówią o niej w perspektywie eschato-
logicznej,  to  znaczy  oczekują  czasu,  kiedy 
Bóg w sposób ostateczny i definitywny usta-
nowi na ziemi swoje królestwo (np. Ab 21;  
Ag  2,21-23;  Za  14,9).  W  NT  przyjście  na 
świat  Jezusa  Chrystusa  jest  postrzegane 
jako  wypełnienie  się  zapowiedzi  mesjań-
skich  i  nadejście  królestwa  Bożego.  Jezus 
ukazuje w swoim nauczaniu, że jest ono już 
obecne w życiu wierzących (np. Mk 1,15) 
i dostępne dla każdego (np. Mt 11,28), ale 
jednocześnie pozostaje rzeczywistością jesz-
cze niezrealizowaną, o którą należy prosić 
Boga (Mt 6,10; Łk 11,2). Idea rozprzestrze-
niania  się  królestwa  Bożego  jest  w  spo-
sób szczególny ukazana w przypowieściach 
Jezusa (np. Mt 13,24-33.44-52; Mk 4,26-32; 
Łk 13,18-21). 

LEWICI  –  członkowie  plemienia  Lewie-
go,  którym  na  Synaju  została  powierzo-
na służba kapłańska (Lb 1,50). Po wejściu 
do  Ziemi  Obiecanej  potomkowie  Lewie-
go  nie  otrzymali  żadnego  terytorium,  na 
którym,  wzorem  innych  plemion,  mogli-
by  stworzyć  własną  strukturę  społecz-
ną.  Ich  jedynym  zadaniem  była  troska 
o kult we wszystkich sanktuariach Izraela, 
składanie  ofiar,  nauczanie  prawa  Boże-
go i czuwanie, aby było ono przestrzega-
ne (Pwt 17,18; 33,10). Źródłem ich utrzy-
mania były ofiary składane przez lud (Lb 
18,20-32).  W  wyniku  reformy  liturgicz-
nej za czasów króla Jozjasza (622 r. przed 
Chr.)  i  centralizacji  kultu  w  Jerozolimie 
lewici  stracili  swoje  znaczenie.  Kapłani 
jerozolimscy  ograniczyli  ich  rolę  do  per-
sonelu  świątynnego,  spełniającego  dru-
gorzędne funkcje kultyczne (2Krl 23,8n). 
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Lewici odzyskali swoją pozycję po powro-
cie z przesiedlenia babilońskiego i zacho-
wali ją aż do momentu zburzenia świąty-
ni  jerozolimskiej przez Rzymian w 70  r. 
po  Chr.  Zob.  DZIESIĘCINA,  NAJWYŻ‑
SZY KAPŁAN. 

LUD BOŻY – w ST wyrażenie to odnosi się 
do ludu Izraela, który Bóg wybrał sobie na 
własność (np. Wj 19,5n) i z którym zawarł 
przymierze.  Przynależność  do  Boga  miała 
być źródłem świętości  ludu  i podstawą do 
świadczenia  przez  członków  ludu  o  Jego 
dobroci  i  miłości.  Pismo  Święte  ukazuje 
historię  realizacji  powołania  do  świętości 
przez naród wybrany. Była ona naznaczo-
na ciągłym łamaniem przez lud przymierza 
z  Bogiem,  bałwochwalstwem  i  grzechami, 
które Go obrażały. Mimo to Bóg nigdy nie 
odrzucił  swojego  ludu,  ale  darzył  go  prze-
baczającą miłością, porównywaną do miło-
ści ojca do syna (np. Wj 4,22n; Pwt 32,6) 
lub małżonka do niewiernej żony (Jr 3,6nn;  
Oz  1  –  3).  Prorocy  ST  zapowiadali  nowe 
przymierze, na podstawie którego Bóg usta-
nowi nowy  lud Boży spośród  tych, którzy 
są Mu wierni. Miało się  to  łączyć z przyj-
ściem  na  świat  Mesjasza  i  zapoczątkowa-
niem na ziemi królestwa Bożego. Chrześcija-
nie wierzą, że nastąpiło to w chwili Śmierci 
i Zmartwychwstania Chrystusa, przez które 
Bóg  ustanowił  Nowe  Przymierze  (np.  Łk 
22,20), otwarte dla wszystkich, którzy uwie-
rzą (np. Mk 16,16). W ten sposób podstawą 
ludu Bożego nie  jest przynależność etnicz-
na, lecz wiara w Jezusa Chrystusa. Wspól-
noty  chrześcijańskie  od  początku  postrze-
gały  siebie  jako  nowy  lud  Boży  (np.  Ga 
6,16), otwarty na wszystkich, którzy przyj-
mą wiarę w Jezusa Chrystusa (Ef 2,11-22). 
Zob. KRÓLESTWO BOŻE.

ŁOKIEĆ – jednostka miary długości, liczo-
na od kości łokciowej do końca palca środ-
kowego. Wynosiła ok. 45 cm.

MAGIA – środki  i  praktyki,  za  pomocą 
których  ludzie  otrzymują  informacje  nie-
dostępne  w  zwyczajny  sposób  lub  wywo-
łują  działanie  ponadludzkich  mocy.  Zali-
czyć  do  nich  można:  wróżby,  zaklęcia, 
przywoływanie  duchów  zmarłych,  jasno-
widzenie  itp.  Praktyki  magiczne  były  i  są 
rozpowszechnione  we  wszystkich  kultu-
rach,  a  świadectwa  o  nich  można  znaleźć 
już  w  najstarszych  źródłach  napisanych 
przez człowieka (np. Pwt 18,14; Dz 8,9nn). 
ST  dowodzi,  że magia  była  praktykowana 
także w  Izraelu  (Kpł 19,26; Pwt 18,10-13; 
1Sm 28,7nn). W Piśmie Świętym wszystkie 
praktyki  magiczne  są  jednoznacznie  potę-
pione, ponieważ zawsze u ich podstaw leży 
sprzeniewierzenie się Bogu. W czasach ST 
za uprawianie praktyk magicznych groziła  
śmierć  (np. Wj 22,17). Równie  stanowczo 
magia  została  potępiona  w  NT.  Apostoł  
Paweł  zalicza  ją  do  grzechów,  które  nie 
pozwalają  wejść  do  królestwa  Bożego  
(Ga 5,20n). 

MESJASZ (hebr.  masziach  –  ‘namaszczo-
ny’,  ‘pomazaniec’)  –  w  ST w  ten  sposób 
określano  królów  Izraela,  którym  przeka-
zywano  władzę  przez  obrzęd  namaszcze-
nia oliwą (Sdz 9,8-15; 2Sm 5,3; 1Krl 1,39; 
Ps 89,21; Syr 43,13), a także kapłanów, któ-
rych takim samym obrzędem wprowadzano 
w urząd (Wj 29,7; Kpł 4,3.5.16; Syr 45,15). 
Z czasem utrwaliła się w Izraelu wizja kró-
la-kapłana,  który miał  być  idealnym wład-
cą czasów ostatecznych. Miał on zakończyć 
dynastię królów i utrwalić królestwo Boże 
na ziemi. Jego panowanie miało mieć cha-
rakter duchowy i powszechny. W NT okre-
ślenie pomazaniec, poza dwoma przypadka-
mi  (J  1,41;  4,25),  występuje  w  gr.  formie 
christos  i  odnosi  się  tylko  do  Jezusa.  Zob. 
CHRYSTUS.

MIEJSCE NAJŚWIĘTSZE – pomieszcze-
nie uważane  za  miejsce  obecności  Boga. 
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W czasie wędrówki Izraelitów przez pusty-
nię znajdowało się ono w przenośnej świą-
tyni i było oddzielone specjalnymi zasłona-
mi. W pomieszczeniu  tym,  zwanym  święte 
świętych,  umieszczona  była  Arka  Przymie-
rza.  Na  tej  samej  zasadzie  wybudowano 
świątynię  jerozolimską,  w  której  wydzie-
lono specjalną, oddzieloną zasłonami prze-
strzeń, najbardziej wewnętrzną część świą-
tyni w kształcie sześcianu o bokach długości 
10 metrów, zwaną miejscem najświętszym, 
gdzie złożono Arkę Przymierza. Prawo wej-
ścia do miejsca najświętszego miał  jedynie 
najwyższy kapłan, tylko jeden raz w roku, 
w  Dniu  Przebłagania,  gdy  prosił  o  prze-
baczenie  grzechów  ludu  (Kpł  16,2).  Zob. 
ARKA PRZYMIERZA,  MIESZKANIE, 
NAJWYŻSZY KAPŁAN, ŚWIĄTYNIA.

MIEJSCE ŚWIĘTE – nawa główna świąty-
ni jerozolimskiej, oddzielona przedsionkiem 
od świątynnego dziedzińca. Czasem wyraże-
nie to stosowano w sensie ogólnym, mówiąc 
o  całym  kompleksie  świątynnym  lub  jego 
części.  W  miejscu  świętym  odbywała  się 
większość  obrzędów  religijnych  sprawo-
wanych w świątyni jerozolimskiej. Znajdo-
wał się tam pokryty złotem ołtarz z drewna 
cedrowego, stół na chleby poświęcone oraz 
dziesięć  złotych  świeczników.  Do  miejsca 
świętego mogli wchodzić tylko kapłani. Zob. 
MIEJSCE NAJŚWIĘTSZE, MIESZKANIE, 
ŚWIĄTYNIA.

MIESZKANIE – przenośna świątynia zbu-
dowana przez Mojżesza na Synaju, a także 
jedno  z  określeń  oznaczających  świątynię 
wzniesioną w Jerozolimie. Inne ich nazwy 
to: święte mieszkanie, mieszkanie świadec-
twa, mieszkanie Pana, namiot, Namiot Spo-
tkania.  Przenośna  świątynia  służyła  Izra-
elitom  podczas  wędrówki  przez  pustynię 
do  Ziemi  Obiecanej.  Szczegółowe  wska-
zówki dotyczące jej konstrukcji oraz wyglą-
du  znajdują  się  w  Wj  25  –  31;  35  –  40. 

Miała podstawę prostokąta o wymiarach 44 
na  22  m,  a  jej  wysokość  wynosiła  2,2  m. 
Zewnętrzne  ściany  stanowiły  zawieszone 
na  żerdziach  zasłony.  Wewnątrz  mieszka‑
nia wydzielono przestrzeń zwaną miejscem 
najświętszym,  gdzie  znajdowała  się  Arka 
Przymierza,  która,  jak  wierzyli  Izraelici, 
była  tronem Boga mieszkającego na ziemi. 
Przed  wejściem  do  miejsca  najświętsze-
go  stał  świecznik  siedmioramienny,  ołtarz 
kadzielny  oraz  stół  na  chleby  poświęco-
ne. Na zewnątrz mieszkania  znajdował  się 
ołtarz  całopalny.  Za  składanie,  rozkłada-
nie  i  przenoszenie  mieszkania  odpowie-
dzialni byli lewici (Lb 1,51). Obecnie poda-
je  się  w  wątpliwość  istnienie  mieszkania 
w  formie  i  rozmiarach  opisanych  w  Księ‑
dze Wyjścia. Wydaje się, że opis ten dosto-
sowany jest do wymiarów świątyni wybu-
dowanej  w  Jerozolimie  przez  Salomona. 
Prawdopodobnie  w  czasie  wędrówki  Izra-
elitów  z  Egiptu  do  Kanaanu  przenośna 
świątynia  miała  formę  wielkiego  namio-
tu. Zob. ARKA PRZYMIERZA, MIEJSCE 
NAJŚWIĘTSZE, NAMIOT SPOTKANIA, 
ŚWIĄTYNIA.

MIŁOSIERDZIE BOŻE –  przymiot  Boga 
wyrażający się w Jego pełnej miłości posta-
wie wobec człowieka, bez względu na jego 
zasługi.  ST  nie  wypracował  jednego  poję-
cia na określenie Bożego miłosierdzia,  lecz 
używa  kilku  uzupełniających  się  termi-
nów. W  jęz. hebr. miłosierdzie Boże okre-
ślane  jest  jako  rachamim,  które  pocho-
dzi  od  wyrazu  oznaczającego  ‘macicę’, 
‘łono’.  Bóg  przyjmuje  więc  wobec  czło-
wieka  postawę  macierzyńską,  jest  kocha-
jącym  rodzicem  (np.  Iz  49,14n).  Ponadto 
używa się rzeczownika chesed, który wska-
zuje na  takie  cechy Boga,  jak  ‘życzliwość’, 
‘miłość’, ‘lojalność’, ‘wierność’. Innym okre-
śleniem  jest  channun  –  ‘łagodność’,  ‘litość’, 
‘przebaczenie’. Według autorów NT najpeł-
niejszym wyrazem miłosierdzia Bożego było 
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Wcielenie Jezusa, który przyszedł na ziemię, 
aby  zbawić wszystkich  ludzi  (np.  J  12,47; 
Rz  11,30-32;  Ef  2,4nn;  1Tm  1,15).  Miło-
sierna miłość Chrystusa do ludzi cechowa-
ła  całą  Jego  publiczną  działalność  i  wyra-
żała  się  w  niezliczonych  gestach  pomocy 
okazywanej  ludziom (np. głoszenie Dobrej 
Nowiny  o  zbawieniu,  przebaczanie  grze-
chów,  uzdrawianie  z  chorób,  uwalnianie 
od  złych  duchów,  wskrzeszanie  z  mar-
twych).  Przekazane  przez  Jezusa  świadec-
two o Bożym miłosierdziu pozwala ludziom 
wierzyć i mieć nadzieję, że na Sądzie Osta-
tecznym  każdy  człowiek  doświadczy  go 
od  Boga  w  sposób  pełny.  Wszyscy  ludzie 
powinni w całym swoim życiu naśladować 
ten przymiot Boga (np. Jk 2,13).

MINA – jednostka pomiaru wagi, równa jed-
nej sześćdziesiątej talentu i dzieląca się na 60 
syklów. Według tzw. wzorca ciężkiego mina 
była równa 1 kg, a według wzorca lekkiego 
0,5 kg. Jako moneta mina stanowiła ekwiwa-
lent 100 drachm. Zob. DENAR, SYKL.

MOAB, MOABICI – lud wywodzący się od 
Moaba, syna Lota (Rdz 19,30-33.37), zamiesz-
kujący królestwo Moabu, którego terytorium 
obejmowało równinę położoną na południo-
wy  wschód  od  Morza  Martwego.  Granice 
Moabu wyznaczają rzeki: Arnon od północy 
i Zared od południa. Kraina ta ma charakter 
rozległego, dobrze nawodnionego płaskowy-
żu.  Moabici  byli  ludem  rolniczym.  Zajmo-
wali się uprawą zbóż i pasterstwem. Izraelici 
na  jakiś  czas  podporządkowali  sobie  króle-
stwo Moabu. Następnie stało się ono wasa-
lem Asyrii. Kres politycznej historii Moabu 
położył prawdopodobnie w VI w. przed Chr. 
babiloński władca Nabuchodonozor.

MOC BOŻA – zob. RÓG.

NAJWYŻSZY KAPŁAN – urząd zwierzch-
nika kapłanów świątynnych, zwanego także 

arcykapłanem. Funkcja ta powierzana była 
osobom  wywodzącym  się  z  arystokratycz-
nych rodów kapłańskich Jerozolimy. W cza-
sach Jezusa najwyższy kapłan miał bardzo 
szeroki  zakres  uprawnień.  Przede  wszyst-
kim  strzegł  kultu  sprawowanego  w  świą-
tyni, ale także stał na czele Wysokiej Rady, 
reprezentował  Judeę w rozmowach z wła-
dzami  politycznymi,  zbierał  podatki  i  był 
odpowiedzialny  za  duchowe  prowadzenie 
całego narodu. Podjęcie tej funkcji poprze-
dzone było specjalnym obrzędem konsekra-
cji, podczas którego dokonywano rytualne-
go namaszczenia. Jako przełożony świątyni 
codziennie  składał  ofiary  i  przewodniczył 
uroczystym obrzędom; tylko on raz w roku 
miał prawo wejść do miejsca najświętszego.  
W czasach NT decydujący wpływ na obsa-
dzenie  tego  urzędu  miały  władze  rzym-
skie.  W  Liście do Hebrajczyków  jest  mowa 
o  Jezusie  jako  nowym  najwyższym  kapła-
nie,  który  złożył  ofiarę  doskonałą  i  jako 
pierwszy wszedł do nowej, duchowej świą-
tyni, w której wraz z Nim będą przebywać 
wszyscy zbawieni. Zob. LEWICI, MIEJSCE 
NAJŚWIĘTSZE, WYSOKA RADA.

NAMASZCZENIE –  pokrycie  ciała  lub 
przedmiotu oliwą  lub wonnymi maściami. 
Zwyczaj  ten  był  bardzo  rozpowszechnio-
ny  na  Bliskim  Wschodzie  i  praktykowany 
w różnych kontekstach. Namaszczenie ciała 
po kąpieli było znakiem radości i dobrobytu, 
dlatego pokutnicy rezygnowali z tej prakty-
ki (Iz 61,3). Gest ten towarzyszył nadaniu 
komuś władzy, np. namaszczenie na króla 
(1Krl 1,39) czy na kapłana (Wj 40,12-15).  
Posiadał  również  wymiar  symbolicz-
ny  w  czynnościach  kultycznych:  oznaczał 
uświęcenie osoby bądź przedmiotu  i  prze-
znaczenie  go  na  wyłączną  służbę  Bogu. 
Dlatego  namaszczano  ołtarze  (Lb  7,10), 
naczynia  kultu  (Wj  30,23-29),  ale  przede 
wszystkim osoby królów (1Sm 9,16), kapła-
nów  (Wj  29,21)  i  proroków  (1Krl  19,16). 
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W ST o królu mówi się  jako o pomazańcu 
Pańskim (1Sm 24,7). Zob. CHRYSTUS.

NAMIOT SPOTKANIA (ŚWIADECTWA) 
– mały namiot stawiany poza obozem i słu-
żący  do  otrzymywania  wyroczni  od  Boga 
(Wj  33,7-11).  Różnił  się  on  od  przeno-
śnej świątyni, która w Piśmie Świętym jest 
niekiedy  nazywana  także  Namiotem  Spo-
tkania  lub  świętym  mieszkaniem,  miesz-
kaniem  świadectwa,  mieszkaniem  Pana, 
namiotem. Przenośna świątynia znajdowa-
ła się zawsze w centrum obozu Izraelitów 
(Lb  2,1-31),  przechowywano  w  niej  Arkę 
Przymierza i sprawowano kult (Wj 25 – 30; 
35  –  40).  Zob.  MIESZKANIE,  ŚWIĄTY‑
NIA, WYROCZNIA PANA.

NERKI –  wraz  z  sercem  symbolizują 
w  Piśmie  Świętym  całe  wnętrze  człowie-
ka. Nerki to z jednej strony siedlisko sumie-
nia, uczuć, odczuwania bólu (np. Ps 72,21; 
139,13; Ap 2,23), z drugiej zaś symbol fizycz-
nej tężyzny człowieka i siedlisko funkcji roz-
rodczych  (2Sm  7,12;  Ps  132,11;  Hbr  7,5).  
Uważano  je  za  najbardziej  intymne  miej-
sce w człowieku. Tylko Bóg przenika nerki 
i serce (Ps 7,10; Jr 11,20). Zob. SERCE.

NIECZYSTOŚĆ, NIECZYSTY – zob. 
CZYSTOŚĆ.

NIEPŁODNOŚĆ – stan wiążący się najczę-
ściej z brakiem potomstwa. W Izraelu rozu-
miano ją jako oznakę braku Bożego błogosła-
wieństwa. W Piśmie Świętym wspomina się 
tylko o niepłodności kobiet (np. Rdz 11,30; 
25,21;  29,31;  Sdz  13,2;  Łk  1,7).  Posiada-
nie potomstwa było najważniejszym zada-
niem  każdego  Izraelity,  dlatego  jego  brak 
był  powodem  wielkiego  wstydu  i  hańby. 
Cudowne  interwencje  Boga,  przywracają-
ce  płodność  kobiecie  w  podeszłym  wieku, 
jak w przypadku Sary (Rdz 21,1-7) czy Elż-
biety  (Łk  1,5-25),  ukazują,  że  to  Bóg  jest 

Panem ludzkiej płodności, ale także świad-
czą  o  tym,  iż  niepłodność  nie  jest  przeja-
wem kary Bożej. 

NÓW KSIĘŻYCA – dzień, w którym przy-
padał  początek  nowego  miesiąca,  gdyż 
Izraelici  stosowali  kalendarz  księżycowy. 
W  tym  dniu  wyznaczono  święto  religijne 
(Iz 1,13n; Oz 2,13), w czasie którego skła-
dano specjalne ofiary (Lb 10,10; 28,11-14), 
odpoczywano (Am 8,5)  i ucztowano (1Sm 
20,5.18.24.27).  Najważniejsza  uroczystość 
związana z nowiem księżyca – Rosz ha-Sza-
na  (początek  roku, nowy rok)  – odbywała 
się  w  miesiącu  Tiszri  (wrzesień/paździer-
nik),  siódmym  w  kalendarzu  żydowskim 
(Kpł 23,23-25; Lb 29,1-6). 

OBMYCIE – stosowane przez Żydów sym-
boliczne pozbycie się skutków kontaktu tak 
z rzeczami świętymi, jak i nieczystymi. Do 
obmycia  używano  wody.  Przepisy  praw-
ne odnoszące się do czystości (Kpł 11,24n) 
nakazywały  obmywanie  wszystkiego,  co 
zostało splamione nieczystością (np. naczy-
nia, ubrania, całe ciało). Kapłani sprawują-
cy służbę w świątyni przed jej rozpoczęciem 
musieli się obmyć, aby usunąć nieczystość 
i w sposób godny wkroczyć w świętą prze-
strzeń.  Obmycia  służyły  też  do  usunię-
cia skutków zetknięcia się z  tym, co świę-
te. Najwyższy kapłan po wyjściu z miejsca 
najświętszego musiał się wykąpać i wyprać 
ubranie  (Kpł  16,24).  Obowiązek  obmycia 
spoczywał  także  na  tych,  którzy  wypro-
wadzali  kozła  ofiarnego  na  pustynię  (Kpł 
16,26), oraz tych, którzy sprawowali obrzęd 
palenia  krowy  (Lb  19,7-21).  Zewnętrz-
ne  obmycia  są  symbolem  wewnętrznego 
obmycia,  oczyszczenia  z  grzechów,  które-
go  w  człowieku  może  dokonać  tylko  Bóg 
(Ps  51,4-9;  Iz  1,16;  Jr  4,14).  W  czasach 
NT przepisy dotyczące obmyć były bardzo 
uszczegółowione  i  przesadnie  interpreto-
wane, co spotkało się z surową krytyką ze 
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strony Jezusa (Mk 7,2-8). Zob. CZYSTOŚĆ, 
OCZYSZCZENIE.

OBRZEZANIE – zabieg polegający na usu-
nięciu części napletka. Znane było u ludów 
Wschodu  jako  obrzęd  inicjacji  seksual-
nej  i  przejścia  z  dzieciństwa  w  dorosłość. 
Tylko  w  Izraelu  obrzezanie  miało  sens 
religijny,  ponieważ  już  od  czasów  Abra-
hama  było  znakiem  przymierza  z  Bogiem 
(Rdz  17,9-14).  U  Żydów  dokonywał  go 
ojciec  w  ósmym  dniu  życia  noworodka 
(Kpł 12,3). Przez specjalny, bardzo bolesny 
zabieg można było pozbyć się znaku obrze-
zania (1Mch 1,15). Już w ST podkreślano, 
że samo obrzezanie nie wystarcza do tego, 
aby cieszyć się błogosławieństwem, którego 
Bóg udziela  swojemu  ludowi, ale potrzeba 
jeszcze  obrzezania  serca,  czyli  odrzucenia 
grzesznych  postaw  i  czynów  (Pwt  10,16; 
Jr 4,4; 9,24n; por. Rz 2,28n). Chrześcijań-
stwo  wyrosłe  z  judaizmu  stanęło  wobec 
problemu  obrzezania  mężczyzn  pochodze-
nia  pogańskiego  (Dz  15,1nn;  Ga  2,3nn). 
Paweł Apostoł  głosił,  że obrzezanie należy 
do  przemijającego  porządku  Starego  Przy-
mierza i dlatego nie powinno obowiązywać 
w Nowym (Ga 5,6; 6,15). Ostatecznie tzw. 
Sobór Jerozolimski nie nałożył na chrześci-
jan obowiązku obrzezania (Dz 15,23-29). 

OCZYSZCZENIE –  usunięcie  różnego 
rodzaju nieczystości,  przez oddzielenie  ich 
od tego, co czyste. Prawo nakładało na Izra-
elitów  stosowanie  praktyk  oczyszczenia, 
mających przywrócić im rytualną czystość, 
która dawała człowiekowi prawo do uczest-
nictwa  w  kulcie  i  życiu  społecznym.  Naj-
częstszym sposobem oczyszczenia były ablu-
cje,  czyli obmycia. Szczegółową wiedzę na 
temat sposobów oczyszczenia, a także prze-
pisów  regulujących  ich  stosowanie  podają 
Kpł  i  Pwt. Znak oczyszczenia  symbolizuje 
pokutę za grzechy (np. Ml 3,3) lub oczysz-
czenie  wiary,  która  umacnia  się  wśród 

prześladowań  (1P 1,7; por. Rz 12,2). Zob. 
CZYSTOŚĆ, OBMYCIE.

OFIARA – polega na przekazaniu Bogu rze-
czy  lub  zwierząt,  najczęściej  w  akcie  ofi-
cjalnego  kultu.  Biblijna  idea  ofiary  ewolu-
owała  wraz  z  biegiem  historii  zbawienia. 
W  historii  składania  ofiar  znajduje  swoje 
odbicie  historia  wiary  Izraela  w  jedynego 
Boga. Dary składane Bogu w ofierze mogły 
być krwawe lub bezkrwawe, ze zwierząt lub 
z roślin, z pokarmów lub z płynów. W cza-
sach patriarchów ofiary były składane przez 
głowę  rodziny,  z  okazji  ważnych  wyda-
rzeń, na zbudowanym przez ofiarodawców 
kamiennym ołtarzu. Od czasów wędrówki 
przez pustynię ukształtował  się kult  insty-
tucjonalny, w którym składanie ofiar zostało 
zarezerwowane dla kapłanów. Przepisy skła-
dania ofiar są podane w Kpł 1 – 7 i Lb 15.  
Najbardziej  typową  była  ofiara  całopalna, 
składana przez kapłanów każdego dnia rano 
i wieczorem w świątyni w Jerozolimie. Skła-
dano ją w imieniu całego ludu jako wyraz 
hołdu i wdzięczności Bogu, który jest Panem 
życia. Rodzaj i sposób składania ofiary uza-
leżniony  był  od  celu,  który  ofiarodawca 
chciał osiągnąć przez jej złożenie (pojedna-
nie z Bogiem, przebłaganie Boga za popeł-
nione  grzechy, wyproszenie u Boga  szcze-
gólnej  łaski  itp.).  Starotestamentowy  kult 
ofiarniczy  nie  był  jedynie  zewnętrznym 
rytuałem, jak niekiedy próbowano go inter-
pretować. Obrzędom składania ofiar  towa-
rzyszył wymiar duchowy, który wyrażał się 
w wierze ofiarodawców. Liturgia ofiarnicza 
jest odpowiedzią człowieka na miłość Boga 
i przede wszystkim oznacza oddanie się ofia-
rodawcy w opiekę  i moc Stwórcy. Rutynę 
w składaniu ofiar mocno krytykowali pro-
rocy ST. Niektórzy twierdzili nawet, że Bóg 
całkowicie  je odrzuca,  jeśli nie towarzyszy 
im  duchowa  przemiana  ofiarodawcy  (np. 
Ps 51,16-21; Iz 1,10-20; Am 5,21-27). Jezus 
zapowiedział  kres  ofiar  ST  i  wspomniał 
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o godzinie, w której Bóg będzie otrzymywał 
kult w Duchu i w prawdzie od prawdziwych 
czcicieli (J 4,23n). Godzina ta wypełniła się 
wtedy, gdy na krzyżu złożył z siebie najdo-
skonalszą ofiarę za całe stworzenie. Jedyna 
ofiara Chrystusa ostatecznie zakończyła kult 
starotestamentowy  i  przyniosła  zbawienie 
całej ludzkości (Hbr 9,23-28). Zob. CAŁO‑
PALENIE, OŁTARZ.

OŁTARZ – miejsce  składania ofiary. Pier-
wotnie w tradycji biblijnej ołtarze usypywa-
no z nieociosanych kamieni lub ziemi. Nie 
składano na nich ofiar, lecz były one pamiąt-
ką objawienia się Boga i świętym miejscem 
modlitwy (np. Rdz 12,8; Ps 43,3n). Z cza-
sem  stały  się  wyłącznie  miejscami  składa-
nia  ofiar  Bogu  (lub  bóstwom  pogańskim) 
i  znajdowały  się  w  świątyniach.  Praktyka  
budowania ołtarzy ofiarnych dla bóstw jest 
typowa dla kultur i religii Bliskiego Wscho-
du  i  nie  jest  oryginalnym  pomysłem  Izra-
elitów.  Uważano,  że  ołtarze  i  otaczające 
je  świątynie  są  ziemskimi  mieszkaniami 
bóstw,  którym  należy  ofiarować  pokarm 
i miłą woń. Idea karmienia Boga była obca 
Izraelitom.  Dla  nich  ołtarze  były  miejsca-
mi świętymi, pomagającymi w komunikacji 
z Bogiem. Składając na nich ofiary, wyrażali  
uwielbienie, dziękczynienie, przebłaganie za 
grzechy itp. Po centralizacji kultu w Jerozo-
limie  (reforma  Jozjasza w drugiej  połowie 
VII w.  przed Chr.)  i  zlikwidowaniu  lokal-
nych sanktuariów, pozostały tylko trzy ołta-
rze w świątyni jerozolimskiej: ołtarz do ofiar 
całopalnych  (wykonany  z  brązu),  ołtarz 
kadzielny (wykonany ze złota) i ołtarz chle-
bów poświęconych (Wj 37,25 – 38,7). Zob. 
OFIARA, RÓG.

OPĘTANIE –  owładnięcie  przez  złego 
ducha, który próbuje utożsamić się z czło-
wiekiem.  Skutkiem  takiego  zawładnięcia 
są różne choroby i zaburzenia psychiczne.  
Człowiek opętany traci kontrolę nad samym 

sobą,  jednak nie  traci przez  to  swojej  toż-
samości.  Moce,  które  nim  władają,  mają 
swoje  korzenie  w  podstawowym  źródle 
zła,  którym  jest  osoba  i  działanie  szatana. 
Jezus uzdrawiał ludzi opętanych (Mt 8,16)  
i  władzę  tę  przekazał  również  swoim 
uczniom  (Mt  10,1),  ponieważ  wyrzucanie 
złych duchów jest jednym ze znaków nadej-
ścia królestwa Bożego. Zob. DEMON, DIA‑
BEŁ, KRÓLESTWO BOŻE.

PAN (hebr. Adonai – ‘pan’; gr. Kyrios – ‘wład-
ca’,  ‘ten który ma władzę nad innym czło-
wiekiem  lub  całym  ludem’)  –  tytuł  wyra-
żający dostojeństwo  i  cześć. W ST  termin 
ten stosowano w zastępstwie imienia Boga, 
którego  ze  względu  na  jego  świętość  nie 
wypowiadano. W obecnym przekładzie tam, 
gdzie występuje  słowo „Pan”, w oryginale 
jest słowo JHWH (tzw. tetragram), wyma-
wiane zazwyczaj jako Jahwe. W ST jest to 
najważniejsze  imię  Boga,  które  prawdo-
podobnie  oznacza  Tego,  który  jest,  który 
wyzwala, który stwarza, który panuje (Wj 
3,14n).  W  Septuagincie –  greckim  przekła-
dzie ST –  tytuł Pan  (Kyrios) stał  się  imie-
niem własnym Boga, najwyższego spośród 
wszystkich władców (Pwt 10,17). NT tytuł 
Kyrios odnosi do Jezusa. Upowszechnił się 
on w pierwszych wspólnotach chrześcijan, 
którzy  oddając  się  pod  panowanie  Chry-
stusa, uznali Go za jedynego Pana, władcę 
życia i śmierci (Rz 14,9), tego, który powróci  
(1Tes  4,17),  aby  ostatecznie  zatryumfo-
wać nad wszystkim (Flp 2,9-11). Rzeczywi-
ste uznanie Jezusa za Pana jest warunkiem 
wystarczającym  do  otrzymania  zbawienia 
(Rz 10,9; por. J 13,13n). 

PAN ZASTĘPÓW –  jedno  z  imion  Boga. 
Słowo zastępy obejmuje wszystkie siły, które 
działają w świecie, realizując Boże rozkazy 
i polecenia. Bóg w rozumieniu Izraelitów był 
dowódcą  wojsk  ziemskich  –  armii  żydow-
skiej, a także wojsk niebieskich tworzonych 
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przez  aniołów.  Przekonanie  to  znalazło 
wyraz w zwyczaju zabierania na wyprawy 
wojenne Arki Przymierza – znaku obecności 
Boga pośród ludu. Starożytny przekład Biblii 
na jęz. gr. tłumaczył ten zwrot często jako 
‘Pan Wszechmocny’ i w takiej formie poja-
wia się on w NT (np. 2Kor 6,18; Ap 4,8). 
Zob. ARKA PRZYMIERZA.

PASCHA (hebr. pesach –  ‘przejść’,  ‘przejść 
obok’, ‘minąć’) – największe święto żydow-
skie,  obchodzone  na  wiosnę  w  miesiącu 
Nisan  (marzec/kwiecień).  Słowo  Pascha 
ma też znaczenie ‘ochrony’. Izraelici zosta-
li  bowiem  ominięci  przez  dziesiątą  plagę, 
przed  którą  ochroniła  ich  krew  baranka 
na drzwiach ich domów (Wj 12,21-23.29). 
Święto Paschy wywodzi się z czasów, kiedy 
Izraelici  byli  koczowniczym  ludem  paster-
skim. Obchodzono  je na pamiątkę  cudow-
nego  uwolnienia  z  niewoli  egipskiej  (Wj 
12 – 13). Z tym świętem wiązała się wiecze-
rza paschalna, w czasie której poprzez potra-
wy i obrzędy odtwarzano szczegóły tamtej 
dramatycznej nocy i następującego po niej 
pierwszego dnia wolności. Spożywano więc 
odpowiednio przyrządzonego baranka, upa-
miętniającego ofiarę, której krew uratowała 
Izraelitów od śmierci (Wj 12,21-27). Z mię-
sem baranka spożywano przaśny chleb (tzw. 
przaśniki, hebr. maccot), przygotowany jedy-
nie z mąki i wody na pamiątkę chleba, który 
jedli  przodkowie  (Wj  12,34.39).  Spożywa-
no przy tym gorzkie zioła, aby przypomnieć 
sobie ciężkie lata niewoli. Potrawy popijano 
posoloną wodą, dla wspomnienia wielu łez 
wylanych w czasie niewoli, a cztery kielichy 
wina, wypijane w czasie wieczerzy w odpo-
wiednich odstępach, miały być zapowiedzią 
przyszłej,  obiecanej  ojczyzny.  Po  osiedle-
niu  się  Izraelitów  w  Kanaanie  do  obcho-
dów Paschy włączono także obrzędy zwią-
zane ze Świętem Przaśników. Ponieważ oba 
święta zbiegały się w czasie z pierwszą wio-
senną  pełnią  księżyca,  w  praktyce  zostały 

połączone  i  obchodzono  je  równocześnie. 
W  czasach  monarchii  Paschę  obchodzono 
w  świątyni.  Po  powrocie  z  przesiedlenia 
babilońskiego  święto  to  nabrało  charakte-
ru bardziej  rodzinnego. Baranka ofiarowa-
nego  w  świątyni  spożywano  w  domach. 
Także  Jezus  świętował  Paschę  ze  swoimi 
uczniami  (np. Mt  26,18).  Podczas Paschy, 
która stała się Ostatnią Wieczerzą, ustanowił 
sakrament Eucharystii  (np. Łk 22,14-23+).  
Ofiara Jezusa na krzyżu została w NT utoż-
samiona z ofiarą baranka paschalnego (np. 
Łk 23,44-46).

PERSJA, PERSOWIE –  imperium  stwo-
rzone przez indogermańskich Persów, czyli 
lud, który osiedlił się w dolinie irańskiej na 
przełomie XI i X w. przed Chr. Za twórcę 
potężnego imperium perskiego, opartego na 
idei kreatywnej współpracy wielu narodów 
pod  jednym  panowaniem,  które  w  szczy-
towym  momencie  swojego  rozwoju  obej-
mowało  tereny  od  Grecji  do  Indii,  uznaje 
się Cyrusa II (559-530 przed Chr.), zwane-
go Wielkim. Początkiem dominacji perskiej 
było jego zwycięstwo nad Medami. Po pod-
boju  Babilończyków  władca  ten  w  539  r. 
przed  Chr.  pozwolił  wrócić  Izraelitom  do 
ziemi  ojczystej  po  blisko  pięćdziesięciolet-
nim wygnaniu (Ezd 1,1-4). Inny władca per-
ski Dariusz I (522-486 przed Chr.) pozwolił 
Żydom na odbudowanie świątyni w Jerozo-
limie (Ezd 6). Imperium perskie przetrwało 
do czasów podbojów Aleksandra Wielkiego 
(ok. 330 r. przed Chr.).

PERYZZYCI – jedna  z  najstarszych  grup 
etnicznych zamieszkujących Kanaan, która 
zasiedlała centralną wyżynę Palestyny (Joz 
17,15).  Znana  jedynie  ze  ST  (np. Wj  3,8; 
23,23; Joz 3,10; Sdz 3,5). Niekiedy w Biblii 
zestawia się ich z Kananejczykami i przed-
stawia jako dwa ludy pierwotnie zamieszku-
jące te ziemie (Rdz 13,7; Sdz 1,4n). Zostali 
podbici przez Izraelitów (Joz 17,14-18; Sdz 



2935 Piekło – Pokarmowa ofiara

1,4),  ale  zachowali  swoją  odrębność.  Tek-
sty biblijne potwierdzają ich istnienie jesz-
cze  w  czasach  Salomona  i  Ezdrasza  (1Krl 
9,20n; Ezd 9,1).

PIEKŁO – tradycja chrześcijańska łączy pie-
kło  z  miejscem  odbywania  wiecznej  kary 
za  grzechy.  Kościół  definiuje  piekło  jako 
stan ostatecznego samowykluczenia z jedno‑
ści z Bogiem i świętymi  (KKK 1033). Tym, 
co przerywa  tę  jedność,  jest  grzech  śmier-
telny.  Jezus  wielokrotnie  mówił  o  karze 
ognia nieugaszonego (Mt 5,22.29; 13,42.50; 
Mk  9,43-48),  dotykającej  wszystkich,  któ-
rzy w sposób świadomy do końca ziemskie-
go życia będą odrzucać wiarę w Boga, będą 
trwać w złu i nie nawrócą się. Bóg z własnej 
woli nikogo nie skazuje na piekło. Człowiek 
doświadcza  go  z  powodu  dobrowolnego 
i trwałego odwrócenia się od Boga.

PIERWORODNY, PIERWORÓDZTWO – 
– Izraelici, podobnie  jak  inne  ludy Bliskie-
go  Wschodu,  wierzyli,  że  to,  co  pierwsze, 
a więc najważniejsze, należy się Bogu. Doty-
czyło  to  zwierząt,  plonów  ziemi  (pierwo-
cin), a także wszelkiego rodzaju wytworów 
ludzkiej pracy. W sposób szczególny prawo 
pierworództwa odnosiło  się  do  ludzi. Naj-
starszy, pierworodny syn w rodzinie nale-
żał do Boga. Przynależność ta ma swoje uza-
sadnienie teologiczne w tym, że Bóg, zanim 
wyprowadził  Izraelitów  z  Egiptu,  wynisz-
czył  tam  wszystko,  co  pierworodne,  nie 
oszczędzając nawet  ludzi (Wj 12,29). Oca-
lił  jednak pierworodnych  z  Izraela,  którzy 
stali się odtąd Jego własnością (np. Wj 13,2; 
Lb  3,13).  To  tłumaczy  genezę  stosowanej 
przez  Żydów  praktyki  wykupywania  każ-
dego pierworodnego syna za pieniądze lub 
stosowne ofiary składane Bogu (Wj 13,13). 
W rodzinach żydowskich pierworodni mieli 
uprzywilejowaną pozycję. Uważano ich za 
dziedziców i spadkobierców siły i mocy ojca 
(Rdz 49,3). Naród izraelski uważał siebie za 

pierworodnego syna Boga (Wj 4,22). Rów-
nież  Jezus  podlegał  prawu  pierworództwa 
(Łk 2,22-24). W NT mówi się o Nim jako 
o Pierworodnym Boga (Hbr 1,6), pierworod‑
nym spośród umarłych  (Kol  1,18),  pierwo‑
rodnym wobec całego stworzenia  (Kol  1,15), 
pierworodnym pośród wielu braci  (Rz 8,29). 
Stosując  te  wyrażenia  autorzy  NT  pod-
kreślają  wyjątkową  więź  Jezusa  z  Bogiem 
Ojcem,  Jego  synowską  godność  oraz  Jego 
pierwszeństwo  jako  pośrednika  w  dziele 
zbawienia świata i człowieka.

PIĘĆDZIESIĄTNICA –  święto  żydowskie 
obchodzone pięćdziesiąt dni po święcie Pas-
chy. Hebrajski tekst ST nazywa je Świętem 
Tygodni,  hebr.  Szawuot  (obchodzone  sie-
dem  tygodni po Passze);  dla Żydów  jedno 
z  trzech  świąt  obowiązujących,  podczas 
których należało  przybyć  do  świątyni  (Wj 
34,23, Pwt 16,16) i złożyć ofiary ze zwierząt 
oraz  chleba  upieczonego  z  nowego  zboża. 
Początkowo było to święto typowo rolnicze, 
nazywane  Świętem  Zbiorów,  obchodzone 
jako wyraz dziękczynienia za zbiory zboża. 
Później zaczęto  je  łączyć z historią  Izraela 
i  traktowano  jako  wspomnienie  otrzyma-
nia przez Mojżesza Prawa na  górze Synaj 
oraz zawarcia przymierza z Bogiem. Świę-
to to zostało przejęte również przez chrze-
ścijan, którzy pięćdziesiąt dni po obchodach 
uroczystości  Zmartwychwstania  świętują 
wspomnienie  Zesłania  Ducha  Świętego  
(Dz 2,1-42) i początku Kościoła jako wspól-
noty otwartej na wszystkie narody.

POKARMOWA OFIARA – jej  podstawą 
były produkty spożywcze, np. oliwa, mąka 
(Kpł 2). Nie można było jednak składać pro-
duktów kwaszonych ani miodu (Kpł 2,11). 
Ofiarę tę składano zazwyczaj razem z ofia-
rą krwawą. Część ofiary pokarmowej palono 
na ołtarzu, a reszta stawała się własnością 
kapłanów. Stanowiła ona element codzien-
nej  ofiary  składanej  w  świątyni  przez 
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najwyższego  kapłana  (Kpł  6)  oraz  ofiary 
przebłagalnej ubogich (Kpł 5,11-13).

POKÓJ –  tak  najczęściej  tłumaczone  jest 
hebrajskie  słowo  szalom,  które  występuje 
w Piśmie Świętym ponad 250 razy i ma bar-
dzo szerokie zastosowanie. Najogólniej ozna-
cza ono pełnię,  jedność, szczęście, pomyśl-
ność,  zdrowie,  a  także  spokój, wyciszenie. 
Pokój w ujęciu biblijnym nie jest pojęciem 
abstrakcyjnym,  ale  bardzo  konkretnym, 
obejmującym zarówno świecką, jak i religij-
ną sferę ludzkiego życia. Do dziś słowo sza‑
lom przetrwało w kulturze żydowskiej jako 
pozdrowienie używane zarówno przy powi-
taniu,  jak  i pożegnaniu. Za  świeckim uży-
ciem  słowa  szalom  stoją  jednak  głębokie 
racje teologiczne. W Piśmie Świętym poko-
jem nazywany jest Bóg (Sdz 6,24) i uważa 
się  Go  za  twórcę  i  źródło  pokoju,  które-
go  hojnie  udziela  ludziom  (np.  Kpł  26,6; 
Lb 6,26; 1Krn 22,9; Iz 26,12). Według auto-
rów  ksiąg  ST  pokój  w  relacjach  między-
ludzkich nie może istnieć bez Boga, ponie-
waż jest Jego darem (np. Kpł 26,6; Ps 29,11; 
Iz  26,12;  54,10;  Ez  37,26;  Za  8,10-12).  
Nie ograniczają oni tej rzeczywistości tylko 
do pojedynczych ludzi, ale mówią o pokoju 
między większymi społecznościami i całymi 
narodami (np. Sdz 4,17; 1Krl 5,26). W NT 
greckim odpowiednikiem hebr.  szalom  jest 
rzeczownik  eirene,  który  zawiera  ponadto 
pewne odcienie znaczeniowe obecne w lite-
raturze  greckiej.  W  kulturze  hellenistycz-
nej pokój oznacza nie tylko przeciwieństwo 
wojny i niezgody, lecz także niewzruszony 
wewnętrzny spokój, wynikający z harmonii 
umysłu. Według autorów NT Chrystus jest 
pokojem i źródłem pokoju dla wierzących, 
ponieważ przez swoją Mękę, Śmierć i Zmar-
twychwstanie wszystkich pojednał w swoim 
ciele  z  Bogiem  (Ef  2,14-17).  W  tym  uję-
ciu pokój dotyczy nie tylko relacji między-
ludzkich, lecz przede wszystkim odnosi się 
do relacji człowieka z Bogiem i jest owocem 

zbawienia  dokonanego  w  Chrystusie  oraz 
Jego darem dla uczniów (J 14,27). Autorzy 
NT, mówiąc o pokoju, widzą w nim owoc 
działania  w  wierzących  Ducha  Świętego 
(Rz  8,6)  oraz  znamię  obecności  na  ziemi 
królestwa Bożego (Rz 14,17) i jego realiza-
cji w Kościele (Dz 9,31).

POKUTA  –  w  ST  jest  wyrażona  przede 
wszystkim  przez  hebr.  nacham  i  szuw. 
Pierwsze  słowo  kładzie  nacisk  na  aspekt 
żalu za popełniony czyn, drugie natomiast 
ujmuje  pokutę  jako  zawrócenie  z  niewła-
ściwej  drogi  i  poprzez  zmianę  kierunku 
powrót (stąd hebr. teszuwa) na drogę Bożą. 
W  historii  Izraela  bardzo  wyraźnie  widać 
rozwój idei pokuty od pojmowanej na spo-
sób zbiorowy do takiej, która oznacza oso-
bistą  odpowiedzialność  za  grzechy  i  świa-
domość potrzeby własnego nawrócenia. Po 
narodowych katastrofach i upadkach zazwy-
czaj miały miejsce publiczne obrzędy pokut-
ne,  podczas  których  wszyscy  zgromadze-
ni  pościli,  publicznie  wyznawali  grzechy 
i  wyrażali  za  nie  szczery  żal.  Prorocy  ST 
często krytykowali publiczne formy pokuty, 
gdyż  ograniczała  się  ona  tylko  do  czynno-
ści kultycznych, nie pociągając za sobą rze-
czywistej zmiany postawy (np.  Iz 1,10-17; 
58,5-7; Oz 6,1-3; Am 4,6-11; 5,21n). Kładli 
oni nacisk na  indywidualną odpowiedzial-
ność człowieka za każdy popełniony grzech 
(Ez 3,16nn; 18; 33,10nn). Istotą pokuty jest 
nawrócenie wyrażające się m.in. w sprawie-
dliwości,  pobożności  i  pokorze  (Mi 6,6-8). 
Każdy, kto się nawraca, otrzymuje od Boga 
odpuszczenie  grzechów  (Iz  1,18n)  i  Bóg 
stwarza w nim nowe serce i nowego ducha 
(Jr 24,7; Ez 36,26). W NT ideę pokuty naj-
pełniej  określa  gr.  metanoia.  Wyraża  ona 
przede wszystkim zmianę sposobu myślenia 
i całkowitą przemianę umysłu (np. Rz 12,2). 
Jezus  w  swoim  nauczaniu  nie  sprowadza 
istoty  pokuty  do  tzw.  praktyk  pokutnych, 
lecz  łączy  ją  z  osobistą  decyzją  człowieka, 
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polegającą  na  byciu  z  Jezusem  lub  prze-
ciwko Niemu (Mt 11,20-24; 12,41n). Chry-
stus  został  posłany  na  ziemię  przez  Ojca, 
aby wzywać wszystkich do nawrócenia. Ci, 
którzy uznają własną grzeszność, otrzyma-
ją od Boga przebaczenie grzechów (np. Łk 
15; 18,9-14). Przez pokutę oraz odrzucenie 
samousprawiedliwienia  i  egoizmu  wierzą-
cy wchodzą na drogę naśladowania Jezusa 
(np. Mk 10,35-45) i stają się nowymi ludźmi  
(Ef 4,23).

POMAZANIEC – zob. CHRYSTUS.

POŚWIĘCENIE – polegało na wyłączeniu 
czegoś  lub  kogoś  ze  sfery  świeckiej  po  to, 
aby  przeznaczyć  jedynie  do  sfery  religij-
nej.  Wynikało  to  ze  świadomości  radykal-
nego  podziału  całej  rzeczywistości  na  to, 
co świeckie, oraz to, co święte. Poświęcenie 
było więc  traktowane  jako działanie zmie-
rzające do uświęcenia, to znaczy do zbliże-
nia kogoś lub czegoś do Boga, który sam jest 
świętością. Osoba, zwierzę lub rzecz – przez 
akt poświęcenia – stawały się wyłączną wła-
snością  Boga  i  nie  można  ich  było  wyku-
pić  (Kpł  27,28n).  Poświęcenia  wymagało 
przede wszystkim to, co wiązało się z kul-
tem, a więc kapłani (np. Wj 29,1nn), miejsca 
przeznaczone do kultu oraz naczynia uży-
wane w kulcie. Dokonywało się ono przez 
specjalne obrzędy (np. Wj 30,22-33). Poza 
tym  każdy  mógł  osobiście  poświęcić  Bogu 
jakąś rzecz (np. Kpł 22,21; 23,38; Lb 15,3). 
Poświęcenie  może  przyjmować  niekiedy 
w  Piśmie  Świętym  specyficzne  znaczenie, 
kiedy jest mowa o obłożeniu klątwą rzeczy, 
miejsc lub ludzi. Zob. KLĄTWA.

PRAWO (hebr. Tora – dosł. ‘nauka’, ‘poucze-
nie’) – termin mający wiele znaczeń, dlate-
go  trzeba  uważać,  aby  przez  przekład  na 
język  polski  nie  zawęzić  jego  rozumienia. 
Tora  jest  nazwą  pięciu  pierwszych  ksiąg 
w  Biblii  hebrajskiej  (Pięcioksiąg)  i  odnosi 

się do przykazań, przepisów oraz pouczeń 
tam zapisanych. Termin ten obejmuje także 
wszelkie pouczenia, przekazane za pomocą 
narracji.  Kodeks  Prawa  zawierający  naka-
zy i zakazy jest przypisywany Mojżeszowi, 
ale kształtował się on dosyć długo i w wielu 
kwestiach podobny jest do ówczesnego sta-
rożytnego prawodawstwa innych narodów 
Bliskiego Wschodu. Przepisy zawarte w Pię‑
cioksięgu obejmują i regulują różne dziedzi-
ny życia: kult, moralność oraz zasady życia 
społecznego.  Prawo  jest  rozumiane  także 
jako mądrość, wyraz woli Bożej (Ps 19,8-11) 
wobec narodu wybranego, a jego przestrze-
ganie było warunkiem zachowania przymie-
rza (Pwt 28,1nn). W tradycji żydowskiej ist-
niała  także  Tora  ustna  jako  interpretacja 
Tory  pisanej.  Została  ona  spisana  w  dzie-
łach judaizmu rabinicznego, zwanych Misz‑
ną i Talmudem. Zob. PRZYMIERZE.

PROROK (hebr. nawi – ‘nawoływać’, ‘zwia-
stować’) – człowiek przemawiający w imie-
niu Boga i z Jego polecenia. Profetyzm był 
praktyką  znaną  także  w  innych  religiach 
starożytnego  Wschodu.  Proroków  izrael-
skich  wyróżnia  jednak  fakt  odejścia  przez 
nich  od  praktyk  zmierzających  do  uzy-
skania  stanów  ekstatycznych  przy  pomo-
cy  muzyki,  tańca  lub  środków  odurzają-
cych.  W  czasach  ST  zjawisko  profetyzmu 
było  bardzo  rozpowszechnione,  a  nawet 
zinstytucjonalizowane.  Władcy  mieli  swo-
ich urzędowych proroków, istniały też całe 
grupy  proroków  (np.  uczniowie  Eliasza), 
a nawet szkoły prorockie. Największe zna-
czenie dla Izraela mieli prorocy charyzma-
tyczni, niezwiązani z żadną instytucją, nie-
zależni  od  królów  i  od  miejsc  kultu.  Ich 
charakterystyczną  cechą  był  fakt  powoła-
nia przez Boga  i  świadomość powierzonej 
im misji (np. Wj 7,1n, Jr 15,19). Zadaniem 
proroków  było  przekazywanie  słów,  które 
otrzymali  od  Boga.  Głoszenie  woli  Bożej 
odbywało się ustnie, a księgi prorockie ST 
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są późniejszym, w stosunku do działalności 
proroków,  zapisem danego  im objawienia. 
W okresie przesiedlenia babilońskiego teksty 
zapisanych objawień zaczęto łączyć w jeden 
zbiór nazwany Prorocy. W NT tytuł proro-
ka odnoszony jest do Jana Chrzciciela i do 
samego Jezusa (np. J 6,14). Dar proroctwa 
jest również jednym z darów Ducha Świę-
tego, wyrażającym się w objawianiu tajem-
nic, napominaniu, pocieszaniu i budowaniu 
wspólnoty (1Kor 12,28n).

PROZELICI –  osoby  przechodzące  z  jed-
nej  wiary  czy  religii  na  inną.  W  ST  cho-
dzi  głównie  o  pogan  nawróconych  na 
judaizm.  Wśród  Żydów  mieszkało  sporo 
ludności  napływowej,  której  przysługiwa-
ło  wiele  praw  na  równi  z  Żydami.  Jeżeli  
byli  obrzezani,  mogli  nawet  uczestniczyć 
w kulcie i obchodach świąt żydowskich (Lb 
15,15.30). W czasach NT prozelitom przyj-
mującym judaizm stawiano trzy konkretne 
wymagania: uznanie jedynego Boga, żydow-
skiego prawa i norm etycznych, a także obo-
wiązkowe obrzezanie mężczyzn.

PRZEBŁAGALNA OFIARA – system ofiar-
niczy  w  świątyni  jerozolimskiej  rozróż-
niał dwa rodzaje ofiar przebłagalnych (Kpł 
4 – 7): ofiarę za grzech (hebr. chattat) oraz 
ofiarę  wynagradzającą  (hebr.  aszam).  To 
rozróżnienie  terminologiczne  nie  jest  jed-
nak ściśle przestrzegane w Biblii hebrajskiej. 
Nie ma też osobnych rytów odróżniających 
procedury składania obu ofiar ani wykazów 
sytuacji, w których należy składać taką czy 
inną ofiarę (Kpł 7,7). Ofierze przebłagalnej 
towarzyszyło przekonanie, że grzech popeł-
niony względem Boga burzy relację z Nim. 
To samo dotyczyło relacji z bliźnim. Grzech 
domaga  się  więc  odpowiedniego  zadość-
uczynienia, aby odnowić zachwiane więzi. 
Ofiara przebłagalna była ofiarą krwawą ze 
zwierząt (głównie z baranka)  i wiązała się 
z ucztą biesiadną. W odróżnieniu od ofiary 

całopalnej na ołtarzu spalano tylko tłuszcz 
zwierzęcia,  pozostałe  mięso  i  kości  stawa-
ły  się  własnością  kapłana,  który  dokony-
wał  obrzędu  pokropienia  krwią,  albo  też 
były  one  usuwane  poza  obóz  (Kpł  4,11). 
Wydaje  się,  że  ofiara  przebłagalna,  o  cha-
rakterze  bardziej  publicznym,  miała  prze-
błagać  za  nieumyślne  przestępstwo  wobec 
drugiego człowieka, natomiast ofiara wyna-
gradzająca  miała  być  zadośćuczynieniem 
względem Boga. 

PRZEKLEŃSTWO –  przeciwieństwo  bło-
gosławieństwa.  Polegało  ono  na  przepo-
wiadaniu  lub  życzeniu  złego  losu  komuś 
albo  czemuś.  Biblijny  jęz.  hebr.  na  okre-
ślenie  rzeczywistości  przekleństwa  posłu-
guje  się  wieloma  słowami  (błogosławień-
stwo  określane  jest  przy  pomocy  jednego 
tylko rdzenia hebr. – barach). Hebr. rdzeń 
kalal oznacza znieważanie kogoś i dotyczy 
nie  tylko  obrazy  słownej,  wyrażającej  się 
brakiem  szacunku  lub  poniżaniem  kogoś, 
lecz  także wszelkiego  rodzaju  szkód mate-
rialnych.  Adresatem  takiego  przekleństwa 
może być również Bóg (np. Kpł 24,15; 1Sm 
3,13), którego na swój sposób przeklina się, 
nie respektując ustanowionych przez Niego 
zasad etycznych. Kolejny hebr. rdzeń – arar 
najczęściej  występuje  w  formułach  prze-
kleństw  wypowiadanych  przez  osobę  sto-
jącą wyżej w hierarchii religijnej i społecz-
nej  niż  osoba  przeklinana.  Formuły  takie 
zaczynają  się  najczęściej  od  słów:  Przeklę‑
ty kto... (np. Pwt 27,15-25; 28,16-19). Tego 
rodzaju przekleństwo było  środkiem peda-
gogicznym  służącym  utrzymaniu  określo-
nych przez władzę norm życia społecznego. 
Wypowiedzenie nad kimś takiego przekleń-
stwa  było  reakcją  na  jawne  pogwałcenie 
przez niego obowiązujących norm i wiązało 
się z wykluczeniem go ze społeczności przez 
nałożenie na niego oficjalnej klątwy. Kolej-
ny rdzeń hebr. ala stosowano w przekleń-
stwach  i  złorzeczeniach  zapowiadających 
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nieszczęście dla tego, kto pogwałci słuszne 
prawo  innych  do  posiadania  jakichś  rze-
czy.  Przekleństwo  można  było  wypowie-
dzieć  nad  potencjalnym  złodziejem  (np. 
Sdz  17,2;  Prz  29,24),  którego  ma  spotkać 
nieszczęście,  jeśli  dopuści  się  kradzieży 
przedmiotu  obłożonego  klątwą.  Wypełnie-
nie  się  przekleństwa  wypowiadanego  nad 
osobą  już wcześniej  o  coś oskarżoną było 
potwierdzeniem jej winy (np. Lb 5,21-28; 
1Krl  8,31).  Przekleństwami  obwarowane 
były umowy zawierane przez ludzi, w któ-
rych przewidywano warunkowe sankcje za 
niedochowanie  złożonych  obietnic.  Rów-
nież w ramach przymierza między Bogiem 
a Izraelem przewidziana była cała lista nie-
szczęść  i  gróźb,  które  miały  spotkać  Izra-
elitów w przypadku sprzeniewierzenia się 
przez  nich  zobowiązaniom  wynikającym 
z przymierza (Kpł 26,14nn; Pwt 28,15nn). 
Zob. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.

PRZYKAZANIE – żądanie wyrażone przez 
słowo mówione lub na piśmie. Termin ten 
odnosi  się  niekiedy w Piśmie  Świętym do 
relacji  międzyludzkich,  np.  może  wyrażać 
żądanie rodzica względem dziecka (Jr 35,14; 
Prz 6,20) lub króla wobec poddanych (2Krl 
18,36). Zasadniczo ma jednak znaczenie teo-
logiczne  i  określa  wymagania  wynikające 
z przymierza zawartego na Synaju między 
Bogiem  a  Jego  ludem.  Terminem  przyka‑
zanie określa się przede wszystkim polece-
nia zawarte w Dekalogu (Wj 20,1-17; Pwt  
5,6-21). W sensie szerszym odnosi się on do 
różnego rodzaju regulacji prawnych, etycz-
nych  i kultycznych, wynikających z Deka-
logu,  które  zawarte  są  w  Pięcioksięgu  (Wj 
20,22n;  25  –  31;  35  –  40;  Kpł  17  –  26; 
Pwt  12  –  26).  Przykazania  nie  są  narzu-
conym  przez  Boga  bezdusznym  prawem, 
lecz  stanowią  konsekwencję  zbawczych 
dzieł  Boga  dokonanych  w  historii  Izraela 
(wybranie,  wyzwolenie  z  Egiptu,  zawar-
cie  przymierza).  Są  również  przejawem 

odpowiedzialności  Boga  za  swój  lud,  do 
którego ma On wyłączne prawo. Odpowie-
dzią człowieka na Boże przykazania ma być 
ich przestrzeganie (Kpł 26,3), ponieważ są 
one  dla  człowieka  rozkoszą  i  przedmiotem 
miłości (Ps 119,47.127.143), a także w sku-
teczny  sposób  przygotowują  go  na  przy-
jęcie  zbawienia.  Sankcją  za  lekceważenie 
przykazań jest przekleństwo (Kpł 26,14nn; 
Pwt  27,15-26).  Jezus  nie  odrzucił  przyka-
zań ST, lecz je zaktualizował i uczynił jesz-
cze bardziej radykalnymi, przez postawienie 
na  pierwszym  miejscu  przykazania  miło-
ści Boga i bliźniego (np. Mt 22,35-40). Zob. 
PRZEKLEŃSTWO.

PRZYMIERZE –  rodzaj  umowy,  gwaran-
tującej porządek i ustalającej prawa i obo-
wiązki  stron  zawierających układ. Termin 
ten odnosi się nie  tylko do relacji między-
ludzkich czy międzynarodowych, ale także 
używa się go w odniesieniu do relacji mię-
dzy Bogiem a ludźmi. Jest to kluczowe poję-
cie dla teologii ST i historii narodu wybra-
nego. ST wymienia kilka przymierzy, które 
Bóg  zawierał  z  ludźmi:  z  Noem  (Rdz  9), 
z Abrahamem (Rdz 15 i 17), z ludem izra-
elskim  na  Synaju  (Wj  19nn),  z  Dawidem 
(2Sm 7) oraz przymierze nazwane kapłań-
skim (Lb 18,19). Na Synaju zostało zawar-
te  najważniejsze  z  nich,  na  mocy  którego 
Izrael  otrzymał prawa  i  zobowiązał  się do 
wierności Bogu. Inicjatorem każdego przy-
mierza był Bóg, który w ten sposób wyraził 
swoją miłość i łaskę wobec ludzi. Zewnętrz-
nym znakiem przymierza Izraela z Bogiem 
było obrzezanie. Obchodzono także Święto 
Odnowienia  Przymierza.  Nagminne  łama-
nie przymierza przez członków ludu Boże-
go doprowadziło do konieczności zawarcia 
Nowego Przymierza (Jr 31,31-33). To osta-
teczne  przymierze  Bóg  zawarł  z  wszystki-
mi ludźmi przez swojego Syna Jezusa Chry-
stusa. Nowe Przymierze nie opiera się  już 
na przepisach prawa, ale ma swoje źródło 
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w  Duchu  (2Kor  3,6;  por.  J  4,23n).  Wier-
ność  temu  przymierzu  jest  możliwa  dzię-
ki ofierze Chrystusa i Jego żywej obecności 
pośród tych, którzy w Niego uwierzyli. Zob. 
OBRZEZANIE, PRZYKAZANIE.

PRZYPOWIEŚĆ (gr. parabole  –  ‘porówna-
nie’,  ‘zestawienie’)  –  krótkie  opowiada-
nie  o  podwójnym  znaczeniu  (dosłownym 
i  przenośnym),  oparte  na  trzech  podsta-
wowych zasadach: narracji, metaforze oraz 
zwięzłości. Pierwszą warstwę znaczeniową 
tworzą treści, które w jakiś sposób odnoszą 
się do życia słuchaczy. Przedstawiana histo-
ria ma ich sprowokować do zinterpretowa-
nia – poprzez porównanie – treści przypo-
wieści  w  kontekście  własnego  życia  i  do 
wyciągnięcia  wniosków  natury  dydaktycz-
no-religijnej. Także prorocy ST posługiwali 
się przypowieściami, zarówno w celu uka-
zania  ludzkich  błędów  (Iz  5,18;  Oz  4,16), 
jak  i  dla  przekazania  Bożej  obietnicy  (Iz 
11,6-9;  Jr  31,21).  Spotykamy  je  również 
w  księgach  historycznych  ST  (Sdz  9,8-15; 
2Sm 12,1-4). Próby systematyzacji przypo-
wieści Jezusa pod względem formalnym nie 
są do końca zadowalające. Najbardziej prze-
konujący wydaje się podział na trzy rodza-
je. Pierwszy tworzą tzw. przypowieści wła-
ściwe, w których przedstawienie konkretnej 
sytuacji  z  życia  codziennego  ma  wyrazić 
rzeczywistość  religijną  (np.  przypowieść 
o ziarnku gorczycy – Mt 13,31n lub zaginio-
nej owcy – Łk 15,1-7). Drugi rodzaj stano-
wi parabola, w której opowiadana historia 
jest tak nietypowa, że słuchacze mogą wąt-
pić, czy rzeczywiście zaistniała (np. przypo-
wieść o dziesięciu pannach – Mt 25,1-13). 
Ostatni  typ  przypowieści  to  tzw.  opowia-
danie paradygmatyczne, gdzie nie ma prze-
niesienia znaczenia z jednej rzeczywistości 
na drugą, lecz następuje zilustrowanie pew-
nej idei religijno-moralnej za pomocą jakie-
goś  szczególnego  przypadku  (np.  przypo-
wieść o faryzeuszu i celniku – Łk 18,9-14). 

Interpretując teksty biblijne, należy zwrócić 
uwagę na różnice gatunkowe między przy-
powieścią  a  alegorią.  W  przypadku  alego-
rii  każdy  element  opowiadania  ma  odręb-
ne  odniesienia  symboliczne,  przypowieść 
natomiast ma tylko  jedno, bardzo czytelne 
odniesienie religijne oparte na zestawieniu 
porównawczym. 

RESZTA, RESZTA IZRAELA – pojęcie 
biblijne  odnoszące  się  do  tej  części  naro-
du wybranego, która dochowała wierności 
Bogu i dzięki temu zostanie uchroniona od 
kary Bożej. W ciągu dziejów znaczenie tego 
pojęcia bardzo się zmieniało. Dla proroków 
działających  przed  przesiedleniem  Izraeli-
tów do Babilonii, które nastąpiło w 586 r. 
przed  Chr.,  resztą  byli  ci,  którzy  przeżyli 
najazdy wrogów, a także ci, którzy ocaleją 
na końcu czasów (Mi 4,6nn). Dla proroków 
nauczających po przesiedleniu resztą byli ci, 
którzy mieli wrócić do ojczyzny. Z czasem 
pojęcie to nabierało coraz bardziej teologicz-
nego wymiaru i odnoszono je do tych, któ-
rzy zostaną odkupieni (So 3,11-20). W NT 
resztą,  która  na  mocy  ofiary  Jezusa  unik-
nie kary za grzechy, jest wspólnota wierzą-
cych – Kościół (Rz 11,5).

RODOWÓD –  katalog  nazywany  często 
genealogią, zawierający informacje o kolej-
nych  członkach  danej  rodziny  lub  rodu. 
W rodowodach podaje się imię osoby, czas 
i  miejsce  narodzin,  ewentualne  małżeń-
stwo, potomstwo, długość życia. W Piśmie 
Świętym  występują  dwa  zasadnicze  typy 
rodowodów:  1)  linearne  –  podające  dane 
o  głowach  rodzin,  zaczynając  od  założy-
ciela  do  ostatniego  lub  aktualnie  żyjącego 
członka;  2)  rozgałęzione  –  ukazujące  roz-
wój klanu wywodzącego się od synów jed-
nego przodka. W ST zamieszczono ok.  24  
rodowodów  (np.  od  Adama  do  Noego 
–  Rdz  5,1-32;  potomków  Jakuba  –  Rdz 
46,8-27; potomków Lewiego – Wj 6,16-25; 



2941 Rok jubileuszowy – Róg

czy  najbardziej  szczegółowy  rodowód,  od 
Adama do Saula – 1Krn 1,1 – 9,44). Celem 
rodowodów  jest  określenie  pochodzenia, 
a zarazem tożsamości danej osoby. Najstar-
sze  teksty ST przejawiają małe zaintereso-
wanie  tego  typu  informacjami.  Jeżeli  już 
są one podawane, to przede wszystkim dla 
ukazania różnic etnicznych i kulturowych. 
Impuls do zainteresowania w Izraelu rodo-
wodami dała reforma religijna zapoczątko-
wana  przez  króla  Jozjasza  (VII  w.  przed 
Chr.). Kolejne nasilenie tego trendu nastą-
piło  po  powrocie  z  wygnania  babilońskie-
go w 538 r. przed Chr. (np. Ezd 2,59-63). 
Obie te fazy inspirowane były ideą zachowa-
nia czystości etnicznej  i oddzielenia się od 
tego, co obce (np. Pwt 7,1-4; Ne 13,23-28). 
Szczególną  wagę  przykładano  do  rodowo-
dów kapłańskich, dokumentujących pocho-
dzenie danego kapłana od Lewiego (np. Rdz 
46,11;  Wj  6,16-25;  Lb  3,17-39),  gdyż  od 
tego zależała ważność sprawowanego kultu. 
Podobne  znaczenie  miały  rodowody  kró-
lewskie, z których najważniejszy był rodo-
wód potomków Dawida, ponieważ wierzo-
no, że z jego rodu będzie pochodził Mesjasz  
(Ps  89,3-5;  Iz  11,1-5). W NT  znajdują  się 
tylko dwa rodowody, które dotyczą Jezusa 
(Mt 1,1-17; Łk 3,23-38). Celem ich jest uka-
zanie, że w Jezusie wypełniają się zapowie-
dzi mesjańskie ST.

ROK JUBILEUSZOWY – rok odpoczynku 
i szczególnej łaski, obchodzony co pięćdzie-
siąt  lat  (Kpł  25,8-17),  po  siedmiu  cyklach 
tzw.  lat  szabatowych  (Kpł  25,1-7).  Jego 
nastanie  ogłaszano  w  Dzień  Przebłagania 
dźwiękiem rogu (hebr. jobel – ‘róg’, od tego 
słowa pochodzi  termin  jubileusz). W roku 
jubileuszowym  obowiązywały  takie  same 
prawa,  jak  w  roku  szabatowym.  Opierały 
się one na przekonaniu, że całe stworzenie 
jest własnością Boga  i  człowiek w używa-
niu dóbr ziemskich musi przestrzegać praw 
Bożych.  Dlatego  stało  się  zwyczajem,  że 

w latach szabatowych i jubileuszowych zie-
mia nie była uprawiana, aby jej nie wyjała-
wiać, a plon z tego, co na niej wyrosło, nale-
żało zostawić dla ludzi ubogich i dla dzikich 
zwierząt  (Wj  23,10n;  Kpł  25,1-7).  Ponad-
to  wierzyciele  byli  zobowiązani  darować 
wszelkie długi  (Pwt 15,2), co miało służyć 
przywróceniu  sprawiedliwości  i  równości 
społecznej.  Niewolnicy  mogli  odzyskiwać 
wolność (Kpł 25,39-54). Wszelka własność 
ziemska  wracała  do  swoich  pierwotnych 
właścicieli (Kpł 25,13-34; 27,16-24). Istnieją 
poważne wątpliwości, czy rok jubileuszowy 
był  kiedykolwiek  obchodzony  w  taki  spo-
sób, jak opisuje go Biblia, czy była to tylko 
utopijna  idea  Izraelitów,  którzy  powrócili 
z  wygnania  babilońskiego.  Jako  argument 
podaje się fakt, że rok jubileuszowy nastę-
powałby bezpośrednio po roku szabatowym, 
co w praktyce oznaczałoby obchodzenie nie-
mal  identycznego  święta  przez  dwa  kolej-
ne lata. Prawdopodobnie więc po powrocie 
z wygnania  siódmy z kolei  rok  szabatowy 
traktowano jako rok jubileuszowy.

ROZWÓD – zob. DOKUMENT 
ROZWODU.

RÓD  –  społeczna  jednostka  organizacyj-
na,  oparta  na więzach  krwi. Rody  łączyły 
się w większe grupy zwane plemionami lub 
szczepami, odwołującymi się do wspólnego 
przodka (np. 1Sm 10,21). Ród jest pojęciem 
szerszym niż rodzina rozumiana jako wspól-
nota  zamieszkania.  Poszczególne  rodziny 
izraelskie  łączyły się w rody, na czele któ-
rych stała jedna osoba (np. Lb 36,1). Przy-
należność do danego rodu pociągała za sobą 
konieczność przyjęcia tej samej tradycji reli-
gijnej, czyli wyznawanie wiary w Boga swo-
ich przodków (np. Rdz 26,24). 

RÓG – jęz. hebr. dysponuje kilkoma termi-
nami, które w jęz. pol. oddaje się jako róg: 
szofar  –  instrument  muzyczny  wykonany  
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z  rogu  barana; keren –  róg  zwierzęcy; 
jobel –  róg  barani.  Szofar  to  instrument 
muzyczny, wykonywany z rogu baraniego, 
a  później  z  metalu.  Najpierw  służył  tylko 
do celów religijnych, używano go przy skła-
daniu ofiar w świątyni, inaugurowano nim 
uroczystości religijne, nawoływano do poku-
ty i nawrócenia (Kpł 25,9). Według zapowie-
dzi proroka Joela dźwięk rogu miał ogłosić 
nadejście  Dnia  Pana  (Jl  2,1).  Rzeczownik 
keren określa nie tylko róg zwierzęcia, lecz 
także  każdy  z  czterech  rogów  umieszczo-
nych na ołtarzu w świątyni  jerozolimskiej 
(np.  Wj  27,2).  Taka  konstrukcja  ołtarza 
była  powszechna  na  starożytnym  Bliskim 
Wschodzie. Rogi prawdopodobnie były sym-
bolem obecności i mocy Boga. Podczas skła-
dania  krwawych  ofiar  kapłan  skrapiał  je 
krwią,  co  mogło  oznaczać  oddawanie  czci 
Bogu – dawcy życia (np. Kpł 4,7). Uchwyce-
nie się rogów ołtarza dawało azyl ściganym 
przestępcom  (np.  1Krl  1,50).  Słowo  keren 
może oznaczać również naczynie wykonane 
z rogu baraniego, w którym przechowywa-
no olej  używany do namaszczania  królów 
(1Sm 16,1.13; 1Krl 1,39). W Biblii słowo róg 
występuje także w znaczeniu symbolicznym 
jako znak siły (np. Pwt 33,17) lub zwycię-
skiego króla (1Krl 22,11). W NT słowo róg 
pojawia  się  w  Apokalipsie św. Jana,  gdzie 
jest symbolem nadprzyrodzonej mocy (np. 
Ap 5,6; 12,3).

SADUCEUSZE –  stronnictwo  politycz-
ne  i  religijne  w  Izraelu,  prawdopodob-
nie wywodzące  się od zwolenników Sado-
ka, kapłana z czasów Dawida. Do grupy tej 
należeli zazwyczaj kapłani oraz przedstawi-
ciele arystokracji. Nie uznawali zmartwych-
wstania  ciał,  istnienia  aniołów  ani  żadne-
go przejawu opatrzności czy przeznaczenia 
(Mt 22,23). Mieli duży wpływ na życie spo-
łeczno-polityczne  Izraela.  Posiadali  liczną 
reprezentację w Wysokiej Radzie, gdzie sta-
nowili  opozycję  wobec  faryzeuszów.  Po 

zburzeniu świątyni w 70 r. po Chr. stron-
nictwo to praktycznie przestało istnieć. Zob. 
FARYZEUSZE.

SAMARIA, SAMARYTANIE – miasto oraz 
górzysty  region  w  środkowej  Palestynie, 
który bierze swoją nazwę od miasta Sama-
ria, wzniesionego w IX w. przed Chr. przez 
króla  Omriego,  który  uczynił  z  niej  stoli-
cę  Królestwa  Północnego  (Izraela).  Miało 
ono  duże  znaczenie  strategiczne,  ponie-
waż  było  usytuowane  na  wysokim  wzgó-
rzu, z dala od głównych dróg i umożliwiało 
łatwy dostęp do Jerozolimy, Megiddo, dolin 
Jezreel  i  Jordanu,  a  także  do  doliny  nad-
morskiej.  Samaria  pozostała  stolicą  Króle-
stwa  Północnego  do  końca  jego  istnienia, 
czyli do roku 722 przed Chr., kiedy to zosta-
ło  zdobyte  przez  Asyryjczyków.  Pojawiło 
się  tam  wówczas  wielu  kolonistów  mezo-
potamskich, którzy wymieszali się z rdzen-
ną ludnością żydowską, tworząc specyficzną 
społeczność  etniczną.  Do  ostrego  konflik-
tu między Samarytanami a Żydami doszło 
po powrocie z przesiedlenia babilońskiego, 
kiedy Żydzi odrzucili ofertę pomocy Sama-
rytan przy odbudowie świątyni. Powodem 
tej odmowy był fakt, że Samarytanie, z racji 
mocnych  wpływów  pogańskich,  uważani 
byli przez Żydów za nieczystych. Wybudo-
wali więc własne centrum kultu ze świąty-
nią na górze Garizim i w ten sposób utwo-
rzyli  odrębną  społeczność  religijną.  Mimo 
wspólnego dziedzictwa historycznego Żydzi 
uważali ich za pogan, a ich kult za niezgod-
ny  z  prawem.  Samarytanie  przestrzegali 
dokładnie  Prawa Mojżeszowego,  zachowy-
wali  ścisły  monoteizm,  ale  za  księgi  świę-
te uważali tylko Pięcioksiąg, odrzucając póź-
niejszą  tradycję żydowską, którą uznali  za 
heretycką.  W  czasach  NT  miasto  Samaria 
zostało odbudowane przez Heroda Wielkie-
go  i na cześć cesarza Augusta nazwano  je 
Sebaste. Jezus kilkakrotnie przemierzał oko-
licę Samarii (np. Łk 17,11; J 4,5.39). Na tych 
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terenach Ewangelię głosili Filip, Piotr i Jan 
(Dz 8,1-25). Zob. IZRAEL.

SĄD BOŻY –  określenie  wskazujące  na 
to,  że  w  historii  zbawienia  przewidziane 
jest rozliczenie  ludzi z  ich wierności Bogu 
i  Jego  przykazaniom.  Według  autorów  ST 
będzie to konsekwencja przymierza zawar-
tego  między  Bogiem  i  Izraelem.  Świadka-
mi  na  sądzie  Bożym  będą  niebo  i  ziemia 
(Iz  1,2).  Karą  za  niedotrzymanie  warun-
ków przymierza ma być nieszczęście, które 
spadnie  na  cały  naród.  W  niektórych  tek-
stach prorockich jest mowa o odpowiedzial-
ności  zbiorowej  za  grzechy  narodu.  Pro-
rok Ezechiel jednak wyraźnie wskazuje na 
indywidualną  odpowiedzialność  człowieka 
przed Bogiem za popełnione czyny (Ez 18). 
W  późniejszej  myśli  żydowskiej  wypra-
cowano  pogląd,  że  człowiek  już  za  życia 
otrzymuje częściową odpłatę za wyrządzo-
ne  zło,  która  zostanie  dopełniona  w  dniu 
Sądu Ostatecznego. Kryterium Bożego sądu 
będą dobre uczynki, na podstawie których 
uzna On człowieka za usprawiedliwionego 
lub potępionego. Sąd Boży  łączy się z rze-
czywistością  gniewu  Bożego,  czyli  reakcją 
Boga na pogwałcenie przez człowieka Jego 
praw. Pełnia Bożego gniewu ma się jednak 
ujawnić dopiero w dniu ostatecznego sądu 
nad światem. Autorzy NT nawiązują do sta-
rotestamentowych  idei  dotyczących  Boże-
go sądu nad światem i je rozwijają. Według 
pism NT władza  sędziowska  została  prze-
kazana posłanemu przez Boga Chrystusowi 
(J 5,22.27), który każdego człowieka będzie 
sądził na podstawie wypełnienia przez niego 
przykazania  miłości  Boga  i  bliźniego  (np. 
Mt 22,36-40;  J 13,34; 15,12; 1J 3,23). Sąd 
ten odbędzie się w momencie Paruzji, czyli 
powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię 
(np.  Mt  25,31;  J  16,16nn;  Dz  1,11;  1Kor 
11,26; 15,23nn; Hbr 9,28; 10,37; 1J 2,28). 
Apostoł Paweł wzywa chrześcijan do tego, 
aby  nie  osądzali  się  wzajemnie,  ale  sąd 

zostawili Bogu, który  jako  jedyny zna rze-
czywiste intencje i możliwości każdego czło-
wieka i może go ocenić w prawdzie i miło-
sierdziu  (1Kor  4,5).  Zob.  GNIEW BOŻY, 
KARA BOŻA, SĄD OSTATECZNY.

SĄD OSTATECZNY – w myśli ST dojrze-
wało  przekonanie  o  tym,  że  każdy  dobry 
czyn człowieka zostanie przez Boga nagro-
dzony, a każdy zły ukarany. Autorzy biblij-
ni łączą to nauczanie z ideą dnia sądu, dnia 
ostatecznego, Dnia Pana, dnia gniewu itp. Ta 
wielość określeń świadczy o braku pewno-
ści i zróżnicowaniu tradycji, w których doj-
rzewały poglądy na temat Sądu Ostateczne-
go. Według autorów ST, Bogu, jako Stwórcy 
świata, przysługuje władza sędziowska nad 
stworzeniem. Dotyczy ona całej ziemi (np. 
Rdz 18,25; Ps 9,7-9), poszczególnych naro-
dów  (np.  Sdz  11,27),  jak  i  pojedynczych 
ludzi (np. Rdz 16,5). Sąd Boga nad światem 
ma się odbyć w czasie historycznym. Ma to 
być  sąd  uniwersalny  obejmujący  zarówno 
Izraela, jak i wszystkie narody. Wierzono, że 
na Sądzie Ostatecznym umarli powstaną do 
życia (np. Ez 37,1-14; Dn 12,1-3), a nagrodą 
za sprawiedliwe życie będzie wieczne szczę-
ście. Bezbożnych natomiast  czeka potępie-
nie (np. Iz 66,24). W literaturze żydowskiej, 
która powstała pomiędzy ST a NT, idei Sądu 
Ostatecznego towarzyszą wyraźne wzmian-
ki  o  zmartwychwstaniu  (np.  Hen  22,4;  
4Ezd 7,32). Liczne teksty NT zawierają roz-
winiętą naukę o Sądzie Ostatecznym, poda-
ną  najczęściej  przy  pomocy  języka  wła-
ściwego  apokaliptyce  żydowskiej  tamtego 
czasu.  W  tekstach  tych  zwrócono  uwagę 
na to, że Sąd Ostateczny nastąpi nagle i nie 
da  się  go  przewidzieć  (np.  Mt  24,42.44). 
Ma się on łączyć z powtórnym przyjściem 
na ziemię Syna Człowieczego, który założy 
na  ziemi  królestwo  Boże  (np.  1Tes  5,1-3;  
Jk 5,8n; 1P 4,5). Niektórzy autorzy NT uwa-
żali,  że  sąd  Boży  nad  człowiekiem  odby-
wa  się  bezpośrednio  po  jego  śmierci  (np. 
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Łk 16,1-9; Hbr 9,27). Podane w Ewangelii 
nauczanie  Jezusa na  temat  Sądu Ostatecz-
nego łączy się nierozerwalnie z Jego wezwa-
niem do pokuty i nawrócenia. Sąd ten ma 
mieć charakter indywidualny, a jego kryte-
rium będą  ludzkie  uczynki  (Mt  25,31-46). 
Według  Ewangelii św. Jana  sąd  ma  mieć 
nie tylko wymiar przyszły (J 5,28n; 12,48), 
lecz  dokonuje  się  również  w  teraźniejszo-
ści  (J 9,39; 12,31). Tematykę Bożego sądu 
na  końcu  czasów  podejmuje  także  Paweł 
Apostoł. Uważa on, że sąd ten odbędzie się 
w Dniu Pana, który nastąpi nagle (np. 1Tes 
5,2-4). Bóg dokona sądu przez Jezusa Chry-
stusa, według kryteriów zawartych w Ewan-
gelii (np. Rz 2,16). Zdaniem apostoła Pawła 
wierni  wyznawcy  Chrystusa,  czyli  święci, 
będą uczestniczyć w ostatecznym sądzie nad 
światem  (1Kor 6,2). Zob. GNIEW BOŻY, 
KARA BOŻA, SĄD BOŻY.

SELA – słowo o nieustalonym do dziś pocho-
dzeniu i znaczeniu, występujące w Księdze 
Psalmów i w miejscach  cytujących  psalmy 
w Księdze Habakuka. Najczęściej propono-
wane  przez  uczonych  próby  tłumaczenia 
tego  terminu  to:  notacja muzyczna,  pauza 
w czasie  śpiewania, wskazówka dla  chóru 
bądź  muzyków  akompaniujących  do  śpie-
wu psalmów. 

SEPTUAGINTA (łac.  ‘siedemdziesiąt’)  
–  pierwsze  kompletne  tłumaczenie  ST 
z  języka hebrajskiego na grecki. Prace nad 
tym przekładem rozpoczęto w III w. przed 
Chr.  w  Aleksandrii.  Według  tzw.  Legen‑
dy Arysteasza dokonało go 70 (lub 72) tłu-
maczy,  dlatego  powszechnie  tłumaczenie 
to  oznacza  się  rzymską  liczbą  LXX.  Dzie-
ło  to  podjęto  z  myślą  o  Żydach  mieszka-
jących  poza  granicami  Izraela,  którzy  nie 
znali  języka  hebrajskiego.  Septuaginta  cie-
szyła  się  wielką  powagą  u  Żydów  aż  do 
czasu,  kiedy  powszechnie  zaczęli  się  nią 
posługiwać  chrześcijanie.  Prawdopodobnie 

znajdowała się wśród rękopisów Biblioteki 
Aleksandryjskiej. Większość cytatów ze ST 
zamieszczonych  w  NT  przejęto  właśnie 
z Septuaginty. Zob. WULGATA.

SERCE – w Piśmie Świętym oznacza najczę-
ściej siedlisko myśli (Iz 6,10; Mk 7,21-23).  
Uważano  je  również  za  ośrodek  uczuć, 
namiętności, nastrojów, emocji. Z nim wią-
zano  różne  stany  psychiczne  człowieka, 
np.  radość  (Pwt  28,47),  smutek  (Ps  13,3), 
miłość  (Flp  1,7).  Serce  wypełnione  pychą 
prowadzi  do  przyjmowania  postaw  sprze-
ciwiających się Bogu (Iz 6,10) i stoi w opo-
zycji do serca Jezusa, które charakteryzuje 
się pokorą i łagodnością (Mt 11,29). Dzięki 
mądremu sercu można odróżniać dobro od 
zła oraz roztropnie i sprawiedliwie rządzić 
(1Krl 3,12). Serce utożsamiane jest również 
z podstawowymi władzami człowieka: wolą 
i  sumieniem  (2Sm  24,10).  To  ono  podej-
muje decyzje (2Sm 7,21), stanowi centrum 
posłuszeństwa, świadomego działania i jako 
takie reprezentuje całą osobę. Jest miejscem 
spotkania człowieka ze słowem Bożym i dla-
tego w nim musi  dokonać  się nawrócenie 
(Ps 51,12). Zob. NERKI.

SĘDZIA, SĘDZIOWIE – określenie odno-
szące  się  w  ST  do  przywódców  rodów 
poszczególnych plemion  izraelskich po  ich 
osiedleniu  się w Kanaanie,  a  przed  nasta-
niem  monarchii.  Działali  mniej  więcej 
w  okresie  od  1200  do  1000  r.  przed Chr. 
Pełnili  nie  tylko  funkcje  sędziowskie,  ale 
sprawowali faktyczną władzę nad plemiona-
mi. W Księdze Sędziów wymienia się sześciu 
tzw.  wielkich  sędziów,  ukazując  ich  jako 
charyzmatycznych  przywódców  i  wybaw-
ców  Izraela,  na  których  spoczywał  duch 
Boży.  Zaliczono  do  nich  Deborę,  Baraka, 
Otniela, Gedeona, Ehuda oraz Jeftego. W ich 
gronie nie znalazł się Samson, bohater walk 
z Filistynami, chociaż w księdze poświęco-
no  mu  aż  cztery  rozdziały  (Sdz  13  –  16). 
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Oprócz  tego  w  Księdze Sędziów  znajduje-
my wzmianki o sześciu innych tzw. mniej-
szych  sędziach,  którzy  nie  byli  postacia-
mi  charyzmatycznymi,  lecz  stali  na  straży 
przestrzegania  prawa Bożego w powierzo-
nych  im  plemionach.  W  Piśmie  Świętym 
słowa sędzia używa się również w znacze-
niu szerszym. Odnosi się ono np. do Moj-
żesza  jako  pośrednika  przymierza  między 
Bogiem  i  Jego  ludem.  Sędziami  nazywano 
także  królów  oraz  najwyższych  urzędni-
ków państwowych. Uważano, że ich władza 
pochodzi od Boga, który jest sędzią świata 
(Rdz 18,25). Sposób postępowania sędziów 
regulowały  specjalne  kodeksy.  Musieli  oni 
odznaczać się przede wszystkim uczciwością 
i bezstronnością w wydawanych przez sie-
bie orzeczeniach (np. Wj 23,1-9; Kpł 19,15n; 
Pwt 17,8-13).

SIOSTRA – zob. BRAT.

SŁUGA PANA –  tytuł,  który  w  Piśmie 
Świętym  nadawany  jest  ludziom  będącym 
w szczególnie bliskiej relacji z Bogiem, np. 
Abrahamowi  (np.  Rdz  26,24)  czy  Mojże-
szowi (np. Wj 14,31). W szczególny sposób 
wiąże się on jednak z anonimową postacią 
z czterech pieśni proroka Izajasza (Iz 42,1-9; 
49,1-7; 50,4-9; 52,13  – 53,12). Brak  jasne-
go określenia, kto jest wspomnianym Sługą 
Pańskim,  sprawia,  że  istnieje  wiele  inter-
pretacji  i  domysłów,  kogo  faktycznie  miał 
na myśli Izajasz. Żydzi widzieli w nim sym-
bol idealnego Izraela, dzięki któremu przyj-
dzie  na  świat  zbawienie,  albo  utożsamiali 
go  z  konkretnymi  postaciami  historyczny-
mi.  Tradycja  chrześcijańska  w  proroctwie 
Izajasza widzi zapowiedź cierpiącego Chry-
stusa, a postać Sługi Pańskiego identyfikuje 
z osobą Jezusa (Dz 3,13nn; 1P 2,22-25).

STADION – miara  długości  odpowidająca 
ok. 185 m. Tyle wynosiła długość bieżni na 
stadionie w starożytnej Olimpii. 

STARSI, STARSZY (gr. presbyteroi, presby‑
teros) – w Piśmie Świętym termin odnoszący 
się do mężczyzn, którzy sprawowali funkcję 
przełożonych  wspólnoty.  W  NT  słowo  to 
określa  kierujących  wspólnotami  chrześci-
jańskimi,  ustanowionych  przez  apostołów 
lub ich następców (Dz 11,30; 14,23). Urząd 
ten nawiązuje bardzo wyraźnie do tradycji 
żydowskiej  (Lb  11,16n).  Każda  wspólnota 
chrześcijan miała swoich starszych. Apostoł 
Paweł,  mając  na  uwadze  dobro  wspólnot 
i  potrzebę  zachowania  w  nich  określone-
go  porządku,  ustanawiał  w  tym  celu  star-
szych (Dz 14,23), którzy przewodzili wspól-
notom,  rozstrzygali  sporne  kwestie  i  byli 
duchowymi przewodnikami wiernych. Nie-
kiedy  mianem  starszych  określano  bisku-
pów (Tt 1,5-9).

STELA –  blok  kamienny  umieszczany 
w pozycji pionowej, w miejscach upamięt-
niających  ważne  wydarzenia.  Bardzo  czę-
sto  stele  były opatrzone  inskrypcją.  Służy-
ły one również celom religijnym, ponieważ 
upamiętniały  kult  oddawany  bóstwu. Nie-
kiedy  pełniły  funkcję  kamienia  wskazują-
cego na miejsce pochówku zmarłego. Zwy-
czaj umieszczania stel znany był nie  tylko 
na  terenie  Palestyny,  lecz  na  całym  Bli-
skim  Wschodzie.  Na  terenie  dzisiejszego 
Izraela znaleziono stele kananejskie i egip-
skie w takich miejscowościach, jak: Chasor, 
Bet-Szean, Tell Bajt Mirsim czy Deir el-Bala. 
Wiele stel hebrajskich odnaleziono w sank-
tuarium w Arad, ale nie widnieją na nich 
żadne inskrypcje. Z Samarii pochodzi frag-
ment  steli,  na  którym  zachował  się  tylko 
jeden  wyraz.  Najbardziej  znana  z  Ziemi 
Świętej  jest  tzw.  stela Meszy,  pochodząca 
z ok. 850 r. przed Chr. Znajdują się na niej 
inskrypcje sławiące zwycięstwo moabickie-
go króla Meszy nad Izraelem.

SYCHEM –  starożytne  miasto  leżące  ok. 
70 km na północ od Jerozolimy. W XIX w. 
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przed Chr. miało już fortyfikację i kompleks 
pałacowo-świątynny, które w ciągu wieków 
były przebudowywane  i odnawiane. Przez 
Sychem przebiegał ważny szlak handlowy. 
Tam  zatrzymał  się  Abraham,  gdy  przybył 
z Charanu  (Rdz 12,6). W pobliżu Sychem 
został pochowany Jakub (Rdz 49,29nn). Po 
podboju Kanaanu przez Izraelitów Sychem 
stało  się  dla nich ważnym ośrodkiem  reli-
gijnym.  W  X  w.  przed  Chr.  miasto  przez 
jakiś czas było stolicą Królestwa Północne-
go (1Krl 12,25). W 722 r. przed Chr. Asy-
ryjczycy  zaatakowali  Królestwo  Północne 
i zniszczyli Sychem. Ok. 350 r. przed Chr. 
miasto odbudowano i stało się ono głównym 
ośrodkiem  Samarii.  W  niedalekiej  odległo-
ści od niego, na górze Garizim, znajdowa-
ła się świątynia i centrum kultu Samarytan. 
W 107  r. przed Chr. prawdopodobnie  Jan 
Hirkan zniszczył Sychem, którego już nigdy 
nie odbudowano.

SYDON –  starożytny  fenicki port handlo-
wy położony na wąskiej  równinie  pomię-
dzy  górami  Libanu  a  Morzem  Śródziem-
nym, 35 km na północ od Tyru; dzisiejsze 
Saida  na  terenie  Libanu.  W  Piśmie  Świę-
tym  Sydon  jest  nazywany  pierworodnym 
synem  Kanaana  (Rdz  10,15)  oraz  wielką 
metropolią (Joz 11,8). Uchodził za najzna-
mienitsze miasto Fenicji (wspomina o nim 
Homer, IX/VIII w. przed Chr.). Jego hege-
monia  wyrażała  się  również  w  tym,  że 
wszystkich  mieszkańców  Fenicji  nazywa-
no niekiedy Sydończykami (np. 1Krl 5,20; 
16,31). Z czasem królestwo Sydonu utraciło 
swoje znaczenie na rzecz sąsiedniego Tyru. 
Na nowo odzyskało  swoją pozycję w cza-
sach  perskich.  Jezus  tylko  jeden  raz  udał 
się w okolice Tyru i Sydonu, gdzie uwolnił 
od  złego  ducha  córkę  Syrofenicjanki  (Mk 
7,24-30).  Również  apostoł  Paweł  zatrzy-
mał się w Sydonie podczas swojej podróży 
z Cezarei do Rzymu (Dz 27,3). Zob. FENI‑
CJA, TYR.

SYJON – początkowo nazwa południowo-w-
schodniego wzgórza Jerozolimy, na którym 
stała, zdobyta przez Dawida, twierdza Jebu-
sytów. Na cześć zwycięzcy miejsce to nazwa-
no  Miastem  Dawida  (2Sm  5,7).  W  Biblii 
określenie Syjon często ma sens metaforycz-
ny. Występuje jako synonim całej Jerozoli-
my. Oznacza świętą górę, którą Bóg wybrał 
na swoje mieszkanie (Hbr 12,22). Prorocy 
widzieli w Syjonie miejsce, w którym doko-
na  się  zbawienie  (Iz 2,2-4). W NT nazwa 
Syjon funkcjonuje jako synonim niebieskie-
go  Jeruzalem  (Hbr  12,22;  Ap  14,1),  czyli 
miejsca  przebywania  Boga  i  odkupionych 
przez Niego ludzi. Zob. JEROZOLIMA.

SYKL –  miara  wagi  stosowana  najczę-
ściej  w  odniesieniu  do  metali  szlachet-
nych i wynosząca ok. 11,4 g kruszcu (tzw. 
sykl  lekki;  niektórzy  podają  8,33  g)  lub 
12,5 g kruszcu (tzw. sykl ciężki, niektórzy 
podają  16,6  g).  Częściej  posługiwano  się 
syklem  lekkim. Z  czasem  sykl  stał  się  jed-
nostką monetarną bitą przez Żydów.

SYN BOŻY –  tytuł  biblijny,  przysługujący 
wybrańcom Boga, których obdarza On szcze-
gólnym upodobaniem. W ST tytuł ten odno-
sił się do aniołów (Hi 1,6), narodu wybrane-
go (Wj 4,22; Pwt 14,1; Oz 2,1), przywódców 
Izraela (Ps 82,6). Mianem Syna Bożego okre-
ślano również oczekiwanego Chrystusa, czyli 
Mesjasza (1Krn 17,13; Ps 2,7; 89,27). W NT 
Jezus został nazwany Synem Bożym i tylko 
On jest nim w sensie właściwym (Mt 4,3.6; 
17,5;  26,63;  Mk  3,11.17;  5,7;  15,39;  Łk 
4,41). Prawdę tę Jezus wielokrotnie objawiał 
w swoim nauczaniu (Mt 7,21; 11,27; 21,37; 
22,42-46;  24,36;  J  10,36;  20,17).  Apostoło-
wie Paweł i Jan, mówiąc o Jezusie jako Synu 
Bożym, wskazują na Jego odwieczne istnie-
nie wraz z Bogiem. Jezus – Syn Boży – ist-
niał  jako  Słowo,  ma  swój  udział  w  dziele 
stworzenia  i  jest  pośrednikiem  objawienia 
i odkupienia.
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SYN CZŁOWIECZY – biblijny zwrot stoso-
wany na określenie człowieka (np. Ps 8,5; 
144,3; Ez  2,1)  lub  całej  ludzkości  (Ps  4,3; 
Prz 8,31). W ST wyrażenie to jest używane 
dla  podkreślenia  dystansu  między  Bogiem 
a człowiekiem. W apokaliptyce żydowskiej 
oznaczało  ono  godność  i  stało  się  tytułem 
specjalnego  pośrednika,  który  ukaże  się 
na  końcu  czasów.  W  Księdze Daniela  jest 
mowa o przybywającym na obłokach Synu 
Człowieczym, który na wieki będzie pano-
wał nad ludźmi (Dn 7,13nn). W NT Jezus 
wielokrotnie  nazywa  siebie  Synem  Czło-
wieczym.  Wypowiedzi  Jezusa,  w  których 
używa tego określenia w stosunku do wła-
snej osoby, można podzielić na dwie grupy: 
kiedy mówi o godności przysługującej Syno-
wi Człowieczemu, który ma władzę odpusz-
czania grzechów i jest Panem szabatu, oraz 
gdy  mówi  o  sobie  jako  tym,  który  przy-
szedł, żeby służyć, który nie ma mieszkania, 
który będzie musiał cierpieć i zostanie zabi-
ty. Taki kontekst użycia tego zwrotu przez 
Jezusa sugeruje, że z jednej strony akcento-
wał  On  w  ten  sposób  swoje  człowieczeń-
stwo, a z drugiej objawiał swoje mesjańskie 
posłannictwo,  przywołując  znany  Żydom 
obraz  Syna  Człowieczego  jako  sędziego, 
który ma przyjść na końcu czasów i zapa-
nować nad wszystkim.

SYN DAWIDA –  tytuł  mesjański,  odnie-
siony  w  NT  do  Jezusa.  Jest  to  bezpo-
średnie nawiązanie do  faktu, że w Jezusie 
wypełniło  się  proroctwo  dane  Dawidowi, 
iż  z  jego  potomstwa  będzie  wywodził  się 
Chrystus,  doskonały  i  wieczny  król  Izra-
ela (2Sm 7,11-16). Sam Jezus pozwalał, aby 
tak  do  Niego  się  zwracano  (np.  Mt  9,27; 
21,9),  choć w niektórych  sytuacjach ukry-
wał swoją godność, aby uniknąć utożsamie-
nia Go z politycznym wyzwolicielem ocze-
kiwanym przez Żydów (np. Mk 1,40-45+).  
Tytuł Syna Dawida odnosi do Jezusa rów-
nież  Kościół  pierwotny  (Rz  1,3n;  2Tm 

2,8),  podkreślając  tym  samym  autentyzm 
Jego  mesjańskiego  posłannictwa.  Ewange-
lista  Mateusz  zamieszcza  rodowód  Jezusa, 
potwierdzający  Jego  pochodzenie  z  rodu 
Dawida (Mt 1,1-17).

SYNAGOGA (gr.  synagoge  –  ‘zgromadze-
nie’)  –  miejsce  modlitewnych  zgromadzeń 
Żydów.  Geneza  synagogi  jest  sprawą  dys-
kusyjną.  Jedni  uważają,  że  od  pierwszych 
lat obecności Izraelitów w Kanaanie istniały 
specjalne namioty lub budynki, które służy-
ły celom modlitewnym. Ich zdaniem insty-
tucja synagogi ukształtowała się na drodze 
powolnej  ewolucji.  Inni  natomiast  wiążą 
powstanie synagog z faktem zburzenia świą-
tyni jerozolimskiej i deportacji Izraelitów do 
Babilonii (586 r. przed Chr.). Brak świąty-
ni  spowodował,  że  punkt  ciężkości  religii 
izraelskiej przesunął  się  z obchodów  litur-
gicznych  w  świątyni  na  gromadzenie  się 
w synagogach, aby czytać, studiować i roz-
ważać  Prawo.  Wygnańcy,  którzy  powró-
cili  z Babilonii do  swojej  ziemi, przynieśli 
ze  sobą  zwyczaje  związane  z  synagogami  
(Ne 8,2; Ezd 8,15),  które nawet po  odbu-
dowaniu  świątyni  jerozolimskiej  stały  się 
integralną  częścią  religii  Izraela.  Powstał 
również  zwyczaj,  że  gdziekolwiek  istniała 
żydowska diaspora, tam wznoszono synago-
gę. Pod względem architektonicznym syna-
gogi  wpisywały  się  w  lokalną  zabudowę. 
Najczęściej były to budynki wzniesione na 
planie  prostokąta,  posiadające  trzy  nawy 
i zwrócone w kierunku Jerozolimy. Z cza-
sem terminem synagoga zaczęto określać nie 
tylko sam budynek,  lecz także gromadzącą 
się w nim wspólnotę modlących  się  ludzi. 
Celebracje w synagogach miały wspólne ele-
menty: rozpoczynanie liturgii o tym samym 
czasie  co  w  świątyni;  odmawianie  tych 
samych,  przewidzianych  na  daną  okolicz-
ność modlitw;  odczytywanie  tych  samych, 
ustalonych  wcześniej  fragmentów  Pisma 
Świętego;  homilię.  Do  ważności  modlitwy 
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potrzebna  była  obecność  dziesięciu  męż-
czyzn. Synagogi służyły jako miejsca rozsą-
dzania sporów pomiędzy członkami wspól-
noty. W nich zazwyczaj mieściła się szkoła 
dla  dzieci  członków  wspólnoty.  Synagogi 
integrowały więc żydowską wspólnotę lokal-
ną.  Początek  publicznej  działalności  Jezu-
sa wiąże się z Jego uczestnictwem w litur-
giach  synagogalnych.  W  synagogach  Jezus 
nauczał i uzdrawiał (np. Łk 4,16-37). Misyj-
na działalność apostołów, zwłaszcza Pawła, 
w pierwszej kolejności ukierunkowana była 
na  żydowskie  synagogi  gęsto  rozsiane  po 
terenie Cesarstwa Rzymskiego.

SYNAJ –  półwysep  o  kształcie  odwróco-
nego  trójkąta,  stanowiący  pomost  między 
Afryką  i  Azją,  położony  pomiędzy  Kana-
łem  Sueskim  a  Zatoką  Akaba.  Dominuje 
tam klimat pustynny z nikłą ilością opadów. 
Obszar  ten  mimo  niekorzystnych  warun-
ków  jest zamieszkany przez  ludzi od  trzy-
dziestu  tysięcy  lat.  Przecinały  go  liczne 
trakty,  którymi  przemieszczały  się  grupy 
etniczne, armie i rzesze kupców. Na Synaju 
znajduje się góra nosząca tę samą nazwę, na 
której Mojżesz otrzymał od Boga Prawo (Wj 
31,18). Góra ta nosi również nazwę Horeb 
(np. Pwt 1,2).  Jako miejsce objawienia się 
Boga  człowiekowi  stała  się  ona  miejscem 
świętym i symbolem Bożej opieki (Ps 68,9). 
Apostoł  Paweł,  pokazując  różnice  między 
Starym  a  Nowym  Przymierzem,  odwołuje 
się do Synaju jako symbolu starego porząd-
ku (Ga 4,24n). Zob. PRZYMIERZE.

SZABAT – ostatni dzień tygodnia, święto-
wany przez Żydów jako dzień przeznaczony 
na modlitwę i odpoczynek. Tradycja świę-
towania szabatu jest zakorzeniona w biblij-
nym opisie  stwarzania  świata  (Rdz 2,1-3),  
według  którego  Bóg  w  siódmym  dniu  po 
zakończonym  dziele  przestał  pracować, 
a następnie pobłogosławił ten dzień i usta-
nowił go świętym. Od początków istnienia 

biblijnego  Izraela  szabat  stanowił  centrum 
żydowskich praktyk religijnych. Żydowskie 
prawodawstwo  bardzo  ściśle  obwarowa-
ło  ten  dzień  stosownymi  normami,  które 
dokładnie  wyjaśniały,  jak  należy  go  świę-
tować i od jakich prac bezwzględnie należy 
się powstrzymać (Pwt 5,12-15). Szabat był 
dniem radości oraz znakiem jedności między 
Bogiem a ludem Izraela. Jego zachowywanie 
stanowiło jeden z czynników umacniających 
narodową i religijną tożsamość Żydów.

SZATAN – zob. DIABEŁ.

ŚWIĄTYNIA – budowla wzniesiona w Jero-
zolimie, w której złożono Arkę Przymierza, 
symbol obecności Boga pośród ludu izrael-
skiego.  Stanowiła  centrum  życia  religijne-
go i społecznego Izraela od czasów monar-
chii (X w. przed Chr.) aż do jej ostatecznego 
zburzenia w 70 r. po Chr. Po raz pierwszy 
zbudowano ją w ok. 960 r. przed Chr., za 
panowania Salomona (965-926 przed Chr.) 
na wzgórzu Moria w Jerozolimie, na którym 
Abraham miał złożyć ofiarę ze swojego syna 
Izaaka. Ta świątynia została zburzona przez 
Babilończyków w 586 r. przed Chr. Odbu-
dowano ją po powrocie z przesiedlenia babi-
lońskiego (ok. 520 r. przed Chr.), ale nie było 
już w niej Arki Przymierza, zabranej praw-
dopodobnie  przez  Babilończyków.  Drugą 
rekonstrukcję  przeprowadził  Herod  Wiel-
ki, który w ramach prowadzonych z ogrom-
nym  rozmachem  prac  architektonicznych 
przywrócił  jej  dawną  świetność.  Kilka  lat 
po zakończeniu odbudowy, Rzymianie, tłu-
miąc  żydowskie  powstanie  w  70  r.  po 
Chr., spalili doszczętnie świątynne budynki. 
Według opisu z 1Krl 6 – 9, świątynię zbu-
dowano na planie prostokąta o wymiarach 
ok. 27 m na 9 m i podzielono na trzy czę-
ści: przedsionek, nawę główną, zwaną miej-
scem świętym, i wydzielone zasłonami miej-
sce najświętsze, w którym przechowywano 
Arkę Przymierza. Świątynia była oddzielona 



2949 Święci – Święto Przebłagania

dziedzińcem od pałacu królewskiego, a cały 
kompleks budynków usytuowano na wiel-
kim placu otoczonym murem. Przed świą-
tynią stał wielki ołtarz ofiarny. Jej wnętrze 
wyłożone było drewnem cedrowym pokry-
tym złotem. Umieszczono tam złoty ołtarz, 
dziesięć złotych świeczników i sprzęty litur-
giczne. Do wnętrza świątyni mogli wchodzić 
tylko wybrani,  a do miejsca najświętszego 
wyłącznie  najwyższy  kapłan,  raz  w  roku. 
Na  terenie  świątynnym  składano  codzien-
ne  ofiary  całopalenia  i  kadzenia.  Każdy 
Żyd przynajmniej raz w roku miał obowią-
zek  odbyć  pielgrzymkę  do  świątyni.  Jezus 
aprobował świątynne praktyki, sam w nich 
uczestniczył, ale potępiał przesadny forma-
lizm (Łk 22,50) i zapowiedział jej zniszcze-
nie  (Mt  23,38n).  Zob.  ARKA PRZYMIE‑
RZA, MIEJSCE NAJŚWIĘTSZE, MIEJSCE 
ŚWIĘTE, MIESZKANIE.

ŚWIĘCI – osoby wyróżniające się szczegól-
ną więzią z Bogiem. W ST termin ten ma 
podwójne znaczenie. Świętymi są ci, którzy 
dochowują wierności przymierzu i są zwią-
zani  z  Bogiem  relacją  miłości  (Ps  31,24), 
a także ci, którzy są przeznaczeni na wyłącz-
ną  służbę  Bogu  i  przez  to  oddzieleni  od 
reszty  społeczności  (Dn  7,27).  W  NT  ter-
minem tym określa  się  chrześcijan, którzy 
dzięki wierze w Chrystusa są oddzieleni od 
pogan (1Kor 6,2). Apostoł Paweł mówi tak 
o wszystkich członkach wspólnot chrześci-
jańskich, które odwiedza i do których wysy-
ła listy (np. Flp 4,22). 

ŚWIĘTE MIESZKANIE – zob. 
MIESZKANIE. 

ŚWIĘTO NAMIOTÓW  (hebr.  Sukkot) 
–  jedno  z  trzech  najważniejszych  świąt 
żydowskich, związanych ze zwyczajem piel-
grzymowania  do  Jerozolimy.  Jego  obcho-
dy  odbywały  się  jesienią  i  trwały  osiem 
dni.  Święto  Namiotów  było  radosnym 

dziękczynieniem  za  zbiory  zboża  i  wino-
gron.  Podstawowym  rytuałem  tego  świę-
ta  było  nakazane  przez  Boga  mieszkanie 
w  szałasach  (Ne  8,13-18).  W  ten  sposób 
nawiązywano  do  wędrówki  przez  pusty-
nię  i  przypominano  o  nieustannie  towa-
rzyszącej  Izraelowi  opiece  Boga.  W  czasie 
tej  uroczystości  miało  miejsce  poświęce-
nie świątyni Salomona (1Krl 8). Co siedem 
lat, w ramach obchodów Święta Namiotów, 
publicznie  odczytywano  Prawo.  W  juda-
izmie panowało też przekonanie, że w przy-
szłości właśnie podczas tego święta w Jero-
zolimie  zbiorą  się  wszystkie  narody,  aby 
wielbić Boga (Za 14,16).

ŚWIĘTO PRZAŚNIKÓW – zob. 
PASCHA.

ŚWIĘTO PRZEBŁAGANIA  (hebr.  Jom 
Kippurim – ‘Dzień Przebłagania’ lub ‘Dzień 
Pojednania’)  –  jedno  z  najważniejszych 
świąt  w  kalendarzu  religijnym  Izraela, 
wprowadzone  do  niego  po  przesiedleniu 
babilońskim (586 r. przed Chr.). Obchodzo-
no  je na początku  roku – dziesiątego dnia 
miesiąca  Tiszri (pierwszy  miesiąc  roku, 
przełom września i października). Przepisy 
dotyczące sposobu świętowania Dnia Prze-
błagania  oraz  jego  teologiczne  uzasadnie-
nie  znajdują  się  w  Kpł  16,1-34;  23,26-32;  
Lb  29,7-11.  Teksty  te  pochodzą  z  trady-
cji  kapłańskiej  i  powstały  po  powrocie 
z  wygnania  babilońskiego  (538  r.  przed 
Chr.).  Ustanowienie  tego  święta  przypisy-
wano Mojżeszowi, który otrzymał od Boga 
stosowne polecenie odnośnie do jego prze-
biegu.  Obrzędy  liturgiczne  wykonywane 
corocznie w świątyni jerozolimskiej, w tym 
wolnym  od  pracy  dniu,  miały  być  wyra-
zem postu i pokuty narodu wybranego, aby 
wyjednać  przebaczenie  za  grzechy  kapła-
nów  i  ludu  oraz  usunąć  nieczystości  ze 
świątyni  i  z  ołtarza  (Kpł  16).  Za  grzechy 
kapłanów  składano  Bogu  krwawą  ofiarę 
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przebłagalną  z  cielca  i  barana. Za  grzechy 
ludu ofiarowany był baran oraz dwa kozły, 
z których jednego pozostawiano przy życiu. 
W  tym dniu,  jedynym w  roku, najwyższy 
kapłan  wchodził  za  zasłonę  miejsca  naj-
świętszego,  aby  krwią  złożonych  w  ofie-
rze zwierząt siedmiokrotnie pokropić płytę 
przebłagalną  (Wj  25,17nn),  na  znak  prze-
błagania Boga. Następnie, w symbolicznym 
geście  włożenia  rąk  na  głowę  pozostawio-
nego  przy  życiu  kozła,  najwyższy  kapłan 
zrzucał  na  niego  wszystkie  grzechy  Izra-
ela. Zaraz potem kozioł był wypędzany na 
pustynię. Jego śmierć oznaczała uwolnienie 
ludu od grzechów. 

ŚWIĘTO TYGODNI – zob. 
PIĘĆDZIESIĄTNICA.

TALENT – jednostka wagi wynosząca około 
34 kg, odpowiednik 60 min oraz jednostka 
monetarna,  równowartość  6000  drachm. 
Zob. DENAR, MINA.

TYR – starożytne miasto fenickie, położone 
na terenie dzisiejszego Libanu, ok. 35 km na 
południe od Sydonu (obecna nazwa es-Sur). 
Miasto to ma nietypowe położenie geogra-
ficzne, ponieważ znaczna jego część jest usy-
tuowana na wyspie, którą Aleksander Wielki 
połączył z lądem rampą oblężniczą. Ta loka-
lizacja sprawiła, że przez długie wieki Tyr 
był cenionym portem handlowym. Początki 
osadnictwa miejskiego w Tyrze  sięgają  III 
tysiąclecia przed Chr. Istnienie miasta w II 
tysiącleciu  potwierdzają  wzmianki  ugaryc-
kie, hetyckie oraz egipskie. Chociaż odkry-
cia archeologiczne pokazują, że nie było żad-
nej przerwy w osadnictwie na terenie Tyru, 
przyjęła się opinia, że miasto zostało odbu-
dowane ok. 1200 r. przed Chr. przez Sydoń-
czyków (być może zniszczeń dokonały tzw. 
Ludy Morza, zob. Filistyni). W Pięcioksięgu 
nie znajdujemy żadnej wzmianki o Tyrze, 
a  pierwsza  informacja  w  Piśmie  Świętym 

na jego temat znajduje się w Joz 19,29, gdzie 
wspomina się o jego fortyfikacjach. Stosun-
ki handlowe Izraela z Tyrem zostały zaini-
cjowane przez króla Dawida, który poprosił 
Hirama,  króla  Tyru,  o  dostarczenie  drew-
na cedrowego oraz robotników do budowy 
pałacu w Jerozolimie (2Sm 5,11; 1Krn 14,1; 
22,4).  Następca  Dawida,  Salomon,  także 
sprowadzał z Tyru drewno cedrowe i cypry-
sowe  oraz  rzemieślników,  którzy  poma-
gali  przy  budowie  świątyni  w  Jerozolimie  
(np.  1Krl  7,13nn).  Mieszkańcy  Tyru  byli 
doskonałymi  żeglarzami  i  wzięli  udział 
w wyprawie floty Salomona do Ofiru (np. 
1Krl 9,26-28). Izebel, córka Ittobaala, króla 
Tyru, poślubiła Achaba, władcę Królestwa 
Północnego, co przyczyniło się do asymila-
cji tyryjskich elementów religijnych i kultu-
rowych  w  Samarii.  Ewangelie  wspomina-
ją o jednym tylko pobycie Jezusa w okolicy 
Tyru i Sydonu (Mk 7,24). Chrystus podaje 
Tyr jako przykład miasta pogańskiego, które 
na Sądzie Ostatecznym czeka lepszy los niż 
te miasta  palestyńskie,  które Go  odrzuciły 
(Mt 11,21n). Zob. FENICJA, SYDON.

UCZTA WESELNA, UROCZYSTOŚĆ 
WESELNA –  uroczyste  przyjęcie,  nastę-
pujące  po  ceremonii  zaślubin,  trwające 
cały  tydzień,  obchodzone  w  gronie  rodzi-
ny,  sąsiadów  i  przyjaciół.  Te  wyjątkowe 
dni  uczty  weselnej  –  dzielenia  się  miło-
ścią – stały się dla autorów biblijnych dosko-
nałym  obrazem  dla  wyrażenia  oblubień-
czej miłości pomiędzy Bogiem i Jego ludem 
oraz pomiędzy Bogiem i pojedynczym czło-
wiekiem.  Jezus  swoje  przyjście  na  ziemię 
porównał  m.in.  do  rozpoczęcia  się  uczty 
weselnej,  na  której  On  jest  panem  mło-
dym, a wierzący w Niego są panną młodą. 
W  ten  sposób  została  przekazana  prawda 
o królestwie Bożym, które gdy się w pełni 
objawi, będzie stanem nieprzerwanej rado-
ści i szczęścia (Mk 2,19; J 3,29). W przypo-
wieściach nawiązujących do uczty weselnej 
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Jezus  jednoznacznie  stwierdził,  że  nie  ma 
człowieka,  którego  Bóg  nie  powołałby  do 
radości przebywania z Nim w wieczności. 
Każdy człowiek wezwany jest więc do tego, 
aby pozytywnie odpowiedzieć na zaprosze-
nie  Boga,  a  następnie  w  odpowiedni  spo-
sób przygotować się do spotkania ze swoim 
Stwórcą (Mt 22,1-14; 25,1-13). W Apokalip‑
sie św. Jana metafora uczty weselnej wyra-
ża wieczne królowanie zmartwychwstałego 
Baranka – Jezusa Chrystusa (Ap 19,9). 

WRÓŻBITA, WRÓŻBIARSTWO –  zob. 
MAGIA.

WSPÓLNOTOWA OFIARA (hebr. zewach, 
szelamim lub zewach szelamim) – ofiara nazy-
wana  także  ‘ofiarą  biesiadną’  albo  ‘ofiarą 
za pokój’. Była  to ofiara krwawa składana 
na życzenie  indywidualnych pielgrzymów, 
szczególnie rodzin przybywających do Jero-
zolimy.  Jej  celem  było  z  jednej  strony 
wyrażenie wdzięczności Bogu  za otrzyma-
ne przez rodzinę dobrodziejstwa, z drugiej 
natomiast, prośba o  jeszcze większe  zacie-
śnienie więzów rodzinnych oraz pogłębienie 
relacji rodziny z Bogiem (np. Rdz 31,54; Kpł 
3,1nn; 1Sm 1,21). W księgach biblijnych nie 
ma przepisów, które w jednoznaczny sposób 
określałyby, co ma być przedmiotem ofiary 
wspólnotowej i w jaki sposób należy ją skła-
dać. W ofierze tej można było złożyć młodą 
krowę, owcę, wołu itp. Po zabiciu zwierzę-
cia kapłan zobowiązany był wylać jego krew 
na ołtarz (np. Pwt 12,27), a następnie spa-
lić jego tłuszcz (np. Kpł 3,3-5). Po ofiarowa-
niu Bogu krwi i tłuszczu zwierzęcia kapła-
ni  otrzymywali  jego  mostek  oraz  prawą 
łopatkę (Kpł 7,28-34). To, co zostało, zabie-
rał ofiarodawca, aby przygotować ucztę dla 
rodziny i zaproszonych gości.

WULGATA (łac.  vulgata  –  ‘rozpowszech-
niona’) – łaciński przekład Pisma Świętego, 
przygotowany w IV w. z polecenia papieża 

Damazego  I  (366-384)  przez  św.  Hiero-
nima  (340-419),  który  poprawił  i  uzupeł-
nił  istniejące  przekłady  ksiąg  biblijnych 
oraz  przetłumaczył  brakujące.  W  ten  spo-
sób powstało integralne tłumaczenie całego 
tekstu  Pisma  Świętego  na  łacinę.  Przekład 
ten nie od razu przyjął się w Kościele. Osta-
tecznie Sobór Trydencki w 1546 r. dokonał 
jego rewizji i uznał za autentyczny, oficjalny 
tekst kościelny. Nazwa Wulgata przyjęła się 
z tego względu, że tekst ten stał się z czasem 
bardzo  popularny  w  całym  Kościele.  Zob. 
SEPTUAGINTA.

WYNAGRADZAJĄCA OFIARA –  zob. 
PRZEBŁAGALNA OFIARA.

WYROCZNIA – w Piśmie Świętym jest to 
informacja  lub  przesłanie,  które  Bóg  kie-
ruje  do  człowieka  lub  do  całej  społecz-
ności.  Często  wyrocznia  jest  odpowiedzią 
na  postawione  przez  człowieka  pytanie 
lub  stanowi  szczególną  interwencję  Boga, 
który  objawiając  swoją wolę,  kieruje  losa-
mi  świata. W Piśmie Świętym mamy uka-
zane trzy sposoby otrzymywania wyroczni:  
1) w czasie snu (np. Rdz 40,8nn; 1Sm 15,16; 
Mt  1,20-24);  2)  pod  wpływem  natchnie-
nia  lub w widzeniu (np. 1Sm 8,21n; 9,17;  
Ez  2,1nn;  Dz  9,10nn);  3)  przez  rzuca-
nie losów (np. Wj 28,30; Joz 7,16nn; 1Sm 
14,41nn; Dz 1,26). W ciągu dziejów Izraela 
istniały wyznaczone miejsca i osoby umoż-
liwiające  otrzymanie  wyroczni  od  Boga. 
Szczególnymi przekazicielami Bożych wyro-
ków byli  charyzmatyczni  prorocy. Władcy 
na dworach mieli zazwyczaj kogoś, kto prze-
kazywał Bożą wolę i głos takiego człowieka 
brano pod uwagę na przykład w organiza-
cji wypraw wojennych (np. 2Krn 18,3nn). 
Prawo zabraniało Żydom stosowania jakich-
kolwiek praktyk magicznych,  którymi  czę-
sto  posługiwali  się  ludzie  przekazujący 
wyrocznie  w  społecznościach  pogańskich. 
Bóg  sam  przekazywał  swoje  objawienie 
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w sposób pewny i jednoznaczny i nie miało 
to nic wspólnego z praktyką magiczną czy 
wróżbiarską.

WYROCZNIA PANA – specyficzny zwrot, 
formuła  biblijna  stosowana  przez  proro-
ków,  którzy  powoływali  się  na  otrzyma-
ne  od  Boga  objawienie  za  pomocą  słów: 
Tak mówi Pan lub wyrocznia Pana, nadając 
w ten sposób swojej wypowiedzi szczegól-
ną siłę wyrazu. Takie wypowiedzi budowa-
ły  autorytet  proroków  jako  autentycznych 
przekazicieli  woli  Bożej  oraz  miały  często 
charakter  normatywny,  zobowiązujący  do 
wypełnienia  objawionego  przez  proroków 
Bożego zamysłu.

WYSOKA RADA –  Sanhedryn  (gr.  syne‑
drion –  ‘rada  przywódców’).  Ewangelie 
i  Dzieje Apostolskie,  a  także  źródła  poza-
biblijne  stosują  ten  termin  na  określenie 
wielu różnych rad żydowskich. NT najczę-
ściej  używa  go  w  odniesieniu  do  najwyż-
szego sądu w Jerozolimie. W czasach Jezu-
sa organ ten stanowił najwyższą żydowską 
władzę religijną i sądowniczą w Jerozolimie. 
W jej ławach zasiadało 71 osób: urzędujący 
najwyższy kapłan i jego poprzednicy; star-
si,  czyli przedstawiciele zamożnych rodów 
arystokratycznych; nauczyciele wywodzący 
się  z  kręgów  faryzeuszów  i  saduceuszów. 
Wysoka Rada była organem, który dokonał 
sądu nad Jezusem (Mt 26,59), a także badał 
działalność i nauczanie pierwszej wspólnoty 
Kościoła w Jerozolimie, na której członków 
nałożył  pewne  sankcje  mające  zatrzymać 
ekspansję chrześcijaństwa (Dz 4 – 6; 23).

WZNIESIENIE KULTOWE – ogólne okre-
ślenie  miejsca,  w  którym  składano  ofiary 
i sprawowano kult. Mogły to być naturalne 
pagórki albo też podwyższenia zbudowane 

przez człowieka w celach kultycznych. Przed 
reformą  deuteronomiczną  i  scentralizowa-
niem kultu w świątyni jerozolimskiej wznie-
sienia służyły Izraelitom do oddawania czci 
Jahwe  i  były  uznawane  za  legalne  miej-
sca  kultu.  W  czasach  ST  wzniesienia  sta-
nowiły  jednak  typowy  element  kananej-
skiego  kultu  płodności  oraz  kultu  Baala  
(Jr 19,5). Ponieważ przyczyniały się do upa-
wiania  publicznego  bałwochwalstwa,  spo-
tykały  się  z  coraz bardziej  zdecydowanym 
potępieniem  ze  strony  proroków  i  niektó-
rych  królów.  W  końcu  całkowicie  wyeli-
minowano tę formę kultu (początek VI w. 
przed Chr.). 

ZGROMADZENIE (hebr. kahal,  gr.  ekkle‑
sia)  –  termin  odnoszący  się  do  wspólno-
ty  ludzi  jednoczących  się  ze  względu  na 
wspólne  pochodzenie  lub  ze  względu  na 
wspólny cel. Pierwotnie termin zgromadze‑
nie  dotyczył  powszechnego  zwołania  męż-
czyzn z Izraela w celu stawienia czoła wro-
gowi lub wyruszenia na wyprawę wojenną  
(np. Lb 10,7). Sygnałem nakazującym zebra-
nie się w oznaczonym miejscu był dźwięk 
trąby.  Wielokrotnie  w  Piśmie  Świętym 
(szczególnie w Wj, Lb, Pwt, 1-2Krn) zgro‑
madzeniem  nazywany  jest  cały  Izrael.  Po 
instytucjonalizacji kultu świątynnego hebr. 
termin kahal przybrał także znaczenie reli-
gijne  i  określał  wspólnotę  ludu  zwołane-
go,  aby  oddawać  cześć Bogu. Kościół  jako 
wspólnota  ludzi wierzących  jest  określany 
w NT mianem ekklesia (najbliższy gr. odpo-
wiednik  hebr.  kahal),  czyli  ‘zgromadzenie 
ludu Nowego Przymierza’. Kościół jest więc 
postrzegany jako nowy Lud Boży zwołany 
przez  Boga.  Najpełniejszym  urzeczywist-
nieniem  tego  zwołania  jest  zgromadzenie 
eucharystyczne (np. 1Kor 11,17-34).
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Historia powszechna

1830-1530	 	Starożytne	imperium	
babilońskie.

1728-1686	 	Panowanie	Hammurabiego.	
Kodeks	prawa.

1720-1570	 	Panowanie	Hyksosów	
w	Egipcie.

ok.	1400	 Listy	z	Tell-el-Amarna.

1294-1279	 Panowanie	faraona	Setiego	I.

1279-1213	 Panowanie	faraona	Ramzesa	II.

Historia zbawienia

ok.	1850	 	Wyjście	Abrama	
z	Mezopotamii	do	ziemi	
Kanaan.

ok.	1700	 	Rozwój	plemion	izraelskich		
we	wschodniej	części	delty	
Nilu.	Jakub	patriarchą	
plemion	izraelskich.

ok.	1650		 Józef	zarządcą	Egiptu.	

ok.	1300	 	Izraelici	zmuszeni	do	
pracy	na	rzecz	faraona.

ok.	1270-1230	 Wyjście	Izraelitów		
	 z	Egiptu;		wędrówka		
	 przez	pustynię.	
	 Przymierze	na	Synaju.	

Tablice chronologiczne

Chro	no	lo	gia	wy	da	rzeń	Sta	re	go	Te	sta	men	tu	po	zo	sta	je	wciąż	w	sfe	rze	ba	dań	ar	che	olo	gicz-
nych	i	hi	sto	rycz	nych.	W	Piśmie	Świętym	hi	sto	ria	słu	ży	teo	lo	gii,	co	nie	wy	klu	cza	praw	dzi	wo	ści	
zda	rzeń,	ale	wska	zu	je	na	in	ne	ich	ro	zu	mie	nie.	Chro	no	lo	gię	wy	da	rzeń	do	ty	czą	cą	św.	Paw	ła	
opar	to	na	wy	ni	kach	ba	dań	eg	ze	ge	ty	ks.	W.	Ra	ko	ce	go	CM	(PawełApostoł.Chronologiażycia
ipism,	Czę	sto	cho	wa	2003).

2000

1500
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1213-1204	 	Panowanie	faraona	
Merneptaha.	
W	hymnie	ułożonym	na	jego		
cześć	znajduje	się	najstarsza		
pozabiblijna	wzmianka		
nazwy	Izrael.

753	 Założenie	Rzymu.

ok.	1230-1200	 Wejście	Izraelitów		
	 do	ziemi	Kanaan		
	 pod	wodzą	Jozuego.

ok.	1200-1030	 Czasy	sędziów		
	 w	Izraelu.	

ok.	1040	 Prorocka	działalność		
	 Samuela.

ok.	1020-1004	 Instytucja	monarchii		
	 w	Izraelu.	Saul		
	 pierwszym	królem		
	 Izraela.

ok.	1004-965	 Panowanie	króla		
	 Dawida.

ok.	965-926	 	Panowanie	Salomona.	
Budowa	pałacu	
królewskiego	i	świątyni.	

	 Koniec	podboju		
	 Kanaanu.
	
ok.	926-910	 Panowanie	Roboama.

922	 Podział	Izraela	na	dwa		
	 królestwa:
	 Królestwo	Północne		
	 ze	stolicą	w	Samarii		
	 i	Królestwo	Południowe	
		 ze	stolicą	w	Jerozolimie.
	
722	 	Zburzenie	Samarii	

i	upadek	Królestwa	
Północnego.	Wygnanie	
Izraelitów	do	Asyrii.

	 	
701	 Najazd	Asyryjczyków		
	 na	Judę.	

1000
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612	 Zburzenie	Niniwy.

609	 Bitwa	pod	Megiddo.

605-562	 	Nabuchodonozor	II		
królem	babilońskim.

605/604	 Pierwsza	wyprawa		
	 Nabuchodonozora	II		
	 na	Palestynę.
	
605	 Bitwa	pod	Karkemisz.		
	 Ostateczne	pokonanie	faraona		
	 Necho.

559-530	 Cyrus	II	Wielki	królem		
	 perskim.

539	 Cyrus	II	Wielki	zajmuje		
	 Babilon.

640-609	 	Jozjasz	królem	Judy	
(Królestwa	Południowego).

622	 Odnalezienie	Księgi	Prawa.		
	 Reforma	religijna	za	króla		
	 Jozjasza.

597	 Pierwsze	przesiedlenie	
	 Izraelitów	do	Babilonii.
	
586	 	Zdobycie	i	zniszczenie	

Jerozolimy	przez	
Nabuchodonozora	II.	

	 Drugie	przesiedlenie		
	 mieszkańców	Judy.

582	 	Trzecie	przesiedlenie	
mieszkańców	Judy.

539	 Dekret	Cyrusa	II	pozwalający		
	 Izraelitom	na	powrót		
	 do	ojczyzny.	
	

700

600
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175-163	 	Antioch	IV	Epifanes	władcą	
Syrii.	Prześladowanie	Żydów.

538	 	Początek	powrotu	Izraelitów	
z	wygnania	do	Jerozolimy.

536-515	 Odbudowa	(intensywna		
	 od	520	r.	przed	Chr.)		
	 i	poświęcenie	świątyni		
	 jerozolimskiej.	

458	 Powrót	Izraelitów		
	 pod	wodzą	Ezdrasza.

445-433	 Nehemiasz	namiestnikiem			
	 władcy	perskiego	w	Judzie.	
	 Odbudowa	murów		
	 Jerozolimy.

ok.	300		 	Wg	ListuPseudo‑Arysteasza		
–	na	potrzeby	licznej	kolonii		
żydowskiej	mieszkającej		
w	Egipcie	w	okresie	rządów		
Ptolemeusza	II	powstaje	
grecki	przekład	Tory,	
początek	późniejszej	
Septuaginty	(LXX).

198	 	Palestyna		
pod	władzą	Seleucydów.

167-164	 	Antioch	IV	bezcześci	
świątynię	w	Jerozolimie.	
Wielkie	prześladowanie	
Żydów.	Powstanie	
Machabejskie.

166-160	 	Rządy	Judy	Machabeusza.		
Walka	o	wyzwolenie	spod		
władzy	Seleucydów.

164	 Oczyszczenie	świątyni		
	 zbezczeszczonej	przez	pogan.

500
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60	 Pierwszy	triumwirat		
	 w	Rzymie	(Pompejusz,		
	 Juliusz	Cezar		
	 i	Krassus).

51-30	 Kleopatra	królową		
	 Egiptu.

49	 Juliusz	Cezar		
	 obejmuje		
	 dyktatorską	władzę		
	 w	Rzymie.

44	 Zabójstwo	Juliusza		
	 Cezara.

40	 Senat	rzymski		
	 ogłasza	Heroda	
	 „królem	Żydów”.

35	 Małżeństwo		
	 Marka	Antoniusza		
	 z	Kleopatrą.

31	 Bitwa	pod	Akcjum.		
	 Oktawian	pokonuje		
	 Marka	Antoniusza.

30	 Samobójstwo		
	 Marka	Antoniusza		
	 i	Kleopatry.

27	przed	Chr.	–	14	po	Chr.	 Panowanie	cesarza		
	 Oktawiana	Augusta.

20-19	 Początek	budowy		
	 nowej	świątyni		
	 w	Jerozolimie.

63	 	Zdobycie	Jerozolimy		
przez	Pompejusza.		
Palestyna	prowincją	
rzymską.

40-4	 Panowanie	Heroda		
	 Wielkiego.

100
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4	przed	Chr.	–	6	po	Chr.	 Archelaos		
	 etnarchą	Idumei,		
	 Judei	i	Samarii.

4	przed	Chr.	–	39	po	Chr.	 Filip	tetrarchą		
	 Iturei	i	kraju		
	 Trachonu.

4	przed	Chr.	–	39	po	Chr.	 Herod	Antypas		
	 tetrarchą	Galilei		
	 i	Perei.

6-41	 	Judea,	Samaria	
i	Idumea		
zarządzane	przez	
prokuratorów	
rzymskich	
zależnych		
od	cesarskiego	
legata	Syrii.

14-37	 Tyberiusz	cesarzem		
	 Rzymu.

26-36	 Poncjusz	Piłat		
	 prokuratorem	Judei.

4	przed	Chr.	–	39	po	Chr.	 Panowanie	Heroda		
	 Antypasa	(znany	z	NT		
	 jako	„Herod”).

7	lub	6	 Narodzenie	Jezusa		
	 Chrystusa.

5	lub	6	 Narodzenie	Szawła		
	 z	Tarsu.

18-36	 Kajfasz	najwyższym		
	 kapłanem.	

ok.	27	 Początek	działalności		
	 Jana	Chrzciciela.

ok.	30	 Męka,	Śmierć		
	 i	Zmartwychwstanie		
	 Chrystusa.	

ok.	34	 Męczeństwo		
	 Szczepana.	

34	 Nawrócenie	Szawła		
	 (Pawła)		
	 pod	Damaszkiem.
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37-41	 Kaligula	cesarzem		
	 Rzymu.

39	 Herod	Antypas		
	 wygnany	przez	Kaligulę.

41-54	 Klaudiusz	cesarzem		
	 Rzymu.

41-44	 Herod	Agryppa	I		
	 królem	Palestyny.

44	 Śmierć	Heroda	Agryppy	I.		
	 Palestyna	staje	się		
	 prowincją	rzymską.

49	 Edykt	Klaudiusza,		
	 na	mocy	którego	Żydzi		
	 musieli	opuścić	Rzym.

51	lub	52	 Gallio	prokonsulem	Achai.

37	 Paweł	odwiedza		
	 Jerozolimę.

43-44	 Prześladowania		
	 chrześcijan		
	 za	Heroda	Agryppy	I.		
	 Męczeństwo	Jakuba		
	 Starszego.	Aresztowanie		
	 i	wyzwolenie	Piotra.

44	lub	45	 Paweł	i	Barnaba	głoszą		
	 Ewangelię	w	Antiochii		
	 Syryjskiej.

od	45	do	46	 Pierwsza	wyprawa		
	 misyjna	Pawła	i	Barnaby.		
	 Powstanie	wspólnot		
	 chrześcijan	na	Cyprze,		
	 w	Antiochii	Pizydyjskiej,		
	 Ikonium,	Listrze	i	Derbe.

od	47	do	51	 Druga	wyprawa	misyjna		
	 Pawła.	Powstanie		
	 wspólnot	chrześcijan		
	 w	Troadzie,	Filippi,		
	 Tesalonice,	Berei		
	 i	Koryncie.

51	 Tzw.	Sobór	Jerozolimski.

40

50



2960

52-60	 Antoniusz	Feliks		
	 prokuratorem	Judei.

54-68	 Neron	cesarzem	Rzymu.

60-62	 Porcjusz	Festus		
	 prokuratorem	Judei.

64	 Pożar	Rzymu		
	 i	prześladowanie		
	 chrześcijan.
	 Gessius	Florus		
	 prokuratorem	Judei.

66-70	 Powstanie	żydowskie.		
	 Wespazjan	i	Tytus	okupują		
	 Palestynę	i	zdobywają		
	 Jerozolimę.	W	grotach		
	 Qumran	ukryto		
	 dokumenty	esseńczyków,		
	 odnalezione	w	1947	r.

68	 Panowanie	rzymskich		
	 cesarzy:	Galby,	Ottona,		
	 Witeliusza.

69-79	 Wespazjan	cesarzem	Rzymu.

od	52	do	56	 Trzecia	wyprawa		
	 misyjna	Pawła.		
	 Powstanie	wspólnot		
	 chrześcijan	w	Efezie		
	 i	Kolosach.

od	56	do	58	 Uwięzienie	Pawła		
	 w	Jerozolimie.	Pobyt		
	 w	więzieniu	w	Cezarei.

od	ok.	59	do	61	 Paweł	więziony	w	Rzymie.

od	61	do	62/63	 Ostatni	etap	działalności		
	 Pawła.	
	
62	 Męczeństwo	Jakuba		
	 Młodszego.

63	lub	64	 Ostatnie	uwięzienie		
	 (Rzym)	i	męczeństwo		
	 Pawła.	

64	 Męczeństwo	Piotra		
	 w	Rzymie.	
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70	 Zburzenie	Jerozolimy		
	 	i	świątyni.	Rozproszenie		
	 Żydów.

73	lub	74	 Upadek	Masady;	koniec		
	 oporu	Żydów	przeciwko		
	 Rzymowi.

79-81	 Tytus	cesarzem	Rzymu.

81-96	 Domicjan	cesarzem	Rzymu.		
	 	Prześladowanie	chrześcijan.

96-98	 Nerwa	cesarzem	Rzymu.

98-117	 Trajan	cesarzem	Rzymu.

ok.	85	 Tzw.	synod	w	Jawne		
	 (Jamnia).

ok.	95	 Jan	Apostoł	zesłany		
	 na	Patmos.

ok.	100	 Śmierć	Jana	Apostoła.
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