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VCJ + PCM 

Z egzegezy Pentateuchu 

i innych Ksiąg ST  

    
 

Wyjaśnienie 

 Niniejszy skrypt zakłada znajomość materiału Natchnienia Biblijnego (zob. Słowo Twoje jest Praw-
dą. Charyzmat Natchnienia Biblijnego» – 1992) oraz szczegółowego Wprowadzenia w zagadnienia Pię-
cioksięgu, łącznie z egzegezą zwłaszcza Rdz 1-3 (odrębny skrypt). Tutaj omówione będą dalsze wybrane 
fragmenty Pięcioksięgu oraz Proroków i Psalmów. Skrypt jest pomyślany jako swoista pomoc m.in. dla 
przygotowujących się do egzaminu magisterskiego. 

   

 § 1. Proto-Ewangelia: Rdz 3, 14n 

Przekleństwo węża, skazujące go na najniższe miejsce wśród zwierząt (Rdz 3,14: pełzanie po brzu-
chu; jedzenie ‘pyłu-prochu’) jest przystosowane do użytego tu narzędzia (symbolu) szatana. Jest to pierw-
sze przekleństwo Pisma św. – po uprzednim błogosławieństwie stworzenia (Rdz 1,22.28). Jest ono ogło-
szeniem wyroku, który NIE stwarza zła, a je jedynie ujawnia-stwierdza, ukazując jego następstwa. Jest 
ono jednak tylko odwrotnością błogosławieństwa Bożego SŁOWA, które stwarza – i zbawia. Bo i tutaj 
słowo to rozwiąże się w obietnicy odkupienia człowieka. Przekleństwo spadnie na węża, a nie – przy-
najmniej nie wprost – na człowieka. Przeklęta będzie jedynie ziemia – ze względu na człowieka (Rdz 
3,17). Zatem Bóg staje w obronie swej czci po stronie człowieka – naprzeciw Zwodziciela, który to nie-
szczęście świadomie i całą swą złą wolą sprowadził. 

a. Tekst Rdz 3,15 

Rdz 3,15: «Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie – a niewiastę, 
pomiędzy potomstwo twoje – a potomstwo jej: 
ono zmiażdży ci głowę – a ty ukąsisz mu piętę». 

W pierwszej części wyroczni sam Bóg ‘utrwala-ustanawia-wprowadza’ nieprzyjaźń; na czas nieoznaczo-
ny. Uczestnikami zapowiedzianej walki będą nie tylko wąż i niewiasta, ale i potomstwo (‘nasienie’) oboj-
ga. 

Druga część wyroczni wyraża doskonały potrójny paralelizm: 
ono – ci (tobie) 
podobnie brzmiące formy osobowe czasownika zdawałoby się: 

šűf = zmiażdżyć’, a: ‘czyhać-ukąsić’; 
głowę – piętę. 

W TH (tekście hebrajskim) podmiotem czynności ‘zmiażdżenia’ jest ponad wątpliwość ‘nasienie-
potomstwo’ (zéra‘) NIEWIASTY: «ono zmiażdży ci...». Świadczy o tym: 
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– użyty tu zaimek męski (hű’ = on, 3-os-m-sg; polskie ‘ono’ = potomstwo-nasienie); oraz: 
– forma czasownikowa: ješűfekâ = ono zmiażdży ci (męskie: ‘to nasienie zmiażdży’). 
Tylko Vg przekłada występujące w TH ‘ono’ (= on; masc.: ‘to nasienie [zera‘] zmiażdży’; jęz. hebr. nie 
ma rodzaju nijakiego) MARIOLOGICZNIE: «Ipsa conteret caput tuum = ona [niewiasta = Maryja] zetrze 
ci głowę». 

 Natomiast prawdziwą trudność stanowi występujący tu czasownik 'zmiażdżyć – ukąsić’. 
W pierwszej części stychu: «ono zmiażdży ci głowę» mamy osobową formę od czasownika šűph: ješű-
pekâ (ono zmiażdży tobie [głowę]. Jest to 3-os-m-sg Imperfecti-Qal + sufiks [= zaimek] 2-m-sg). Cza-
sownik oznacza: ‘zmiażdżyć, zetrzeć’ (por. Jb 9,17; Ps 140,11). 
Natomiast w drugiej części tego stychu: «a ty ukąsisz mu piętę» występuje w hebr.: tešűpennű. Jest to 2-
os-m-sg Impf-Qal od šâ’aph, + sufiks 3-m-sg, z nűn-energicum. Oznacza: ukąsić, czyhać (por. Ez 36,3; 
Am 8,4; Ps 56,2n; itd.). 

 Obie formy owych dwóch różnych czasowników brzmią fonetycznie niemal identyczne, poza tym 
tylko, że w pierwszym wypadku mamy przed sobą 3-os, a w drugim 2-os. Za pochodzeniem użytych tu 
form czasownikowych mimo wszystko od dwóch różnych czasowników – najpierw zmiażdżyć-zetrzeć 
(pierwsza cz. stychu), a potem ukąsić-czyhać – przemawia przede wszystkim kontekst walki oraz kary, w 
przeciwieństwie do stanowiska LXX, która w obydwu wypadkach przekłada hebrajskie formy jak gdyby 
pochodziły od jednego tylko czasownika: šűph = zmiażdżyć-zetrzeć. Tymczasem ‘zmiażdżenie’ głowy 
oznacza całkowitą klęskę ‘potomstwa-nasienia’ niewiasty – nad ‘potomstwem węża’. Tymczasem ‘nasie-
niu węża’ udaje się jedynie ‘ukąsić’, tzn. poważnie dotknąć-uszkodzić – piętę swego przeciwnika: ‘Na-
sienie Niewiasty’. 

b. Interpretacja historyczno-symboliczna 

 Już w okresie patrystyki interpretowano Rdz 3,15 symboliczno-alegorycznie. Dzisiejszym językiem 
wyrażamy taką interpretację jako użyciem określonego gatunku literackiego, względnie szaty literackiej. 

 Punktem wyjścia jest dla nas stwierdzenie, że autor biblijny nie znał dokładnie szczegółów grzechu 
w raju. Z Objawienia dowiedział się jedynie o fakcie upadku i jego skutkach. Chcąc wyrazić się zrozu-
miale, przyoblekł swe opowiadanie o pierwszym upadku w szatę słowną aktualnie nam znaną z opisu Rdz 
2-3. Podobnie opisują prorocy wydarzenia przyszłe: językiem symbolu. 

 Trzeba jednak podkreślić, że wszystkie przedstawione tu osoby istniały rzeczywiście: Bóg i pierwsi 
rodzice. Językiem obrazu przedstawiona jest jedynie osoba ZŁEGO – szatana: w postaci węża. A także 
uprzywilejowanie w nieśmiertelność, która miała zależeć od decyzji prarodziców: spożycia owocu – czy 
nie. Również akt grzechu jest przyobleczony w szatę słowną, z którę się tu spotykamy. 

 Autor biblijny przedstawia jasno sam grzech co do jego wewnętrznych motywów, jego ciężkości oraz 
materialnego wykonania. Wreszcie z przedstawionym tu symbolem drzewa życia związana jest scena od-
dalenia się od niego oraz stróżów (Cherubów), wzbraniających dostępu do ogrodu. To samo dotyczu 
symbolu nagości i odzienia w liście itd., wraz z rodzącym się odtąd poczuciem wstydu. 

 Uzasadnieniem takiego pojmowania interpretacji omawianego opisu jest przede wszystkim: 
a) niemożność przekazania tego rodzaju szczegółów przez długie tysiąclecia; 
b) ścisły związek Rdz 3 z Rdz 2, którego realistyczna interpretacja jest niemożliwa; 
c) niemożliwe, by całość Rdz 2-3 wraz z szczegółami pochodziła z Objawienia, chociażby ze względu na 
liczne antropomorfizmy. 

 Interpretacja symboliczna budzi jednak dalsze pytania: co oznacza symbol ‘drzewa wiadomości do-
brego i złego’; oraz na czym polegał sam w sobie grzech prarodziców. Najprawdopodobniej chodziło 
ostatecznie o arbitralne decydowanie o ‘dobru’ czy ‘złu’ – w uniezależnieniu od Boga.  

c. Interpretacja mesjańska Rdz 3,15 

 Spotykamy ją już w LXX: autós (powinno tu być: autó – rodz. nijaki, bo zaimek ten łączy się z rze-
czownikiem spérma = nasienie; w gr. neutrum). Mesjańską interpretację spotykamy również w różnych 
Targumach judaistycznych, a potem w Ap 12 oraz w Kościele. 
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Narzuca ją sam tekst, z chwilą gdy ‘węża’ utożsamimy z ‘szatanem’ (ZŁYM). ‘WĄŻ’ występuje w 

Rdz 3 od początku jako kusiciel. Jest on najbardziej ‘chytrym’ spośród zwierząt (por. Mt 10,16), czyli nie 
jest jedynie zwierzęciem. Niezwyczajna jest też zdolność mówienia owego ‘węża’. Ów ‘wąż’ nie jest jed-
nak bóstwem! Został on bowiem ‘stworzony-uczyniony’ przez Boga (Rdz 3,1). Na węża jako szatana 
wskazuje przede wszystkim dalsze Objawienie: 

 Mdr 2,24 (śmierć przyszła na świat przez szatana); 
 J 8,44 (diabeł – zabójca i kłamca od początku); 
 Ap 12,9 (wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan). 

Autor biblijny mówi o ‘wężu’ posługując się nim jedynie jako obrazem literackim dla zilustrowania wła-
ściwej myśli: kuszenia do odstępstwa od Boga – i zniszczenia człowieka jako Bożego żywego Obrazu. 
Kontekst Rdz 3,15 dotyczy ukarania węża – większego niż ukaranie ludzkości, która stała się ofiarą kłam-
stwa szatana. 

Zob. J 16, 11: Duch Święty przyjdzie, by przekonać świat o ‘sądzie’, «bo władca tego świata został osądzony». 
Zob. też enc. Jana Pawła II o Duchu Świętym: 
– «...‘sąd’ odnosi się tylko do ‘władcy tego świata’, czyli do szatana – do tego, który od początku wykorzystuje 
dzieło stworzenia PRZECIW zbawieniu, PRZECIW przymierzu i zjednoczeniu człowieka z Bogiem: jest on też 
‘uż osądzony’ od początku» (DeV 27); 
– «To przekonywanie (ze strony Ducha Świętego) pozostaje w stałym odniesieniu do ‘sprawiedliwości’: czyli 
do ostatecznego zbawienia w Bogu, do spełnienia ekonomii, której Chrystus ukrzyżowany i uwielbiony jest de-
finitywnym i trwałym centrum. Cała zaś ta zbawcza ekonomia Boża ODCINA niejako człowieka od ‘sądu’, 
czyli od potępienia, jakim porażony został grzech szatana, ‘władcy tego świata’, który przez swój grzech stał się 
‘rządcą świata tych ciemności’... Duch Święty, ukazując na gruncie Chrystusowego Krzyża grzech w ekonomii 
zbawienia (można by powiedzieć: ‘grzech ZBAWIONY’), pozwala zrozumieć, jak Jego posłannictwo dotyczy 
również tego grzechu, który już został definitywnie osądzony (‘grzech POTĘPIONY’)» (DeV 28). 

Sam w sobie stan «nieprzyjaźni» nie jest karą. Klęska na węża-szatana nadejdzie ze strony uwiedzionej-
skuszonej przez niego ludzkości: potomstwa-nasienia NIEWIASTY. 

 Można by zapytać, czy «nasienie-potomstwo» ma tu znaczenie zbiorowe (ludzkość), czy indywidual-
ne, w postaci MESJASZA (znaczenie mesjańskie). Jeślibyśmy przyjęli «nasienie-potomstwo» w znacze-
niu zbiorowym, trzeba by zaraz stwierdzić, że Mesjasz (hebr.: mâšîach) pojawia się oczywiście jedynie w 
ramach zbiorowości, tzn. ludzkości, jako jej przedstawiciel i szczyt. 
Z drugiej strony ludzkość pokona szatana jedynie poprzez osobiste dzieło-dokonanie Mesjasza. 

Toteż obiektywnie mówiąc, Mesjasz mieści się całkowicie w pojęciu «potomstwa-nasienia», i to w 
znaczeniu całkiem wybitnym, chociażby autor biblijny nie dostrzegał zbyt wyraźnie Mesjasza jako Osoby 
zindywidualizowanej. 

Autor wspomina o walce na trzech poziomach: 

niewiasta – wąż; 
dwie zbiorowości: potomstwo węża – potomstwo Niewiasty, tzn. szatani – a ludzkość która nienawidzi 
szatana, i zwycięży go; 
i ponownie: wąż zindywidualizowany – a potomstwo-Nasienie, też zindywidualizowane, tzn. POTO-
MEK, który odniesie ostateczne zwycięstwo. 

d. Interpretacja Mariologiczna Rdz 3,15 

 Wzmianka o «NIEWIEŚCIE» na początku wyroczni musiała być szczególnie umotywowana. Gdyby 
autor chciał przedstawić jedynie opis walki pomiędzy wężem a ludzkością, ukazałby zaraz mężczyznę – i 
potomstwo Adama. Wyrażenie w rodzaju: ‘potomstwo-nasienie niewiasty’ – jest w Biblii czymś niespo-
tykanym. Jeśli tutaj jest mowa o zwycięstwie ludzkości w powiązaniu z Niewiastą, i skoro sama Niewia-
sta jest ukazana w serii ‘nieprzyjaciół’ węża jako osoba pierwszoplanowa, muszą istnieć głębsze tego po-
wody. Motyw ten ujawnia się w zestawieniu ukazanego tu sposobu ukarania niewiasty (w.16) – a węża. 

 Ofiarą niewiasty stał się mężczyzna. I on właśnie stanie się ‘narzędziem’ ukarania niewiasty: poprzez 
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instynktowne dążenie mężczyzny do zdominowania niewiasty. Również w Proto-Ewangelii znajdujemy 
się w kontekście ‘ukarania’. Nieprzyjaźń wprowadzona przez Boga powinna stać się karą dla węża, tzn. 
karą dla szatana. Szatan, który wyłudził u niewiasty łatwe przyzwolenie na podsuniętą jej pokusę, będzie 
musiał JEJ właśnie się obawiać. NIEWIASTA stała się pierwszą ‘ofiarą’ szatana. Obecnie jednak NIE-
WIASTA stanie się ‘karą’ dla szatana! 

 Pytamy jednak: KTÓREJ to niewiasty winien bać się szatan? Kontekst wspomina wprost jedynie o 
EWIE. W Rdz 3,16 zwraca się Bóg do niewiasty – i tylko Ewa słucha Boga, jako jedyna wówczas istnie-
jąca niewiasta. Jednakże słowa Boże dotyczą bez wątpienia wszystkich «niewiast». Wszystkie będą mu-
siały cierpieć – jako matki, i oblubienice. Jest więc pewne, że i w pierwszej części wyroku określenie 
NIEWIASTA nie ogranicza się do samej tylko EWY, lecz dotyczy wszystkich niewiast. 

 Możliwe, że autor biblijny wiedzial niewiele ponadto. My jednak rozumiemy jego słowa głębiej – w 
oparciu o dalszy rozwój Objawienia. Gdy zapytamy, w jaki sposób NIEWIASTA mogłaby zagrozić pozy-
cji szatana, nietrudno znaleźć odpowiedź. W Maryi ród niewieści odzyska z powrotem utraconą pozycję. 
Szatan zaczął się bać tej słabej Niewiasty, zanim jeszcze porodziła Mesjasza. Wiedział, że wobec niej bę-
dzie bezsilny! 

 A chociażbyśmy widzieli tu ‘niewiastę’ jako pojęcie jedynie zbiorowe, tzn. NIE wyłącz-nie Maryję, 
to i tak ród niewieści stanie się druzgoczącą karą dla szatana właśnie przez to, że wśród niewiast znajduje 
się MARYJA. Sens tekstu jest zatem MARIOLOGICZNY w znaczeniu co najmniej ukrytym (implicite), 
gdyż znaczenie to ujawni się wyraźnie dopiero w NT. 

 Dalszy rozwój znaczeniowy Maryjny wiąże się już z rozwojem teologii. Zwycięstwo szatana polega-
ło na wprowadzeniu na świat: grzechu  pożądliwości  śmierci, które «nie pochodzą od Ojca, lecz od 
świata» (1 J 2,16). W tych właśnie trzech aspektach zostanie szatan pokonany przez Maryję, Matkę Me-
sjasza, którego «Imieniem» (istotą-funkcją-przeznaczeniem) będzie: Jehôšűach = Zbawiciel-Odkupiciel 
(por. Mt 1,21; Łk 1,31.77). Maryja pokona «węża starodawnego, który się zwie diabeł i szatan» (Ap 12,9), 
przez swe Niepokalane Poczęcie – przez dziewiczą czystość, a w końcu przez Wniebowzięcie z ciałem i 
duszą. 

Walka między Niewiastą spod Krzyża (por. J 19,25) i Jej Potomstwem: Synem-Słowem Ojca Przed-
wiecznego, ale i Jej rzeczywistym Synem, nie dokona się bez ofiar. Z enc. Jana Pawła II Redemptoris Ma-
ter (1987): 

«Oto przychodzi na świat Syn, «potomek niewiasty», który ‘zmiażdży głowę węża’ . Jak wynika ze słów proto-
ewangelii, zwycięstwo Syna niewiasty NIE DOKONA SIĘ bez ciężkiej walki, która ma wypełnić całe ludzkie 
dzieje. ‘Nieprzyjaźń’ zapowiedziana na początku, zostaje potwierdzona w Apokalipsie, która jest ‘księgą spraw 
ostatecznych’ Kościoła i świata, gdzie znowu powraca znak ‘Niewiasty’ – tym razem: ‘obleczonej w słońce’ 
(por. Ap 12,1)» (RMa 11). 

– «A oto teraz, na Golgocie, (Jezus Chrystus) ‘uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i 
to śmierci krzyżowej’ (Flp 2,5-8). U stóp Krzyża, Maryja uczestniczy przez wiarę we wstrząsającej tajemnicy 
tego wyniszczenia. Jest to chyba najgłębsza w dziejach człowieka ‘kenoza’ wiary. Przez wiarę Matka uczestni-
czy w śmierci Syna – a jest to śmierć odkupieńcza. W przeciwieństwie do uczniów, którzy uciekli, była to wiara 
pełna światła. Jezus z Nazaretu poprzez Krzyż na Golgicie potwierdził w sposób definitywny, że jest owym 
‘znakiem, któremu sprzeciwiać się będą’... Równocześnie zaś spełniły się tam (Symeona) słowa skierowane do 
Maryi: ‘A Twoją duszę miecz przeniknie’» (RMa 18). 

Walka Nasienia Niewiasty z Wężem starodawnym była mordercza. Syn Niewiasty, Syn Człowieczy, 
dokonał sądu nad ZŁYM: 

 «TERAZ odbywa się sąd nad tym światem. TERAZ WŁADCA tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, 
gdy zostanę wywyższony, przyciągnę wszystkich do Siebie» (J 12,31n; por. 8,28; 3,14). 

Syn Człowieczy zwyciężył swoją śmiercią i Niewinnością – tak grzech, jak i samą śmierć, te dwa podsta-
wowe wymiary ‘zła’, towarzyszące człowiekowi od zaistnienia pierwszego grzechu na świecie. W śmierci 
Chrystusa na Krzyżu głowa szatana została zmiażdżona-starta przez ‘Nasienie’ Niewiasty. Szatan został 
tu pokonany tak co do grzechu, jak i śmierci. 

 Niemniej Zły na swój sposób zemścił się na Bogu, Odkupicielu ludzkiego grzechu i ludzkiej śmierci: 
‘ugryzł-ukąsił’ – ‘piętę’ – Nasienia-Potomstwa Niewiasty, przez skuszenie ludzi, by zabibli własnego 
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Stworzyciela: «Zabiliście Dawcę życia...!» (Dz 3,15). Ugodzić czyjąś ‘piętę’, tj. ścięgno Achillesa, jest 
równoznaczne z pokonaniem przeciwnika. Szatanowi w ten właśnie sposób udało się wywrzeć zemstę na 
również swoim – Stworzycielu. Niemniej Syn Człowieczy jest prawdziwym Bogiem: śmierć nie jest dla 
Niego problemem! On Zmartwychwstanie! 

Proto-Ewangelia mieści się w wizji teologicznej nurtu teologicznego J (Jahwistycznego). Jahwista 
pozbierał, rozpracował i zinterpretował nagromadzony materiał w świetle już osiągniętych idei teologicz-
nych na temat znaczenia mesjańskiego Królestwa Dawida. Trudno powiedzieć, czy Rdz 3,15 powstało 
wcześniej, aniżeli Rdz 49,10 («władca z pokolenia Judy»). Wyrocznia Jakuba raczej rzuciła blask na wy-
darzenia z Rdz 3,15. Autor biblijny wykazuje, jak Bogu spodobało się zaingerować bezpośrednio w ma-
cierzyństwo Sary (Rdz 18, 14), Rebeki (Rdz 25,21), w niepłodność Lii (Rdz 29,31). W ten sposób Bóg 
przygotował sobie Lud, który stanie się spadkobiercą obietnic, zawężających się coraz bardziej do rodu 
DAWIDA z pokolenia JUDY, jak się to wyraźnie rysuje już w Rdz 49,10. Autor biblijny wprowadza nie-
wiastę w tę zbawczą perspektywę, kojarząc niewiastę-matkę ściśle ze zwycięstwem, jakie odniósł Jej Syn, 
Mesjasz. Myślenie autora biblijnego w tym kierunku nie byłoby oczywiście możliwe bez wyraźnego pro-
wadzenia przez charyzmat tak SŁOWA Bożego, jak i Ducha Bożego. 

   

 § 2. Kain i Abel: Rdz 4,1-16 

 Pismo pojawia się na starożytnym Wschodzie między 4-3 tysiącleciem. Dzieje poprzedzające okre-
ślamy mianem ‘pre-historii’. Dzięki wykopaliskom (archeologii, paleo-antropologii i stratygrafii) możemy 
odtworzyć wydarzenia historyczne raczej w sensie przyrodniczym, aniżeli odtworzyć samą historię w ści-
słym słowa znaczeniu. Docieramy dzięki nim z zasady jedynie do bliższego określenia warunków ludzko-
ści w rozpatrywanych epokach. Przy omawianiu epizodów zapisanych w Rdz 4-11 trzeba wziąć pod uwa-
gę: pouczenie biblijne, sam fakt historyczny w znaczeniu rzeczywistości historycznej usprawiedliwiającej 
to pouczenie, oraz jakość opowiadania w aspektach szaty literackiej wydarzeń, pochodzących z źródłem 
przed-izraelskich, do których zatem można stosować krytykę historyczną, nie dotykając wprost pouczenia 
biblijnego. 

 Dzieje KAINA (Rdz 4,1-16) zmierzają do wykazania, że pierwszy człowiek, zrodzony przez praro-
dziców, stał się również pierwszym mordercą. Fakt ten mógł być przekazywany przez wieki, chociażby 
znajdywał wyraz w coraz to innej szacie słownej (np. w postaci legendy o Romulusie i Remusie). Tutaj 
otrzymał poprzez charyzmat natchnienia – swoistą interpretację. 

 Istnieje możliwość, że przedizraelskie źródła opisu wiążą go np. z początkiem jakiegoś małego ple-
mienia (np. Kenitów), względnie z rywalizacją pomiędzy pasterzami a rolnikami, jak o tym świadczy ko-
loryt przedstawionej tu kultury. Niemniej autor natchniony uznał pod wpływem charyzmatu, że opowia-
danie to nadaje się do nakreślenia obrazu początków ludzkości. Mianowicie w taki sposób pojawiła się na 
świecie po raz pierwszy śmierć fizyczna, o której mówił Rdz 3,19 (por. Rz 6,23) w wyniku pierwszego 
grzechu, łącznie z jego wydźwiękiem społecznym: odtąd człowiek stał się nieprzyjacielem człowieka. 

 Prarodzice są tu ukazani jako osoby indywidualne, mimo że tylko Ewa jest wymieniona po imieniu. 
Imię Qain wyjaśnia autor w sposób popularny, powołując się na czasownik: qânâh = nabyć, posiąść, wy-
powiedziany w chwili jego narodzin. Słowa Ewy: «Otrzymałam mężczyznę od (= z pomocą) Jahwe» – 
wyrażają akt wiary w stwórcze działanie Boga przy przekazywaniu życia i wiarę w Jego Opatrzność, a 
także promyk nadziei co do przyszłości rodziny ludzkiej. 

Imię brata Kaina: Abel (hebr.: hébel) oznacza: tchnienie, powiew; nicość. 
Bracia byli już młodzieńcami i musieli mieć rodzeństwo (por. Rdz 4,3). Kain zrozumiał (pośrednio), 

że Bóg nie spogląda łaskawie na ofiary, jakie składał Bogu z hodowanych przez siebie zwierząt. Być mo-
że doszedł do takiego wniosku w oparciu o to, że praca mu się nie układała. Spojrzenie jego oblicza stało 
się wskutek tego «ponure» (w.5). Malowało się to nieodmiennie na jego obliczu. Opanowywała go za-
zdrość – i złość na brata, któremu wiodło się widocznie lepiej. Bóg go upomina: 
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«Gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u 
wrót [hebr.: robec = ‘jest leżącym’: grzech ‘leży-czatuje’] i czyha na ciebie. A przecież ty masz nad nim pano-
wać» (Rdz 4,7). 

W Babilonie istniał zwyczaj umieszczania rzeźby ‘rabiszu’ przed bramą pałaców, a także domów. Była to 
rzeźba groźnego demona, gotowego rzucić się na każdego napastnika. Tutaj ‘robec’ odgrywa rolę przy-
dawki do ‘grzechu’, wyrażając niejako personifikację grzechu. 

Chociaż Bóg wybrał Abla, nie opuszcza bynajmniej Kaina. Upomina go, wskazując na grzech jako 
czyhającego na niego ‘demona-rabiszu’. Jak Adam, tak Kain – i każdy człowiek – musi dokonywać nie-
ustannie wyboru: za Bogiem, czy za szatanem. Kusiciel kontynuuje dzieło węża z raju! Kain mimo 
wszystko zachowuje wolność: «Gdybyś postępował dobrze...»; «a przecież ty masz nad nim panować» 
(Rdz 4,7). 

Upomnienie Boże nie znajduje oddźwięku w jego sercu pełnym nienawistnej zazdrości. Po wyprowa-
dzeniu brata w ‘pole’ rzuca się na niego i zabija go. Zło raju szybko rozprzestrzenia się w postaci walki 
człowieka z człowiekiem. Wraz z tą pierwszą zbrodnią przychodzi na świat gwałtownie zadawana współ-
człowiekowi śmierć. 

* 
Rdz 4,9-16: Po dokonanej zbrodni Bóg natychmiast wkracza na widownię. Jak w raju, tak i tutaj naj-

pierw następuje przesłuchanie. Bóg będzie kiedyś sądził umarłych: 
«Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy... usłyszą głos Jego ‘Syna Człowieczego’. A ci, którzy pełnili 
dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia» 
(J 5, 28n; por. Rz 14,10; 1 Kor 5,10). 

Bóg jest jednak też Sędzią żywych, rozmawiając z każdym ze swych ‘żywych Obrazów’ – mężczyzną i 
niewiastą – przez głos sumienia (por. Rz 2,15n). Co prawda «straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga ży-
jącego» (Hbr 10,31). Ale jest to jedyny sposób ocalenia przed zagładą wieczną. 

W przeciwieństwie do prarodziców, Kain nie tylko nie usprawiedliwia się, lecz wypiera się arogancko 
winy. Bóg nie może pozostawić zbrodni bezkarnie i uświadamia mu jej ciężar: «Krew [dosł.: ‘krwie’ – w 
plur.] brata twego głośno woła [dosł.: krzyczy – jako osoba wołająca ratunku] ku Mnie z ziemi» (Rdz 
4,10). Według Hebrajczyków, krew jest siedzibą ŻYCIA (por. Pwt 12,23: «ale się wystrzegaj spożywania 
krwi, bo we krwi jest życie...»; por. Kpł 17,11.14). Życie zaś jest ścisłą własnością Boga. Toteż zamach 
na nią – zwłaszcza w przypadku człowieka [z uzasadnieniem: jako «Obrazu Boga»: Rdz 9,6b] – jest za-
machem ostatecznie na samego Boga. 

 W obliczu arogancji Kaina, Bóg ogłasza wyrok. Jednakże Bóg NIE wypowiada złorzeczenia-
przekleństwa na Kaina, a tylko stwierdza: 

«Jesteś WYKLĘTY (’ârűr ’attâh) z ziemi, która rozwarła swoją paszczę, by przyjąć krew brata twego z twej rę-
ki» (Rdz 4,11). 

Nadejdzie czas, kiedy ziemia-matka ‘odsłoni’ (Iz 26,21; por. Ap 20, 13;6,10n) przelaną na niej krew, któ-
rą przyjęła. I wydobędzie ją na światło dzienne. 

 W Rdz 4,12 stwierdza Jahwe szczegółowiej, że ‘gleba’, którą Kain dotąd uprawiał i z której żył, bę-
dzie odnosiła się do niego jako do człowieka ściganego ‘przez krew’ niewinnie zabitego Abla. Zatem ni-
komu nie wolno Kainowi przyjść z pomocą. Jahwe dozwoli, by plama krwi, która tkwi ‘na nim’ [por. 
«Krew Jego na nas i na dzieci nasze»: Mt 27,25], uskuteczniła prędzej czy później swój niszczycielski po-
ścig (‘krew ścigająca!’), zmierzający do zniszczenia go przez sprowadzenie na niego takiego samego zła 
(śmierci), jakiego on się dopuścił. 

 Ponieważ ziemia nie będzie mu dostarczała płodów, a z drugiej strony wyrzekła się go rodzina z racji 
popełnionego bratobójstwa, Kain pozostaje bez środków ochrony i życia. Dlatego właśnie staje się «tuła-
czem» i «zbiegiem» (Rdz 4,12.14) na ziemi. Na tym polega nie tyle wyrok, ile stwierdzenie ze strony Ja-
hwe: «JESTEŚ WYKLĘTY z ziemi...» (Rdz 4,11). Wypada pamiętać o słowach Lb 35: 

«...krew jest tym czynnikiem, który wywołuje skalanie (splamienie) ziemi. Co do ziemi zaś – nie ma innego 
sposobu dokonania przejednania krwi, jaka zostłaa na nią przelana – poza krwią tego, który ją przelał. A zatem 
macie nie plamić kraju, którego mieszkańcami jesteście i wpośród którego Ja również zamieszkałem» (Lb 
35,33nn). 
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Natomiast z Kpł 18 wynika, że sprofanowany kraj (np. przez grzechy rozpusty, zabójstwa itp.) będzie 
chciał «wypluć» grzeszników. Ziemia-matka nie chce ‘nosić-dźwigać’ takich ludzi. Toteż takiego czło-
wieka należy «wykorzenić spośród ludu» (Kpł 18,25; por. też np. Kpł 20,22nn). 

 Mimo wszystko Jahwe bierze Kaina i wtedy jeszcze w ochronę. Kain stwierdza: «Zbyt wielka jest 
KARA moja, abym mógł ją znieść» (Rdz 4,13). Kain zdaje sobie sprawę, że skoro zostaje wypędzony z 
ziemi, którą uprawiał, i nie chroni go już solidarność rodowa, każdy może go zabić bezkarnie (Rdz 4,14). 
Bóg daje mu wówczas tajemniczy «znak» ochronny, który jest wyrazem Bożej dobroci i danej mu po-
nownie szansy. Trudno powiedzieć, na czym on polegał. Nie chodzi tu prawdopodobnie jedynie o jakiś 
znak przynależności do klanu, lecz o jakieś osobiste znamię, być może samym widokiem odstraszające 
dla potencjalnego napastnika. Nie jest to jednak znak potępienia, lecz łaski. Poza tym Jahwe dodaje jesz-
cze coś więcej: stwierdza, że w razie naruszenia życia Kaina, napastnik dozna niezwykle surowej kary 
Bożej: siedmiokrotnie większej pomsty (Rdz 4,15). 

 Słowa opisu biblijnego, że Kain «odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nôd, na wschód od Edenu», 
stwierdzają jedynie jego oddalenie się od Boga. ‘Nôd’ oznacza: błąkać się. Jest to jeden raz więcej prze-
rzutowanie stanu duchowego na rzeczywistość zewnętrzną: odejścia od Boga na skutek wyrzutów sumie-
nia i poczucia, że i ziemia nie chce nosić zbrodniarza (Rdz 4,16). Winę za ten stan ponosi nie Bóg, który 
wciąż czeka na syna marnotrawnego, lecz człowiek, któremu w grzechu nie jest dobrze, ale który zamiast 
szukać winy w sobie samym, przerzuca odpowiedzialność za swój stan wewnętrzny na otoczenie, a nawet 
samego Boga. 

Wypada przytoczyć w tym kontekście słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae (1995). W 
encyklice odwołuje się Ojciec święty raz po raz do relacji biblijnej o Kainie – oraz do innych opisów bi-
blijnych o zabijaniu: 

«...Tekst biblijjny nie wyjaśnia, dlaczego Bogu bardziej podoba się ofiara Abla niż Kaina; bardzo jasno wska-
zuje jednak, że Bóg, choć wybiera ofiarę Abla, nie przerywa dialogu z Kainem. Karci go, przypominając mu o 
jego wolności wobec zła: zło nie jest bynajmniej nieuniknionym przeznaczeniem człowieka. To prawda, że po-
dobnie jak wcześniej Adam, Kain jest kuszony przez złowrogą moc grzechu, która niczym dzika bestia czyha u 
wrót jego serca, aby rzucić się na swą ofiarę. Ale Kain pozostaje wolny wobec grzechu. Może i powinien nad 
nim panować...» (EV 8). 

A w nawiązaniu do Bożego dialogu z Kainem po jego zbrodni: 
«Po zbrodni Bóg wkracza, aby pomścić zabitego. Kain, zapytany o los Abla, zamiast zawstydzić się przed Bo-
giem i prosić o przebaczenie, z zuchwałością omija pytanie: ‘NIe wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?’ 
(w.9). ... Kain próbuje kłamstwem zakryć zbrodnię. Czyniono tak często w przeszłości i czyni się nadal, posłu-
gując się różnymi ideologiami dla usprawiedliwienia i zamaskowania najokropniejszych przestępstw przeciw 
osobie. ‘Czyż jestem stróżem brata mego?’: Kain nie chce myśleć o bracie i odrzuca odpowiedzialność, którą 
każdy człowiek ponosi za bliźniego.... 
- Ale Bóg nie może pozwolić, aby zbrodnia pozostała bezkarna: krew zabitego woła do Niego z ziemi, na której 
została przelana, i domaga się, aby wymierzył sprawiedliwość. Z tego tekstu Kociół zaczerpnął określenie 
‘grzechy wołające o pomstę do nieba’ i włączył do tej kategorii przede wszystkim dobrowolne zabójstwo czło-
wieka...» (EV 9). 

A w nawiązaniu to stanu po osądzeniu i oddaleniu Kaina: 
«Bóg jednak, który zawsze jest miłosierny, nawet wtedy, gdy karze, ‘dał... znamię Kainowi, aby go nie zabił, 
ktokolwiek go spotka’ (w.15): daje mu więc znak rozpoznawczy, który nie ma go skazać na potępienie przez 
ludzi, ale osłaniać go i bronić przed tymi, którzy chcieliby go zabić, choćby po to, by pomścić śmierć Abla. 
Nawet zabójca nie traci swej osobowej godności i Bóg sam czyni się jej gwarantem. Właśnie tutaj objawia się 
paradoksalna tajemnica miłosiernej sprawiedliwości Boga, o której pisze pisze św. Ambroży: ‘Skoro zostało 
popełnione bratobójstwo, czyli największa ze zbrodni, w momencie gdy wszedł na świat grzech, natychmiast 
też musiało zostać ustanowione prawo Bożego miłosierdzia; gdyby bowiem kara spadła bezpośrednio na win-
nego, ludzie nie okazywaliby umiaru ani łagodności w karaniu, ale natychmiast wymierzaliby karę winowaj-
com. ... 
Bóg odrzucił Kaina sprzed swojego oblicza, a gdy wyrzekli się go także rodzice, nakazał mu żyć jakby na wy-
gnaniu, w osamotnieniu, ponieważ zwierzęca dzikość wyparła zeń ludzką łagodność. Jednakże Bóg nie zamie-
rza ukarać zabójcy – zabójstwem, gdyż chce nawrócenia grzesznika bardziej niż jego śmierci’» (EV 9). 
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§ 3. Potomkowie Kaina: Rdz 4, 17-24 

a. Cywilizacja miejska 

 W oderwaniu od Jahwe, Kain oddaje się całkowicie uprawie ziemi, wznosząc zarazem wraz z swymi 
potomkami cywilizację świecką. Powstaje pierwsze miasto, zwane od imienia jego syna HENOCH (Rdz 
4,17). Z kolei synowie Henocha rozwijają kulturę świecką. 
JABEL (= hodować, prowadzić) stał się praojcem hodowców dużych stad bydła (Rdz 4,20); podczas gdy: 
JUBAL (jobel = róg) zainicjował sztukę, muzykę (Rdz 4,21); 
TUBAL (tubal = rzemieślnik) zaś rozwinął rzemiosło. 

Postęp materialny wiąże się z dekadencją moralną. Kainici stają się praktycznie ateistami, zaprzeczają 
istnieniu Boga, lub nie oglądają się na Niego, ignorując Go na codzień. 
LAMECH pojmuje dwie żony, wprowadzając poligamię (Rdz 4,19). Imiona jego żon to: 
ADA (= ozdobna, wymalowana); 
i SELLA (= ciemna, szatynka; lub: nosząca dzwoneczki-brzękadełka; rozpustnica). 
Siostrą Tubal-Kaina jest NAAMA (= śpiewaczka; lub: przyjemna).  
Same symboliczne imiona świadczą o staczaniu się życia moralnego. 

b. Pieśń zemsty: Rdz 4,23n 

 W szczególny sposób o dekadencji i zdziczeniu obyczajów świadczy ‘PIEŚŃ LAMECHA’ (Rdz 
4,23n). Życie potomków Kaina było dostatnie: duże hodowle, spokojny tryb życia, pełno muzyki i tańca. 
Poczucie bezpieczeństwa w związku z wyrobem broni wyrodnieje w pychę i zadufanie we własne siły. 
Pieśń zemsty Lamecha składa się z 3 paralelnych dystychów. Zionie dziką żądzą zemsty i jednocześnie 
tchnie przechwałkami mężczyzny w obliczu kobiet, jako wyraz prymitywnej męskiej kokieterii. Lamech 
nie mierzy zemsty miarą doznanej krzywdy względnie obrazy, lecz nieograniczoną żądzą odwetu, nie ma-
jącego nic wspólnego z ‘prawem odwetu’ (por. Wj 21,23nn). Chce on zabijać nawet za doznanie tylko 
sińca, mnożąc zemstę do 77 razy. 

 Obserwujmy straszliwe zdziczenie obyczajów potomków Kaina i Lamecha, a z drugiej strony naj-
głębsze niziny życia moralnego. Autor biblijny ukazuje odwet w przypadku Kaina jako wyraz miłosiernej 
interwencji Bożej, by go obronić w jego odizolowaniu. Obecnie Lamech chełpi się żądzą zabijania i zdol-
nością swego klanu do pozbawionego skrupułów przekraczania odwetu ustanowionego przez Boga – w 
oparciu jedynie o własne siły, bez oglądania się na Boga. Wszystko to przejawia zdecydowane odwróce-
nie od Boga. 

c. Genealogia Setytów: Rdz 4,25n 

 Nie wszystko jest jednak stracone. Ewa rodzi jeszcze jednego syna, SETA (‘dodawać’). Wyjaśnia je-
go imię etymlogicznie: «Gdyż dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain». Set 
wchodzi w miejsce Abla, umiłowanego i wybranego przez Boga. Będzie on jednym spośród «nasienia-
potomstwa», które uczestniczy w Bożym wybraniu. Autor biblijny dodaje, że Setowi urodził się syn 
ENOSZ (= człowiek). I że wtedy «zaczęto wzywać imienia JAHWEH». Znaczy to, że wtedy zaczęto od-
dawać publiczny kult Bogu. Zatem równolegle z odejściem Kainitów rozwija się kult Boży – Setytów. 

   

§ 4. Genealogia Adama i Sema: Rdz 5 
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a. Długość życia Patriarchów 

 Genealogie biblijne Patriarchów przed i po potopie przedstawiają dwie linie pokoleń, których celem 
jest zapełnienie czasokresu od stworzenia Adama aż do potopu, a potem od potopu aż do zejścia Abraha-
ma do Kanaanu. Genealogie podają pozornie ścisłe dane według schematu: ‘A’ żył przez x lat i zrodził 
‘B’. Po czym żył jeszcze y lat, rodząc synów i córki. Całość zaś lat życia ‘A’ wynosiła z. W oparciu o te 
dane sądzono dawniej, że ludzkość istnieje na podstawie Pisma św. około 4000 lat (wg LXX: 5000 lat) aż 
do Chrystusa. 

 Zastanawiające są tu duże rozbieżności w trzech głównych recenzjach Genesis: TM (tj. tekst maso-
recki – oraz Vg), Sam (= tekst Samarytański) i LXX. I tak np. od Adama do wejścia Abrahama do Kana-
anu upłynęło lat: 2023 wg TM, 2324 wg Sam, a 3509 wg LXX. Na ogół pierwszeństwo daje się TM, gdyż 
nietrudno dostrzec w Sam i LXX manipulacje cyframi z określonych powodów: artystycznych lub teolo-
gicznych (m.in. systematyczne zmniejszanie się długości życia Patriarchów). Jeśli jednak Sam i LXX 
przykładają tak mało wagi do ‘obiektywizmu’ podawanych cyfr, jest to dla nas znak, że obiektywizmu te-
go nigdy nie było, i że jest to jeden więcej ‘gatunek literacki’. Intencja autora biblijnego nie zmierza tu 
wcale do podawania cyfr w sensie matematycznym, lecz artystycznym.  

 ADAM żył zatem: według TM – 930 lat. Jared – 963 lat. Matuzalem – 969 lat, Noe 950 lat. W liście 
Patriarchów po potopie cyfry są już znacznie skromniejsze: SEM – 600 lat, a lata życia innych Patriar-
chów o wiele mniejsze. Z wykopalisk zdaje się wynikać, że człowiek pierwotny żył mniej więcej tyle sa-
mo lat, co człowiek dzisiejszy. 

Autor biblijny, a raczej już cytowane źródła (niewątpliwie istniały ‘genealogie’ na długo przed dzi-
siejszą Rdz) nie przywiązywali więc do cyfr wartości absolutnej. Dopatrywali się w nich wartości przede 
wszystkim symbolicznej – zgodnie z kluczem artystycznym, którego do dziś w pełni nie znamy. I tak np. 
w listach genealogicznych sumeryjskich i babilońskich, cyfry są niepomiernie wyższe, dochodząc do kil-
kudziesięciu tysięcy lat, a łączna ich suma wynosi 241.000 lat do czasu potopu. Stwierdzamy, że ówcze-
snych czytelników nie raziła duża rozbieżność cyfr pomiędzy poszczególnymi recenzjami. Pisarze zdawa-
li sobie dobrze sprawę z ich wartości symbolicznej i jedynie przybliżonej, godząc bez trudu artyzm cyfr – 
z historyczną treścią samych genealogii. 

b. Pozorna krótkość prehistorii biblijnej i wartość genealogii 

 Zdziwienie budzi olbrzymi czasokres, objęty tymi dwiema genealogiami i skąpa ilość ogniw pokoleń 
łączących zapewne dziesiątki, a może znacznie więcej tysięcy lat. Przytaczane cyfry lat życia Patriarchów 
są w sposób oczywisty niczym wobec wieku istnienia człowieka na ziemi. Mamy przed sobą zapewne 
tylko konwencjonalny środek wyrażania myśli, upraszczający istotę rzeczy. Genealogie przekazują po 10 
imion ogniw przed potopem, i tyleż (łącznie z Abrahamem) po potopie. 

 Dochodzimy do wniosku, że omawiana genealogia, wraz z genealogią Kainitów i Setytów, nie mogą 
służyć do zrekonstruowania chronologii. Wartość ich jest taka, jaką przypisywały im ludy nomadów. Ge-
nealogia jest dokumentem uzasadniającym posiadanie określonych praw przez sam fakt pochodzenia od 
określonego protoplasty. Istnieje równorzędność w przekazywaniu prawa – a przekazywaniu krwi. Kto-
kolwiek staje się uczestnikiem pewnych praw, uważa się tym samym za potomka tego, kto mu je przeka-
zuje. Toteż autor bibliny uważa obie genealogie za dokumenty historyczno-prawne, potwierdzające prze-
kazywanie obietnic i Bożych błogosławieństw od Adama do Noego, i od Noego do Abrahama. Analo-
gicznie Kainici stają się w miarę postępu materialnego spadkobiercami przekleństwa, jakie spadło na Ka-
ina, dziedziczenia stosowanego przez niego gwałtu i jego nieustabilizowanego życia. 

 Można przyjąć, że imiona przodków Abrahama były przekazywane w tradycji rodowej. Niektóre po-
dobne imiona występują na współczesnych mu tabliczkach klinowych. Imiona przodków Noego są praw-
dopodobnie imionami najstarszych osobistości, jakie utrwaliła tradycja rodowa. Nomadzi uważali je za 
protoplastów Hebrajczyków i w ten sposób zostały one połączone w jedną genelogię. 

 Porównanie genealogii Kainitów z genealogią Setytów wykazuje zbieżność niektórych imion, z tym 
tylko że występują w nieco innej kolejności. Nie jest wykluczone, że chodzi ostatecznie o tych samych 



 10 
przodków, których listy przechowały się w dwóch nieco się różniących tradycjach. 

c. Henoch w dziejach zbawienia 

 Na 7 miejscu genealogii Setytów mieści się imię HENOCHA, wyróżniającego się trzema cechami. 
Zdradza to intencję autora, względnie kompilatora. 

1. Dwukrotnie jest powiedziane, że Henoch «chodził przed Bogiem» (= żył w przyjaźni i Łasce przed 
Bogiem; Rdz 5,22.24), czyli że prowadził życie w sprawiedliwości i zażyłości z Bogiem. Podobnie wy-
powiada się potem autor biblijny o Noem (Rdz 6,9; 7,1). Stąd pierwsze pouczenie: Bóg zawsze znajduje 
swych czcicieli. Poprzednio był nim Enosz (Rdz 4, 26), teraz Henoch, a potem Noe, w którym rodzina 
ludzka zostanie ocalona od totalnej zagłady. Ci szczególni czciciele Boży są przedstawicielami linii dzie-
dziczącej błogosławieństwo początków ludzkości. 

2. Życie Henocha jest najkrótsze spośród Patriarchów tej samej linii genalogicznej. Mogłoby się to 
wydawać sprzeczne z ogólnie wówczas przyjętym poglądem, że długowieczność jest wyrazem szczegól-
nego błogosławieństwa, jakim Bóg obdarza sprawiedliwych (por. Wj 20,12; Pwt 6,2; Ps 34,13). W tym 
wypadku zdaje się to być niejasną jeszcze zapowiedzią późniejszego stwierdzenia z Mdr 4,7-10 – że 
śmierć sprawiedliwych staje się przeniesieniem do lepszego życia, ze względu na nieśmiertelność duszy i 
możność wynagrodzenia w przyszłym życiu. 

3. To właśnie jest trzecią cechą, jaką Rdz 5 odnosi do Henocha. Nie jest o nim powiedziane, że umarł, 
ale że «następnie zniknął, bo zabrał go Bóg» (Rdz 5,24). Wyrażenie to nie jest jasne, ale leży ono na linii 
wiodącej do jasno wyrażonego objawienia z Księgi Mądrości. Kto chodzi z Bogiem, nie może być odłą-
czony od Niego poprzez śmierć: Bóg potrafi go wziąć do siebie. Jest to słowo nadziei, spotykane bardzo 
wyjątkowo w Rdz, na wiele wieków przed dalszym Objawieniem w tym zakresie. Pojawia się ono tuż 
przed triumfem śmierci duchowej i fizycznej, jaka nastała w chwili potopu. 

Krótka wzmianka o Henochu z Rdz układa się być może równolegle z bogato rozwiniętą tradycją ust-
ną o Henochu. Znamy ją częściowo z APOKRYFU HENOCHA, zgodnie z którym Henoch został prze-
niesiony do ogrodu EDEN (raju). Jeśli autor biblijny przejął ten szczegół z już istniejącej tradycji o Heno-
chu, ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że więcej go nie widziano wśród śmiertelnych, gdyż Bóg wy-
jął go spod zwyczajnego prawa śmierci. Równocześnie zaś nie wypowiedział o nim nic więcej poza tylko 
stwierdzeniem, że Henoch JEST Z BOGIEM. 

W tym sensie można rozumieć wzmiankę o «przeniesieniu» (zabraniu) Henocha z Syr 44,16 
(wzmianka o przeniesieniu do ‘raju’ jest dodatkiem z Vg); 49,14 (Vg: w.16); Hbr 11,5 (gdzie wzmianka, 
iż «przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg 
go zabrał...» – dotyczy zapewne zwyczajnego sposobu umierania). Wzmianka z Jud 14n dotyczy zapewne 
przyszłego sądu Bożego, dotyczącego potopu. 

   

§ 5. Przyczyny potopu – «Synowie Boży»: Rdz 6,1-4 

a. «Synowie Boży»: Rdz 6,1n 

Autor biblijny pragnie najpierw opisać upadek moralny ludzkości, który stał się przyczyną potopu. 
Potop bowiem jest karą (Rdz 6, 5.7.13) za grzechy ludzi: 

«Kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. SYNOWIE BOŻY (beně hâ-Elohim) widząc, że 
córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały» (Rdz 6,1n).  

Kim są «synowie Boży»? Autor biblijny przedstawia ich jako LUDZI. Według Mdr 5,5 «synowie Bo-
ży» występują paralelnie do «sprawiedliwych», lub ogólniej: narodu wybranego. Niekiedy zwrot ten wy-
stępuje w formie zaimkowej (‘synowie twoi, moi’: Ps 73,15; Iz 1,2; Jr 3,14-19). Autor biblijny ma tu na 
myśli niewątpliwie szachetniejszą część ludzkości – potomków SETA. 
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«Córki ludzkie» – to po prostu dziewczyny, kobiety. Autor podkreśla hedonistyczne traktowanie mał-

żeństwa. Dotychczasowe pojęcie ‘niewiasty’ z Rdz 2,23n poszło w zapomnienie. Upowszechniła się poli-
gamia i związki przejściowe. Nie jest wykluczone, że «córki ludzkie» oznacza kobiety z genealogii Kaini-
tów. Doprowadzały one do powszechnego zepsucia również u Setytów. Nie da się utrzymać opinii, jakoby 
zwrot ‘synowie Boży’ dotyczył Aniołów, którzy upadli przez grzechy seksualne z ‘córkami ludzkimi’: 
chociażby ze względu na ich duchową naturę (por. np. Mt 22,30: Aniołowie ani się żenią, ani nie wycho-
dzą za mąż). 

b. Życie do 120 lat: Rdz 6,3 

«Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze... – Niechaj więc żyje tylko 120 lat». Bóg 
wypowiada swój sąd, że człowiek jest tylko ‘ciałem’. Nie chodzi o to, by ‘ciało’ było ‘złe’, jakoby czło-
wiek całkowicie oddał się we władanie instynktów. Chodzi raczej o stwierdzenie słabości człowieka. Sam 
z siebie człowiek jest ‘prochem-pyłem’, a podtrzymać go może jedynie Duch Boży, uzdalniając do czy-
nów wielkich i pięknych. Ocena moralna polega na tym, że człowiek, z natury słaby, dobrowolnie odrzu-
cił to, co stanowi o jego sile, stając się samym tylko 'ciałem’. 

 Bóg jednocześnie ogłasza wyrok: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze... – Nie-
chaj więc żyje tylko 120 lat» (Rdz 6,3). Duch Boży ożywiający wszystko co żyje (Ps 104,29n) staje się tu-
taj wyrokiem śmierci: człowiek zginie w ciągu 120 lat. Nie ma wątpliwości, że chodzi o okres aż do po-
topu. Wielu dostrzega w tym czas dany przez Boże Miłosierdzie, które odracza karę, by ludzie mogli się 
opamiętać i nawrócić. Liczba ‘120’ jest wyrazem pomnożenia 3 x 40, klasycznej cyfry całej generacji. 

 Por. Jezus do S.Faustyny Kowalskiej: «Na ukaranie mam wieczność, a teraz przedłużam im czas miłosierdzia, 
ale biada im, jeżeli nie poznają czasu nawiedzenia Mego...» (DzF 1160; por. 1728.1448. 1146; oraz: Łk 13,34; 
itd.). 

c. Giganci: Rdz 6,4 

«A w owych czasach byli na ziemi giganci (nephilîm)» (Rdz 6,4). Określenie to, niepewnej etymolo-
gii, które już LXX tłumaczy przez ‘giganci’, określa szczególny rodzaj ludzi, dużych wzrostem, którzy 
mieszkali w Kanaanie (por. też Pwt 1,28; 2,10; itd.). Tekst wiąże z gigantami trzy twierdzenia: 
– Giganci istnieli w czasach, gdy synowie Boży łączyli się z córkami ludzkimi. Tzn. istnieli niezależnie 
od wspomnianych tu małżeństw. 
– Istnieli oni również potem, tzn. po potopie. Autor natchniony łączy ten fragment z aluzją z Lb 13,33 
(wywiad przed wkroczeniem do Kanaanu), a z drugiej strony pragnie ich odmitologizować i umieścić w 
racjonalnej historii. 
– Giganci utożsamiają się z ‘gibborîm’ (bohaterzy, mocarze), o jakich niejednokrotnie wspomina Pismo 
św. (np. Joz 1,14; 8,3; 1 Sm 17, 51; 2 Sm 23,8n; itd.). Stwierdza zarazem ich cechy na wskróś ludzkie, a 
nie mityczne. Poza tym precyzuje, kim są ci «mężowie mający imię» (= sławni; Rdz 6,4). Autor czyni tu 
zapewne aluzję do legendarnych postaci starożytności mezopotamskiej (i nie tylko), takich jak GILGA-
MESZ itp., uważanych powszechnie za postacie półbogów, lub ubóstwionych ludzi. Autor uwydatnia tym 
samym ich bezsilność w obliczu Bożej kary. 

Nie jest wykluczone, że cały fragment Rdz 6,1-4 jest pochodzenia przedizraelskiego i że w pierwotnej 
wersji wyjaśniał pochodzenie gigantów jako potomków małżeństw istot nadziemskich z córkami ludzki-
mi. Niemniej nie może to być ‘cytat nie aprobowany’ przez autora biblijnego. Jeśli autor go przytacza, 
przerobił go najpierw gruntownie, zmieniając całkowicie, dyskretnie a radykalnie, jego pierwotny sens. 
Wspomina jedynie o istnieniu gigantów w owych czasach – ale i potem. Stwierdza zarazem wyraźnie, że 
nie byli owocem wspomnianych małżeństw. Toteż niezależnie od prehistorii przytoczonego tekstu, autor 
biblijny przypisuje grzech wyłącznie człowiekowi, a nie istotom boskim czy anielskim. Samego zaś po-
chodzenia gigantów autor nie wyjaśnia, gdyż nie miałoby to znaczenia dla religijnego sensu przytoczo-
nych wydarzeń.  
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 § 6. Potop i odnowienie świata: Rdz 6,5 – 9,17 

a. Postanowienie zesłania potopu Rdz 6,5-8 

 W obliczu ludzkiej nienawracalności i utrwalonej przewrotności, Bóg «żałuje», że stworzył człowie-
ka. Jest to silny antropopatyzm, wyrażający wymagania Bożej Świętości, która nie może znieść widoku 
grzechu. Bóg podejmuje decyzję zgładzenia rodzaju ludzkiego, a wraz z ludźmi solidarnie i zwierząt. Nie 
zapowiada jednak, w jaki sposób to przeprowadzi. Sam tylko Noe uniknie zniszczenia: «Tylko Noe zna-
lazł łaskę w oczach Jahwe» - dzięki sprawiedliwemu postępowaniu w swym życiu» (Rdz 6,9). Bóg jest 
jednocześnie sprawiedliwy – i miłosierny. Samo imię ‘Nôach’ oznacza bądź: ‘ten który przeżył’, bądź 
może ‘on pocieszył (się)’. 

Bóg objawia Noemu już z góry swoją wolę zawarcia z nim Przymierza. Stanie się to po potopie (Rdz 
9,9nn). Bóg poleca zbudować ‘arkę’ (těbâh). Słowo to oznacza nie tyle okręt, co ‘skrzynię’ z drzewa na-
syconego żywicą (por. zairską pirogę). Ma się składać z trzech kondygnacji, z przedziałami pośrodku, z 
boku zaś były drzwi. O oknie mowa jest jedynie ubocznie (Rdz 8,6). 

Pozorną sprzeczność między Rdz 6,19 – a Rdz 7,2 (ilość zwierząt: po parze – czy też po 7 par?) moż-
na wyjaśnić odrębnymi nurtami tradycji: J i P (Jahwistycznej – i kapłańskiej). Poza tym większa ilość 
zwierząt czystych była nieodzowna ze względu na wielką ofiarę, jaką Noe złożył Bogu po potopie (Rdz 
8,20nn), jeśli nie miało to doprowadzić do zagłady poszczególnych gatunków. 

Do Arki mają wejść 8 osoby i po 1 parze wszystkich zwierząt, żeby mogli ponownie mnożyć się po 
potopie. Zwierzęta łączy z człowiekiem więź solidarności – w karze i zbawieniu. Bóg poleca Noemu 
wejść do Arki (Rdz 7,1-5) i ponownie również zwierzętom, ale tym razem według rozróżnienia z Kpł 11: 
po 1 parze zwierząt ‘nieczystych’, i po 7 par zwierząt ‘czystych’, którymi można by się pożywiać i skła-
dać je w ofierze. 

b. Wejście do Arki i wysłanie ptaków pod koniec Potopu Rdz 7,6-16; 8, 6-14 

Noe wchodzi ostatni, a Bóg zamyka za nim drzwi. Przejawia się w tym ojcowska dobroć Boga. Za-
czyna się straszny kataklizm: «Trysnęły z hukiem wszystkie źródła wielkiej otchłani i otwarły się upusty 
nieba» (Rdz 7,11). Jest to nawiązanie do opisu Rdz 1, według którego Bóg rozdzielił wody górne od dol-
nych. 

Wzrost wód (Rdz 7,12-24) odbywał się w trzech etapach: najpierw wody uniosły arkę, potem doszły 
aż do szczytu gór, i wreszcie wzniosły się ponad szczyty gór, przewyższając je ok.8 m. W takich warun-
kach oczywiście nie ocalała żadna istota. Jesteśmy ponownie świadkami rozbieżności opisu. Według Rdz 
7,12.17 wody osiągnęły maksimum w 40 dni, a według Rdz 7,24 – 150 dni, zależnie od tradycji J – czy P. 

Opadanie wód (Rdz 8,1-5). Wszyscy grzesznicy wyginęli. Zaczyna się czas miłosierdzia: «Bóg pa-
miętając o Noem i istotach przebywających wraz z nim w arce...» Bóg ‘zamyka’ katarakty na ziemi i na 
niebie, sprowadzając zarazem ‘wiatr’. Arka zatrzymuje się na górze. Również odpływ wód jest zaznaczo-
ny w sposób zróżnicowany (Rdz 8,6: 40 dni; Rdz 8,13: 5 miesięcy). Spocznie ona na górze ARARAT. 
Chodzi nie tyle o określoną górę, co okolicą, równoznaczną z Armenią, dawniejszym Urartu. Utożsamia-
nie Ararat z Massis (dzisiejszej Aghridagh: 5156 m) jest pochodzenia pozabiblijnego. 

Noe chce się przekonać, czy można już opuścić arkę. Wysyła trzykrotnie ptaki – w formie wzrastają-
cego napięcia, aż wreszcie gołębica, która poprzednio przyniosła gałązkę z liśćmi, już nie wróciła. Zaczy-
na się dla wszystkich istot żywych nowa era. Bóg ponawia polecenie rozmnażania się, jak w Rdz 1,22. 
Bóg wiąże z tym poleceniem swe błogosławieństwo (por. Rdz 9,2). Noe buduje ołtarz i składa ofiary ca-
łopalne, jako wyraz uznania Bożej suwerenności i Świętości, dla uśmierzenia Jego gniewu (por. 2 Sm 
24,25). Ofiary są dobrane spośród zwierząt ‘czystych’. Upodobanie Boże w ofierze jest wyrażone silnym 
antropomorfizmem: «Jahwe poczuł miłą woń...» (Rdz 8,21). Zgodnie z miłosierdziem, Bóg obiecuje, że 
już nie będzie karał potopem. 
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c. Odnowienie porządku po potopie. Przymierze, tęcza Rdz 9,1-17 

Noe zostaje ustanowiony panem nowego stworzenia, podobnie jak poprzednio Adam. Niemniej 
obecnie nie będzie już całkowitej harmonii między zwierzętami a człowiekiem. Człowiek może żywić się 
pokarmem zwierząt. Zakazane jest jedynie spożywanie krwi (por. Ez 33,25: grzech podobny do bałwo-
chwalstwa, zabójstwa i cudzołóstwa). Motywem jest to, że ‘krew to życie’ (por. Kpł 17,10-14; Pwt 
12,23), które Bóg zastrzegł dla Siebie. Bóg zabrania jak najbardziej kategorycznie zabijania człowieka, 
gdyż «człowiek jest stworzony jako Obraz Boży» (Rdz 9,6b). Prawo odwetu staje się hamulcem dla bez-
prawia i gwałtu panoszącego się przed potopem. 

Bóg zawiera nowe Przymierze z Noem i zwierzętami, zgodnie z zapowiedzią (Rdz 6,18). Widać wol-
ność Boga proponującego Przymierze z sobą. Nie jest to kontrakt handlowy, ale Przymierze wychodzące 
z Jego inicjatywy – jako Przymierze Łaski, będące zarazem dyspozycją. Przymierze jest punktem szczy-
towym opowiadania o potopie. Jest to pierwsze wyraźne Przymierze, jakie Bóg zawiera z człowiekiem. 
Potem nastąpi Przymierze z Abrahamem (Rdz 15,17) i Hebrajczykami (Wj 24,8), które znajdzie swe osta-
teczne dopełnienie w Przymierzu w Krwi Chrystusa (Łk 22,20; 1 KOr 11,25). 

Przy każdym Przymierzu starano się utrwalić je w postaci jakiegoś znaku, mającego świadczyć o jego 
zawarciu. Tutaj znakiem takim staje się tęcza. Z zakazu spożywania krwi (Rdz 9,2n) nie wynika koniecz-
nie, że poprzednio nie wolno było żywić się pokarmem zwierzęcym (por. ofiara Abla: Rdz 4,4). Przymie-
rze zawarte z Noem nie ma zanadto wyraźnie podkreślonego charakteru dwustronnego, a wydaje się ra-
czej uroczystą, boską obietnicą, analogicznie jak Przymierze Boga z Abrahamem (Rdz 17) i z Izraelem 
(Wj 31,12-17). Są to fragmenty biblijne przypisywane tradycji P (Kapłańskiej). Potwierdzeniem tego jest 
taki sam styl tych trzech opisów. 

Tęcza odgrywa tu rolę znaku, jako jego upamiętnienie i świadectwo (por. Joz 24,26; Rdz 31,43-54). 
W Przymierzu z Abrahamem znakiem Przymierza jest obrzezanie (Rdz 17). Znakiem Przymierza Bożego 
z Izraelem na Synaju ma być zachowywanie szabatu (Wj 31,12-17). Tutaj tęcza ma oznaczać przypo-
mnienie Przymierza z Bogiem. Tęcza pojawia się po burzy, gdy niebo jest już pogodne. Tęcza staje się 
znakiem zapewnienia ze strony Boga, że dzieło stworzenia, do którego nawiązuje opowiadanie (katarakty 
z nieba, wody otchłani) nie dozna już załamania – aż do końca świata (por. 2 P 3,5n). Świat zostaje obec-
nie definitywnie ustabilizowany. 

Znakiem Przymierza nie musi być coś nadzwyczajnego. Może to być zjawisko, któremu zawierający 
przymierze przypisuje jakieś nowe znaczenie, w tym wypadku Bożej życzliwości i łaskawości. 

d. Potop według J i P – Mezopotamskie opowiadania o potopie 

Dokładniejsza analiza długiego, uroczystym stylem opisanego potopu, wykazuje raz po raz ponawia-
ne powtórzenia. Nie tylko w formie ulubionej u Semitów, gdzie autor najpierw przedstawia polecenie, a 
potem powtarza je jeszcze raz, opisując jego wykonanie. Chodzi o powtórzenia szczegółów trudnych do 
uzgodnienia, np. różną ilość dni padania deszczu, długości trwania potopu, trwania opadania wód, różną 
ilość zwierząt czystych i nieczystych itd. 

Mamy tu do czynienia z dwoma odrębnymi opowiadaniami zestawionymi obok siebie dosyć mecha-
nicznie. Autor nie podejmuje nawet próby uzgodnienia owych odrębności. Oba opowiadania są całkowite, 
nacechowane swoistym językiem i stylem. Krytyka literacka przypisuje je tradycji teologicznej J i P (Ja-
hwistycznej i Kapłańskiej). 

W Babilonie istniały opowiadania o potopie w dużej mierze podobne do opowiadań biblijnych. Jak 
opowiadanie biblijne, również one występują w dwojakiej wersji: dłuższej – i krótszej. Na ogół to dłuższe 
opowiadanie lepiej się dochowało. Jest zawarte na tablicy XI poematu o GILGAMESZZU. Mianowicie 
pod wpływem boga ENLIL, bogowie postanawiają zesłać potop na ludzi. Jednakże bóg EA zdradza ten 
zamiar UTNAPISZTIMOWI, udając, że rozmawia ze ścianą. Zachęca go do zbudowania okrętu (nie ar-
ki!) i podaje jego dokładne rozmiary, każąc na koniec powlec go smołą (jak w Biblii). 

Opowiadanie babilońskie wykazuje kulturę bardziej rozwiniętą, aniżeli opowiadanie biblijne. Prócz 
rodziny, bohater zabiera na okręt specjalistów-rzemieślników. Sam potop jest przedstawiony jako wyzwo-
lenie straszliwego huraganu, wywołanego przez bogów odpowiedzialnych za żywioły. Pozostali bogowie, 



 14 
wystraszeni, pouciekali w tym czasie do najwyższej kondygnacji nieba, skomląc ‘jak wystraszone psy’. 
Potop ustaje w 7 dniu, czyli o wiele prędzej, aniżeli według Biblii. 

Utnapisztim otwiera okno i płacze, oglądając rozmiary spustoszenia. Okręt zatrzymuje się na górze 
Nisir (w Asyrii). Po trzykrotnym wysłaniu ptaków (gołębicy – jaskółki – kruka), Utnapisztim składa ofia-
rę, na którą bogowie gromadzą się jak muchy zwabione wonią ofiary. Dochodzi do sprzeczki pomiędzy 
bogami. Bogini Isztar nie chce, by Enlil, główny odpowiedzialny za potop, wziął udział w uczcie ofiarnej. 
Tymczasem Enlil wpada w gniew, gdy się dowiedział, że ktoś z ludzi umknął potopu. Bóg Ea, oskarżony 
o zdradę tajemnicy bogów, wykazuje Enlilowi, że jego postępowanie, które doprowadziło do potopu, było 
naganne. W końcu błogosławi Utnapisztimowi i jego żonie, obdarzając ich nieśmiertelnością i osiedlając 
u źródeł rzeki. 

Opowiadanie babilońskie wykazuje zdecydowanie charakter politeistyczny – w przeciwieństwie do 
monoteistycznego tła opowiadania biblijnego. Według Biblii, ten sam Bóg podejmuje decyzję zesłania 
potopu, ten sam Bóg ostrzega swego wybranego, jak uniknąć zagłady, po czym sam podejmuje decyzję, 
że już więcej nie będzie potopu, nie żałując jednak wcale poprzedniej decyzji (por. Rdz 8,21). Jahwe nie 
jest w żaden sposób przerażony wielkością wyzwoloneogo żywiołu, chociaż tekst biblijny donosi podob-
nie jak opis babiloński, że Bóg wdycha miłą woń ofiary (Rdz 8,21). 

Przede wszystkim zaś opowiadanie babilońskie w niczym nie wykazuje charakteru moralnego potopu, 
który jest wynikiem całkiem nieproporcjonalnego kaprysu bogów. Przeciwnie, Biblia ukazuje potop jako 
przejmującą lekcję moralną: Bóg nie znosi dłużej zła moralnego. Ludzkość uległa tak dogłębnemu zepsu-
ciu, że trzeba było zniszczyć ją i zacząć wszystko jeszcze raz od nowa. 

Poza tym oba opowiadania przejawiają taką samą mentalność, taki sam schemat – z charakterystycz-
nymi jednak różnicami, np. odnośnie do cyfr. Cyfra ‘7’ występuje w obydwu wersjach, choć w znaczeniu 
różnymi. Opowiadanie biblijne nosi na sobie znamię bardziej arachiczne. Trudno przyjąć, jakoby pocho-
dziło od znanego nam opowiadania babilońskiego. Zapewne jedno i drugie odzwierciedlają jeszcze bar-
dziej starożytne opowiadanie, już ustalone w formie ustnej. 

Istnieją zapewne opowiadania o potopie i u innych ludów świata. Są to opowiadania w dużej mierze 
niezależne od siebie. Wszystkie są być może echem pewnych pierwotnych wydarzeń, przekazywany w 
tradycjach ludowych. 

§ 7. Ogólne zagadnienia związane z potopem 

a. Historyczność i zasięg geograficzny potopu 

Ogólne rysy historycznego charakteru Potopu nie ulegają wątpliwości. Teologicznie biorąc, fakt po-
topu jest wspominany wielokrotnie w Biblii (Mdr 10,4; Syr 44,17nn; Hbr 11,7; 1 P 3,20; 2 P 2,5; Mt 24, 
37 – gdzie sam Jezus powołuje się na Potop). Z punktu widzenia historii ścisłej o Potopie świadczy nie-
zwykły nacisk tradycji licznych nie związanych ze sobą ludów, które każą przyjąć jakieś podstawowe wy-
darzenie, które stało się punktem wyjścia do powstania owych tradycji. 

Pojawia się pytanie, czy zatopieniu uległa cała powierzchnia ziemi, powodując zaginięcie wszystkich 
istot żyjących. Wydaje się, że tego rodzaju całkowity potop należy wykluczyć – ze względu na kilka racji: 
– nie było to konieczne, gdyż kara dotyczyła tylko ludzi; 
– byłoby to niemożliwe bez niezwykłego cudu Bożego, nieproporcjonalnego do Bożego zamierzenia. 
Wymagałoby to stworzenia olbrzymich mas wód, pokrywających ziemię na parę kilometrów wzwyż; 
– z punktu widzenia egzegetycznego nie jest to konieczne. Autor biblijny donosi o potopie ze swojego 
punktu widzenia, mówiąc zatem o ziemi, którą sam znał, a nie o tej, którą my znamy. Ponadto autor rela-
cjonuje potop językiem tradycyjnym, odzwierciedlającym przeżycia kogoś bezpośrednio ocalonego, dla 
którego zatem horyzont geograficzny był tym bardziej ograniczony. 

Istnieją pewne racje przemawiające za zagładą całej ludzkości i zwierząt przez potop. Byłoby to 
oczywiście możliwe jedynie w warunkach bardzo odległej epoki, albowiem już w paleolicie ludzie roz-
przestrzenili się daleko po starym świecie (Anglii, Jawie, Chinach, Południowej Afryce). Opinia taka by-
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łaby bardziej zgodna z językiem biblijnym. Nie jest to jednak konieczne z punktu widzenia egzegetyczne-
go. Wystarczy przyjąć względną powszechność Potopu – w znaczeniu ludzkości określonego regionu 
(mniej więcej Armenii). A wreszcie wydaje się, że Rdz zdaje się potwierdzać jedynie względną po-
wszechność Potopu. Autor biblijny bowiem korzysta ze schamatu eliminacji. Z kolei zaś Tablica Naro-
dów (Rdz 10) wspomina tylko o rasie białej, mimo iż autor biblijny na pewno znał np. murzynów. 

b. Epoka potopu i znaczenie teoogiczne opisu Potopu 

Co do epoki Potopu można jedynie snuć domysły. Potop musiał mieć miejsce w połowie średniego 
paleolitu, równolegle do ostatniego okresu pluwialnego (w Europie epoka lodowcowa). W tym okresie 
znikła rasa Neandertalska i inne odmiany ówczesnego człowieka. Fakt ten jest niemal pewny w dalszym 
okresie paleolitu. W takim ujęciu istnieje możliwość absolutnego, lub niemal totalnego wyginięcia czło-
wieka (powszecność moralna). Biblijny opis Potopu byłby w takim ujęciu szczegółowym wycinkiem, 
względnie konwencjonalnym opowiadaniem o fakcie, jaki zaistniał w pierwszym rzędzie w następstwie 
długotrwałych deszczów, które okazały się straszliwe w swych skutkach. 

Albo też potop miałby miejsce w epoce neolitycznej. Mogło chodzić o olbrzymie powodzie w Mezo-
potamii, połączone być może z przemieszczaniem się wód morskich. W takim ujęciu trudno byłoby mó-
wić o antropologicznej powszechności Potopu. Najbliższa faktów byłaby wówczas tradycja sumero-
babilońska. Mimo to trudno utożsamić ten Potop z pokładami powodziowymi odkrytymi w 1928/29 przez 
C.L.Wooley’a niedaleko ruin Ur, pomimo iż warstwa, śrdnicy 2,5 m – oddziela dwa różne typy cywiliza-
cji. 

Wypada zastosować do opowiadania o Potopie takie same zasady egzegetyczne, jak do pierwszych 
rozdziałów Rdz, zgodnie z sugestiami Listu Papieskiej Komisji Biblijnej z r.1948: że chodzi o ludowy 
opis początków ludzkości i narodu wybranego. 
– Autor biblijny chce niewątpliwie zilustrować Bożą karę za grzechy publiczne i społeczne, przy czym 
Bóg ocalił sprawiedliwoego; 
– Widzimy Bożą odpłatę w dziejach, zilustrowaną na przykładzie szczególnie wstrząsającym. Fak histo-
ryczny jest tu wyjaśniony jako słuszna Boża kara, przez włączenie tego epizodu w dzieje zbawienia. Au-
tor natchniony ukazuje w Noem resztę pierwotnego wybranego narodu. Bóg dokonuje ponownego wybo-
ru Ludu Przymierza, ukazując niezłomnie wierną miłość w stosunku do rodzaju ludzkiego. Bóg ponownie 
błogosławi odnowionemu światu, obdarzając ludzkość nowym i definitywnym poczuciem bezpieczeń-
stwa, jakie ziemia zapewni ludzkości (por. Iz 54,9). Błogosławieństwo to opiera się na Bożej obietnicy 
wyrażonej pod postacią Przymierza. Tak więc starożytny fakt, wspominany w dawnych pokoleniach jako 
przerażający kataklizm, zostaje przez autora biblijnego przekształcony w orędzie zbawienia. 
– Nie jest konieczne, by Bóg objawił autorowi natchnionemu szczegóły Potopu. Toteż mógł on powoły-
wać się na tradycyjne opowiadanie ustalone już w poprzedzających wiekach i przekazywane w schemacie 
nacechowanym artyzmem i na sposób dramatu. Autor zachował sam schemat, eliminując wszelkie aluzje 
mitologiczne. Chciał dochować wierności w obliczu dwu odrębnych wersji tego samego faktu, toteż za-
chował je, zestawiając jedynie oba opisy obok siebie. Tym samym daje do zrozumienia, że chodzi mu o 
przekazanie istoty faktów, które przekazuje ze względu na ich pouczenie historyczno-religijne, posługując 
się dla jego wyrażenia tym właśnie tradycyjnym opowiadaniem. Z tego powodu należy rozpatrywać 
szczegóły opisu biblijnego ostrożnie i roztropnie, nie przywiązując zbyt wielkiego znaczenia do takich 
szczegółów, jak wymiary arki, liczba zwierząt, czas trwania potopu, itd. 

NT powołuje się od czasu do czasu na Potop, ze względu na jego funkcję typiczną i przykładową. Za-
kładając historyczność Potopu, autorowie NT korzystają z opowiadania takiego, jakie zastali, nie usiłując 
potwierdzić wymienionych w opowiadaniu szczegółów. 

NT rozwija jednak religijne znaczenie Potopu – i to jest nową cechą. NT potwierdza jego charakter 
jako kary i sądu Bożego. Nawiązuje zarazem do Potopu jako obrazu końca świata (por. Mt 24,37nn; Łk 
17,26n; 2 P 3,6). Jako wyraz Bożej wierności i nadziei dla ludzkości zamkniętej w arce – Potop staje się 
typem Chrztu świętego (1 P 3,20n). Jak zatem ST wzbogacił znaczenie prehistorycznej tradycji, wcielając 
ją w dzieje zbawienia, tak NT dokonuje jej dalszego wzbogacenia, ukazując jej prorocką wymowę w po-
staci zapowiedzi rzeczywistości eklezjologicznej i eschatologicznej. 
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 § 8. Trzy rozgałęzienia ludzkości 
– Wyrocznia Noego: Rdz 9,18-29 

a. Potomkowie Noego 

Fakt upicia się Noego i grzech Chama stał się dla autora biblijnego sposobnością do przekazania oj-
cowskiej wyroczni, określającej przeznaczenie i los potomków Noego. Wzmianka o uprawie roli przenosi 
nas we wczesny okres neolitu. Z opisu wynika, że upicie się Noego wynikło z niewiedzy. Stąd nie wynika 
jeszcze, że Noe stał się ‘wynalazcą’ produkcji wina. Autor natchniony podkreśla, że niezamierzona nie-
przyzwoitość Patriarchy miała miejsce we wnętrzu jego namiotu (Rdz 9,21). 

Postępek Chama wiąże się nie tylko z nieumiarkowaną ciekawością syna, ale z poważnym nieusza-
nowaniem względem czcigodnego ojca w jego intymności. Oraz z faktem, że Cham sprowadził swych 
braci dla przyjrzenia się widowisku. Pozwala to zrozumieć ciężkość jego winy i kary. Szacunek pozosta-
łych dwóch synów Noego jest podkreślony przede wszystkim przez to, że oszczędzają ojcu oglądanie go 
w upokarzającym stanie, skądinąd tak ludzkim. 

b. Wyrocznia Noego Rdz 9,25-29 

Wyrocznie Noego stanowią pierwsze błogosławieństwo (i w tym wypadku także przekleństwo) Pa-
triarchy, mające mniej lub więcej uwydatniony wydźwięk mesjański: «Niech będzie przeklęty Kanaan» 
(Rdz 9,25). Dziwne, że przekleństwo dosięga Kanaana, młodszego syna Chama (Rdz 9,22; zob. jednak 
Rdz 10,6), w miejsce właściwego odpowiedzialnego: Chama. Powodem tego jest bądź poprzednie błogo-
sławieństwo Boże (Rdz 9,1), tak iż złorzeczenie dosięga jego potomków, podobnie jak błogosławieństwo 
pozostałych braci Chama też dotyczy samych tylko ich potomków. Albo też można by przyjąć, że pier-
wotny tekst zawierał imię ‘CHAM’, po czym skrybowie, bądź sam autor natchniony, zmienili je na ‘Ka-
naan’. Chcieli w ten sposób podkreślić, że smutny los Chama przeszedł dziedzicznie na Kananejczyków, 
ujarzmionych przez Izraelitów, potomków Sema. – Trzeba zwrócić uwagę, że złorzeczenie dotyczy dóbr 
doczesnych: utraty niepodległości politycznej oraz wielkości narodowej. 

«Niech będzie błogosławiony Jahwe, Bóg SEMA! Niech KANAAN będzie sługą Sema» (Rdz 9,26). 
To błogosławieństwo dotyczy w pierwszym rzędzie dóbr duchowych. Chodzi o szczególny stosunek Se-
ma do Jahwe. Z pokolenia Sema wyjdzie Abraham, naród wybrany, a w końcu sam Mesjasz. Ponadto do-
łącza się aspekt doczesny: potomkowie Sema będą panowali nad Kananejczykami. 

«Niech Bóg da i JAFETOWI dużą przestrzeń» (Rdz 9,27). Chodzi o wzrost demograficzny i rozprze-
strzenienie się terytorialne. Istotnie, Europejczycy zaludnili całe kontynenty. Chodzi o dobro doczesne. 
Ale wyrocznia dołącza słowa: «I niech on zamieszka w namiotach Sema» (Rdz 9,27) – oczywiście jako 
gość (a nie zdobywca). Autor biblijny oznacza tym samym, że dobra duchowe, jakich życzy Semowi i je-
go potomkom, zostaną przekazane również Jafetowi, ale jedynie za pośrednictwem Sema. Bóg Stworzy-
ciel ubogacił Jafetytów nadzwyczajnymi przymiotami i zdolnościami. Ale jedynie na ile będą się trzymali 
Semitów, doznają dóbr duchowych, gdyż przez nich przejmą prawdziwą religię. 

 Następuje jeszcze trzecia wzmianka o Kanaanie: «A Kanaan niech będzie mu [= Jafetowi] sługą» 
(Rdz 9,27). Kanaan będzie sługą jednocześnie Sema i Jafeta. W ten sposób również Kanaan stanie sią 
dziedzicem obietnic religijnych praojca Noego.  

 Na przykładzie wyroczni Noego widzimy, jak dosłownie realizuje się zasada odpowiedzialności 
zbiorowej głowy rodu i jego potomków, podobnie jak to było w przypadku grzechu pierworodnego. Bę-
dzie to dotyczyło przykładowo Kananejczyków, których Pismo św. przedstawia jako szczególnie pogrą-
żonych w grzechach nieczystości (por. Kpł 18, 24). Równocześnie zaś widać ponownie wolność Bożego 
wyboru. Mimo równości zasług, Bóg wybiera Sema – a nie Jafeta, ustanawiając go narzędziem Bożych 
zamierzeń zbawienia, przeznaczonego dla całego rodzaju ludzkiego. 
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 § 9. Tablica Narodów: Rdz 10 

Komozycja literacja Tablicy Narodów jest zawiła. Wykazuje cechy tradycji P i J (Kapłańskiej i Ja-
hwistycznej) oraz zapewne tradycji jeszcze wcześniejszych. Z drugiej strony z braku wzmianek o naro-
dach takich jak Arabowie, Persowie, Chaldejczycy, wzmiankowanych np. u Jeremiasza – wynika, że Ta-
blica Narodów była literacko utrwalona już przed upadkiem monarchii (przed 700 r.). 

Mamy przed sobą tablicę geograficzną, która dzieli narody na 3 strefy: północną (Jafet), południową 
(Cham) i centralną (Sem). Spis zawiera imiona, które mogą oznaczać pojedyncze osoby, eponim, lub cały 
naród (np. Assur, Aram, Jakub, Izrael). 

Nie powinno stwarzać trudności spostrzeżenie, że Tablica geograficzna występuje w formie genealo-
gii. Czasownik ‘zrodzić’ i rzeczownik ‘syn’ mają często znaczenie prawnej sukcesji. Określenie ‘zrodzić’ 
może oznaczać również zależność polityczną, jaka istniała np. pomiędzy Egiptem a Palestyną (epoka 
Hyksosów, okres Tel-el-Amarna). Stąd Kanaan jest ‘bratem’ Misraim [= Egiptu], a ludy Palestyny, w 
przeważającej mierze semickie, są wcielone w listę Chama, a nie Sema. 

Nie dziwi również, że autor natchniony chce przedstawić wszystkie narody jako pochodzące od 3 sy-
nów Noego, który jest jedynym dziedzicem dawnych błogosławieństw. Toteż ukazuje wszystkich ludzi 
jako braci, wszystkie zaś narody są na równi drogie Bogu, pomimo wyboru jednego z narodów dla prze-
kazania Objawienia powszechnego. 

 Tablica Narodów przedstawia tradycję historyczną odnośnie do początków wielkich państw Babilo-
nii i Asyrii (wieki 18-12). Autor ukazuje, że pomimo ich wielkiej potęgi nie są one spadkobiercami bło-
gosławieństw, jakie otrzymał Sem. Wielkość ludzka nie ma żadnego znaczenia w dziejach zbawienia. 

 Jest to prawdziwa genealogia, poprzedzająca częściowo spis przodków Abrahama (Rdz 11,10-22), 
włączając go tym samym w schemat geograficzny. Chodzi o potomków Sema w linii Arpakszada (Rdz 
10,24-30), powiększonych o narody arabskie (Rdz 10,26-30), którzy są spokrewnieni z Hebrajczykami 
poprzez potomków Ebera. Ostatecznie zaś włączenie tej genealogii zmierza do jaśniejszego ukazania sto-
sunku przodków Abrahama do reszty Ludzkiej Rodziny. 

§ 10. Wieża i miasto Babel: Rdz 11,1-9 

a. Analiza treści 

Opowiadanie dzieli się na 5 części: wprowadzenie, zakończenie, oraz 3 sceny dialogowane. Opowia-
danie ma wydźwięk uniwersalny: «Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa» 
(Rdz 11,1). Zdawałoby się , jakoby cała ludzkość rozmnożona po niedawnym potopie, była uobecniona na 
równinie mezopotamskiej wokół miasta, które właśnie wznoszono. Autor natchniony włącza epizod w 
genealogię Arpakszada (Rdz 10,25), której dalszy ciąg ukaże w Rdz 11,10-26 kończącej się na Terachu, 
ojcu Abrahama. Epizod o Babel jest niejako dygresją w Tablicy Narodów, zgodnie ze wzmianką Rdz 
10,25: «Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Poeleg, gdyż za jego czasów ludzkość się po-
dzieliła...». Chodzi zatem o część ludzkości, z której wyjdzie Abraham. 

Rdz 11,1: «Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa». Jedni sądzą, że cho-
dzio o jednakowy język. Według innych autorów pisarz biblijny ma na myśli zgodność w myślach, czyli 
że wszyscy mieli takie same idee i plany. Jeszcze inni twierdzą, że wyrażenie to jest równoważne z ary-
ryjskim zwrotem: ‘zwrócić się jednymi ustami’ – w znaczeniu jedności kulturowej i politycznej. 

Ludzie ci mówiący jednym językiem, powędrowali jako nomadzi ‘ze wschodu’, aż doszli do równiny 
Szinear, tzn. do wielkiej równiny Mezopotamskiej. 
– Pierwsza scena, ujęta w formie dialogu, donosi o osiedleniu się ludzi na równinie i ich decyzji wyrobu 
cegły zamiast kamieni, które będą wiązali smołą (Rdz 11,3). Wzmianka ta doskonale zgadza się z danymi 
archeologii. Na równinie Mezopotamskiej – pochodzenia powodziowego – brak skał, jest natomiast dużo 
gliny i naturalnej smoły. 
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– Druga scena przestawia tych samych ludzi rozważających projekt budowania oraz jej cel: «Chodźcie, 
zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba» (w.4). Słowa te należy interpre-
tować w ramach napisów sumeryjskich i babilońskich, które jako rzecz normalną opisują konstrukcję 
wieży świątynnej, uważając że jej szczyt sięga nieba. Jest to hiperbola. Z drugiej strony sam Jahwe widzi, 
że to, co ludzie zamyślali, nie jest dla nich niemożliwe (w.6). Celem zamierzonej budowli ma być wznie-
sienie miasta – jako symbolu ich jedności i punktu odniesienia, widocznego ze wszystkich stron. O ich in-
tencji świadczą słowa: «I w ten sposób uczynimy sobie znak [lub: imię, sławę?], abyśmy się nie rozpro-
szyli po całej ziemi» (w.4). Innymi słowy ludzie, o których mowa, nie chcieli się rozproszyć w niezależne 
grupy, ale chcieli pozostać złączeni poprzez dużą stolicę, której wieża służyłaby jako wspomnienie i 
punkt odniesienia dla tych, którzy się oddalą.  
– W trzeciej scenie autor natchniony nie wspomina już o tym, jak ci ludzie przeszli od projektu do jego 
realizacji. Przenosi nas od razu do sądu Jahwe nad podjętą pracą. Posługuje się antropomorfizmami, które 
dramatyzują wewnętrzne przeżycia. Jahwe stwierdza dwie rzeczy: «Są oni jednym ludem i wszyscy mają 
jedną mowę» (w.6). Stanowią zatem jedną całość. Jednakże na pierwszy plan wysuwa się jedność etnicz-
na, względnie polityczna, podczas gdy jedność lingwistyczna jest tylko jednym z komponentów tej jedno-
ści. 

Ponadto zaś Jahwe stwierdza, że wysiłki ich w celu podtrzymania jedności układają się pomyślnie i 
wszystko przemawia za tym, że zostaną uwieńczone sukcesem. Ważne jest jednak inne stwierdzenie, do 
którego trzeba przejść – odnośnie do ich ukrytej intencji: uczynienia sobie ‘znaku’, względnie zapewnie-
nia sobie ‘sławy’. 

Monolog Jahwe ciągnie się jednak dalej i odsłania zamysł Boży: Jahwe nie chce, żeby plan tych ludzi 
się udał. Dysponuje też środkami, żeby go zniweczyć. Nie będzie działał zewnętrznie – poprzez ogień czy 
huragan, ale sprawi od wewnątrz, że u samych ludzi zrodzą się przeszkody w osiągnięciu zamierzonego 
celu: «Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego» (w.7). 

Opis nie donosi o tym, w jaki sposób Bóg zrealizował swój zamiar. Donosi jedynie o wyniku Bożej 
interwencji. Najpierw doszło do rozproszenia się ludzi, a potem zaprzestania rozpoczętej budowli (w.8). 
Należy zwrócić uwagę, że najpierw ludzie się rozproszyli, a przestali budować miasto, ponieważ się roz-
proszyli, a nie odwrotnie. O wieży nie ma tu już w ogóle wzmianki.  

 Drugie zakończenie wiąże wspomnienie tego faktu z nazwą miasta: «Dlatego to nazwano je BABEL, 
tam bowiem Jahwe pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi» (w.9). Jest to etymologia ludowa, podają-
ca ironiczną interpretację samej przez się zrozumiałej nazwy: BABEL – BAB-Ilu = brama nieba [brama 
boga Elohim, El, Ilu]. Natomiast autor biblijny lubuje się w grze słownej i podkreśla inną etymologię: od 
balbal = pomieszać. 

b. Przeciw Bogu czy bez Boga 

Powstaje pytanie: czy podjęcie budowy miasta i wiaży było formalnym, świadomym sprzeciwieniem 
się i odrzuceniem Boga, czy tylko odrzuceniem Boga w sposób równoważny, przez poleganie wyłącznie 
na sobie i swoich ludzkich siłach? Chodziło niewątpliwie o przedsięwzięcie imponujące, w którym dużą 
rolę odgrywała również pycha. Czy ta pycha sprzeciwiała się Bogu wprost – jako wyzwanie Boga i dzia-
łanie przeciw Niemu, czy też pycha polegała na ignorowaniu Boga w praktyce, na niebraniu Go pod uwa-
gę – poprzez realizowanie ludzkich zamierzeń w oparciu o siły czysto ludzkie, przy całkowitym ignoro-
waniu Boga? 

Co prawda o budowie ‘wieży’ sięgającej nieba jest mowa jedynie na początku opowiadania, podczas 
gdy dalszy ciąg opowiadania wspomina już tylko o budowie miasta. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że 
tu pisze Jahwista, głęboko wierzący w Jahwe, jako Boga jedynego, Pana całego stworzenia. Już z samego 
tego względu nie mógł spokojnie spoglądać na wznoszące się w każdym mieście Mezopotamii zikkuraty, 
tzn. budowle-świątynie o powierzchni kwadratowej, budowane w formie schodkowych, 3-5-7 kondygna-
cji i coraz bardziej w górę, przy czym szczyt zikkuratu mieścił zawsze świątynię któregoś z bogów. Świą-
tynia taka zwała się zawsze ‘domem boga’ [bóstwa: Bab-Ilu]. Rozumiemy więc wyrażenie biblijny: 
«...Zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba» (Rdz 11,4). 

 Sama taka idea była dla prawowiernego Izraelity czymś z istoty złym. Ponadto zaś ludzie ci chcieli 
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«w ten sposób uczynić sobie znak, imię» (w.4b), aby się «nie rozproszyć po całej ziemi» (w.4b). Chodziło 
widocznie o ich wybujałą pychę, zrodzoną z poczucia siły z dotychczasowej wspólnoty i osiągnięć cywi-
lizacji. Jest to zatem ciąg dalszy tej pychy, która w raju pragnęła zrównać się z Bogiem, ściągając karę na 
całą ludzkość. Chodziło ponadto o Bab-Il [dom-boga], jako uosobienie cywilizacji pogańskiej, która w 
oparciu o wiedzę i dobra materialne uważa się za zdolną rządzić światem i urządzić go ‘lepiej niż to czyni 
Bóg Prawdy', tzn. bez oglądania się na Niego. 

 Jan Paweł II pisze w Reconciliatio et Paenitentia w nawiązaniu do biblijnego opowiadania o Bieży 
Babel: 

«Ludzie postanowili, że zbudują miasto, zjednoczą się w społeczeństwo i staną się silni i możni BEZ Boga, je-
śli nie wprost WBREW Bogu. W tym znaczeniu opowieść o pierwszym grzechu w Raju – i opowieść o wieży 
Babel, mimo znacznych różnic w treści i formie, spotykają się w jednym punkcie: w obu przypadkach stajemy 
w obliczu wyłączenia Boga poprzez otwarte sprzeciwienie się Jego przykazaniu, poprzez rywalizację z Nim, 
złudne dążenie do bycia ‘jako On’ [por. Rdz 3,5]. W opowieści o wieży Babel wyłączenie Boga nie wydaje się 
bardzo wyraźnym z Nim konfliktem, jest raczej zapomnieniem i obojętnością wobec Niego, jak gdyby w planie 
działania i organizowania się ludzi Bóg miał nie zasługiwać na uwagę. Jednakże w obu przypadkach zachodzi 
gwałtowne zerwanie stosunku z Bogiem» (RP 14). 

 Autor natchniony Rdz 11 dodaje, że «Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budo-
wali ludzie» (Rdz 11,5). Pysznemu wydaje się, że już jest ‘bogiem’, suwerennym panem nad wszystkim. 
Tymczasem prawdziwy Bóg niejako nie potrafi go nawet dostrzec – ze względu na jego niewymierną ma-
łość: «Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokronego, pyszałka zaś dostrzega z daleka» 
(Ps 138,6). W fragmencie apokaliptycznym Izajasza, pisze Prorok: 

«Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki [= Lucifer]... – Ty, który mówiłeś w swym sercu: 
‘Wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron... – Wstąpię na szczyty obłoków, podobny 
będę do Najwyższego’. Jak to? Strąconyś do Szeolu na samo dno Otchłani...» (Iz 14,13nn).  

Podobnie i w przypadku budowy miasta i wieży Babel: 

«Jahwe zstąpił nie dlatego, jakoby był krótkowidzem, ale ponieważ gigantycznie wysoko mieszka, a budowa 
mieszkańców Szinearu jest tak maleńka, że dla jej obejrzenia musi się Bóg do niej zniżyć... Można jedynie do-
patrzeć się tu tej samej ostrej ironii, jaką spotykamy w Ps 2, gdzie psalmista ambitnym planom królów i książąt, 
zamyślających o zrzuceniu z siebie prawa Bożego, przeciwstawia potężnego Jahwe, który śmieje się spokojnie 
z tego nierozsądnego buntu przeciw Niemu... – I znów mamy w tradycji Jahwistycznej nowe świadectwo głę-
bokiej znajomości skutków grzechu. Grzech jest tu przedstawiony... jako to, co ludzi dzieli i rozprasza. Nie 
mogli porozumieć się ci, którzy do niedawna mieli wspólny język. Taki to jest owoc pychy, która stwarza prze-
działy, oddzielając ludzi od Boga i od siebie nawzajem» [O. Procksch; wg St. Łachz, Księga Rodzaju, Pallotti-
num, PSST, I/1,313]. 

 Ten sam aspekt porusza Jan Paweł II w Reconciliatio et Paenitentia: 

«Według opowieści o wieży Babel, skutkiem grzechu jest rozbicie rodziny ludzkiej, które zapoczątkowane zo-
stało już przez pierwszy grzech, a które teraz dochodzi do szczytu w swym wymiarze społecznym. Kto chce ba-
dać tajemnicę grzechu, nie może nie dostrzec owego powiązania przyczyny i skutku. Grzech, jako zerwanie z 
Bogiem, jest aktem nieposłuszeństwa stworzenia, które przynajmniej w sposób pośredni odrzuca Tego, od któ-
rego pochodzi i który utrzymuje je przy życiu; jest to zatem akt samobójczy. Ponieważ przez grzech człowiek 
odmawia podporządkowania się Bogu, zburzeniu ulega również jego wewnętrzna równowaga, w jego wnętrzu 
wybuchają sprzeczności i konflikty. Zraniony w ten sposób człowiek niejako nieuchronnie narusza tkankę łą-
czącą go z innymi ludźmi i ze światem stworzonym. Jest to prawo – i fakt obiektywny, który potwierdza się 
bardzo często w psychologii i w życiu duchowym człowieka, jak również w rzeczywistości życia społecznego, 
gdzie łatwo można dostrzec skutki i oznaki owego wewnętrznego nieładu» (RP 15). 

Grzech pociąga za sobą nie tylko skutki moralne [rozprzestrzenienie się grzechu], ale i psychologicz-
ne [utrata poczucia wstydliwości, egoizm w odniesieniach małżeńskich itd.] oraz fizyczne [walka o byt, 
życie]. Tutaj widzimy grzech w jego skutkach socjologicznych, jako zerwanie wewnętrznych więzi mię-
dzyludzkich, co siłą rzeczy rzutuje na stosunki społeczne. 

Autor biblijny stwierdza, że grupa ludzka, o której mówi, tworzyła niegdyś jedność lingwistyczną, 
przejawiającą się w jedności kulturowej i etnicznej (Rdz 11,6). Dzięki temu udało się jej początkowo 
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dojść do wspólnego planu (w.4) i przystąpić do jego realizacji (w.7). 

Wykonanie kary za grzech pychy nie jest wyraźnie ukazane. Autorowie biblijni przypisują często Bo-
gu jako przyczynie ostatecznej to, co wiąże się z przyczynami drugorzędnymi. Opowiadanie stwierdza je-
dynie wynik Bożej interwencji: «Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał dru-
giego» (Rdz 11,7). Bóg dopuścił do powstania niezgody w wyniku wybujałej pychy-ambicji poszczegól-
nych ludzi. Wskutek tego ludzie zaczęli się stopniowo rozchodzić. W efekcie odstąpili ostatecznie od wy-
konywania ambitnego zamierzenia. Opis przedstawia efekt końcowy, przypisując go wprost Jahwe: «W 
ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego mia-
sta» (Rdz 11,8). 

§ 11. Obietnice Boże dane Patriarchom 

Błogosławieństwa Boże stały się kamieniami milowymi w życiu Patriarchów i tym samym w dziejach 
zbawienia. Z jednej strony nawiązują do Proto-Ewangelii (Rdz 3,15) i błogosławieństa Sema (Rdz 
9,25nn), z drugiej strony są wyraźnie wspominane w opisach Przymierzy (Wj 3,15; Pwt 6,10). Występu-
jące w nich określenia są też podjęte w tekstach wyraźnie mesjańskich (np. Ps 71,17; Za 8,13), a wreszcie 
w NT (np. Rz 4). 

Autorowie biblijni przekazują obietnice w gatunku literackim błogosławieństwa – zgodnie z ówcze-
snym sposobem myślenia, według którego błogosławieństwo stwarza przyszłość i przylega w sposób 
trwały do człowieka indywidualnego, względnie całej jego rodziny. Błogosławieństwo dotyczy zawsze 
płodności i przychodzi z góry. Nie jest wykluczone, że obietnice i błogosławieństa odgrywały dużą rolę w 
życiu kultowym. 

Można przytoczyć 5 zasadniczych błogosławieństw, danych Patriarchom. Mają one wydźwięk me-
sjański:  
1. Błogosławieństwo Abrahama w Haranie (Rdz 12,2n); 
2. Abrahama w drodze do Sodomy (Rdz 18,17n); 
3. Abrahama po ofiarowaniu Izaaka (Rdz 22,16-18); 
4. Izaaka w Gerarze (Rdz 26,2-5); 
5. Jakuba w Betel (Rdz 28,13n). 

Przyobiecane przez Boga dobra dotyczą pięciu spraw: 
a) Niezliczonego potomstwa Abrahama; 
b) Szczególniejszej Opatrzności Bożej względem tegoż potomstwa; 
c) Otrzymania w posiadanie ziemi Kanaan jako Ziemi Obietnicy; 
d) Całkowitego zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi; 
e) błogosławieństwa wszystkich narodów poprzez Abrahama i jego potomstwo. 

Wymienione obietnice dotyczą w pierwszym rzędzie dóbr materialnych, podobnie jak duża część 
obietnic i zapowiedzi prorockich ST. Nie wyklucza to jednak dóbr porządku nadprzyrodzonego i mesjań-
skiego. Wnioskujemy o tym z uroczystego tonu tychże obietnic, z niewątpliwie duchowej misji narodu 
hebrajskiego i przede wszystkim autentycznej interpretacji samego Chrystusa (J 8,56) oraz Apostołów 
(Dz 3,25n; Ga 3,6-9.14nn). 

Na szczególną uwagę zasługuje obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że stanie się «błogo-
sławieństwem dla wszystkich narodów». W trzech wymienionych miejscach, czasownik bâraq [= błogo-
sławić] występuje w formie biernej, a dwukrotnie w formie zwrotnej intensywnej [błogosławić się], mając 
jednak najprawdopodobniej takie samo znaczenie [tj. bierne]. 

Takie znaczenie narzuca się zwłaszcza w Rdz 12,3 – według którego zbawienie ludzi będzie ściśle 
zależne od ich odnoszenia się do Abrahama i jego potomstwa. Ci, którzy będą jego przyjaciółmi i będą 
mu błogosławić, będą przedmiotem błogosławieństwa Bożego – i na odwrót. Znaczenie bierne [‘będzie 
błogosławiony’] wiąże się też lepiej ze znaczeniem mesjańskim ‘nasienie-potomstwo’ (por. J 8,56; Dz 
3,25n; itd.). 

Rozbieżności istnieją jedynie co do sposobu pojmowania ‘nasienia-potomstwa’ Abrahamowego: w 
znaczeniu dosłownym – czy też typicznym, tzn. indywidualnym, czy łącznie z pozostałymi potomkami 
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Abrahama. Wydaje się, że chodzi o wszystkich potomków Abrahama, chociaż w stopniu szczególnym i 
wybitnym będzie to dotyczyło samego Jezusa Chrystusa. Bo tylko poprzez Chrystusa pełnia błogosła-
wieństwa i dóbr duchowych dociera do wszystkich ludzi, tj. zarówno Hebrajczyków, jak i pogan. 

§ 12. Błogosławieństwo umierającego Jakuba: Rdz 49 

a. Ogólne wprowadzenie 

W obliczu zbliżającej się śmierci, Patriarcha Jakub zwołuje swych 12 synów i objawia im losy poko-
leń, które się z nich wywiodą. Wyrocznie te należą poprzez swoją formę do gatunku literackiego ‘błogo-
sławieństwa’. Nawiązują wprawdzie do epoki patriarchalnej, ale opisują sytuacje późniejsze. Chociażby 
jednak przyjąć, że wyrocznie zostały później przeredagowane, nietrudno obronić ich pochodzenie z epoki 
patriarchalnej, przynajmniej co do ich istotnej treści.  

Uwydatnienie panowania Judy i szacunek względem domu Józefa (Efraima i Manassesa) świadczą o 
epoce, w której te właśnie pokolenia odgrywały rolę wiodącą w życiu narodu. Ostateczną formę przybrały 
wyrocznie zapewne w epoce Dawida. Niemniej wiele ich elementów pochodzi niewątpliwie z czasów o 
wiele wcześniejszych. Na czasy przed Mojżeszem wskazuje chociażby złorzeczenie Lewiemu oraz brak 
wzmianki o Saulu z pokolenia Beniamina. 

Wyrocznie są ułożone w zasadzie w porządku zbliżonym do przyjścia na świat kolejnych 6 synów Le-
i, 4 synów niewolnicy Zilpy i Bilhy, oraz 2 synów Racheli. Wyrocznie charakteryzują się obrazami za-
czerpniętymi przede wszystkim z życia zwierząt: Juda to lew (Rdz 49,9), Issachar to silny osioł (w.14), 
Dan to wąż na drodze (w.17), Neftali to hyży jeleń (w.21), Beniamin to wilk (w.27). 

Wyrocznie dotyczące pierwszych 3 synów są złorzeczeniami. Mianowicie Ruben odpada od prawa 
pierworodztwa ze względu na kazirodctwo, jakiego się dopuścił z Bilhą (Rdz 35,22). Dwie części jakie 
przypadały mu jako pierworodnemu, przechodzą na dwóch synów Józefa: Efraima i Manassesa, których 
Jakub zaadoptował (Rdz 48,1-20). Również na Symeona i Lewiego spada przekleństwo – z powodu ich 
przebiegłości i okrucieństwa względem Sychemitów (Rdz 34). 

b. Wyrocznia o Judzie: Rdz 49,8-12 

Najobszerniejsze błogosławieństwo Jakuba przypada w udziale jego 4-mu synowi: Judzie. Wyrocznia 
odwołuje się do gry słownej między Judah – a hôdâh [wychwalać]. Tylko jemu przypada niekwestiono-
wana rola przywódcy. Również bracia będą musieli uznać tę zwierzchnią rolę Judy. Jest on jak lew, który 
przychodzi do wodopoju, łapie najlepszą cząstkę, by schować się w swej kryjówce. Nikt nie ośmiela się 
go drażnić. 

Wyrocznia zawiera proroctwo mesjańskie. Dzieli się ono na 4 części: 
a) Słowa dotyczące pierwszeństwa pokolenia Judy: 

Rdz 49,8: «Judo, ciebie sławić będą bracia twoi. 
Twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! 
Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon». 

b) Słowa mówiące o gotowości bojowej pokolenia Judy. Obraz lwa odbije się echem w Ap 5,5 – w odnie-
sieniu do Mesjasza, potomka Judy: «Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida»: 

 Rdz 49,9: «Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: 
 jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny – któż się ośmieli go drażnić!?». 

c) Trzecia część wyroczni mówi o czasie trwania panowania Judy: 

 Rdz 49,10: «Nie zostanie odjęte berło [šébet] od Judy, 
 ani laska pasterska [mehôqeq] spomiędzy kolan jego, 
 aż przyjdzie Ten, do którego ono należy [‘ad šîlôh] 
 i zdobędzie posłuch u narodów». 
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Św.Hieronim przetłumaczył hebr. mehôqeq [laska pasterska] przez dux [wódz]. Chodzi jednak ponad 
wątpliwość o długie berło, na którym wspierał się przywódca, gdy zasiadał na tronie, trzymając je pomię-
dzy kolanami. 

Trzeci stych wyroczni zawiera trudne wyrażenie: «aż przyjdzie šîlôh». Zapewne nie jest to nazwa 
miejscowości Szilo, ani tym bardziej nie chodzi o osobę o takim imieniu. Zadowalającym rozwiązaniem 
jest nieznacznie odmienny sposób czytania rozpatrywanego wyrażenia, jako skrótu dwóch różnych słów: 
‘ašer-lô = šel-lôh = do którego [ono, tj. berło] należy; jest w jego kompetencji. Czyli: berło nie zsotanie 
odjęte, aż przyjdzie Ten, który jest jego prawowitym właścicielem, tj. do którego ono należy [z prawa]. Z 
podobnym sposobem czytania spotykamy się np. w Ez 21,32 [Vg: w.27]: «Aż przyjdzie ten, do którego on 
należy». 

Św.Hieronim czytał rozpatrywane określenie: š-l-h = šâlâh jako ‘posłany’ [missus, qui mittendus est; 
por. J 9,7: quod interpretatur Missus], podając tu zatem wolny przekład: «aż przyjdzie Ten, który ma być 
POSŁANY». 

Cała tradycja judaistyczna i chrześcijańska przyjmowała zawsze mesjańskie znaczenie tego tekstu. 
Płynie ono z kontekstu dalszego. Jest to ostatni człon wyroczni biorących początek w Proto-Ewangelii, 
poprzez obietnice dane Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. 

Wspólną cechą wyroczni Judy i Abrahama jest ich charakter uniwersalny. Narody będą wykazywały 
posłuch względem Tego, do Którego należy berło z pokolenia Judy. Również wyrocznia z Ap 5,5 po-
twierdza mesjański charakter tego tekstu. 

Związek między supermacją Judy a przyjściem Mesjasza, można rozujmieć na dwojaki sposób: 
1. Pokolenie Judy zachowa na zawsze prymat i zwierzchnictwo. Przejdzie ono po prostu w ręce Mesjasza, 
który będzie je sprawował w sposób definitywny i uniwersalny. W rzeczywistości historycznej, pokolenie 
Judy sprawowało władzę za czasów Dawida, ale i potem nie utraciło nigdy prymatu przynajmniej moral-
nego, tak iż po niewoli zwano Izraelitów po prostu Judejczykami [Żydami]. Interpretacja ta opiera się na 
hebrajskim użyciu przysłówka: «aż, dopóki» [’ad]. Przysłówek ten oznacza często niekoniecznie zakoń-
czenie poprzedniego stanu (por. Ps 110,1; oraz słynne: Mt 1,25), lecz dalsze trwanie omawianej sytuacji. 
2. Albo też pokolenie Judy będzie sprawowało władzę aż do określonego momentu historycznego, kiedy 
władzę utraci, po czym władza przejdzie na Mesjasza. Historycznie biorąc, pokolenie Judy utraciło wła-
dzę, gdy w r.141 Szymon Machabeusz z pokolenia Lewiego [zatem NIE Judy!] został ogłoszony «wo-
dzem i najwyższym kapłanem na wieki, tzn. tak długo, aż powstanie wiarygodny prorok» (1 Mch 14,41). 
W ten sposób powstała dynastia Hasmonejczyków, która przetrwa aż do nadejścia Heroda Wielkiego. 
Jednakże to drugie znaczenie wyroczni jest mniej prawdopodobne. 

Mesjański charakter tej wyroczni zostanie dalej doprecyzowany w słowach Natana do Dawida (2 Sm 
7,16; Ps 89,30-38). Wynika z nich, że Mesjasz będzie potomkiem Dawida, i że on zapewni tronowi Da-
widowemu wieczną trwałość. Potwierdzeniem tego stały się słowa Anioła do Maryi w chwili Zwiastowa-
nia (Łk 1,32n). 

d) Czwarta część proroctwa Jakuba:  

Rdz 49,11n: «Przywiąże on swego osiołka w winniy, 
i źrebię ośle u winnych latorośli. 
W winie prać będzie swą odzież, 
i w krwi winogron – swą szatę. 
Będą mu się iskrzyżył oczy od wina, 
a zęby będą białe od mleka». 

Wyrażenia te odnoszą się nie tyle do Judy, ile do «Tego, do którego ono [berło] należy» (Rdz 49,10). Wy-
rocznia opisuje tu w słowach paradoksalnych i przenośnych bogactwo płynące z uprawy rolnej i hodowli, 
jako oznaki dobrobytu i pokoju: chcąc przywiązać osła, nie widzi potrzeby wyprowadzenia go z drogich 
winorośli; chcąc wyprać szaty, będzie je płukał w drogocennym winie. Podobne opisy spotykamy w in-
nych tekstach mesjańskich (Ps 72,16; Am 9,13; Jl 4,18). Rzecz jasna, nie należy ich pojmować w sensie 
materialnym. 

Słowa dotyczące zwierzchnictwa pokolenia Judy (Rdz 49,8n) sprawdziły się w pełni dopiero na Chry-
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stusie, który odniósł zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i piekłem – przez swoją mękę, śmierć i zmar-
twychwstanie (por. Ap 5,5). Mimo to Juda odgrywało przez całą historię zawsze rolę uprzywilejowaną. 
Pokolenie Judy stawało zawsze na czele przy postojach i w drodze przez pustynię (por. Lb 2,3; 10,5.14), 
przy konsekracji przybytku (Lb 7,12) i w prowadzeniu wojen zdobywczych (por. Sdz 1,2). W pełni zreali-
zowała się wyrocznia w Dawidzie i jego rodzie – mesjańskim (2 Sm 7,16). 

 Tekst Rdz 49,8-12 był przez wszystkie wieki uważany za pierwszy tekst wyraźnie mesjański. Tekst 
ukazuje Mesjasza jako ściśle złączonego z dziejami politycznymi pokolenia Judy. Mesjasz będzie potom-
kiem i dziedzicem godności królewskiej Dawidowej i będzie pochodził z pokolenia Judy. Mimo to i w 
tym obrazie przeważa akcent uniwersalny: posłuszeństwo narodów pogańskich. Różnice interpretacyjne 
występują jedynie w odniesieniu do aspektów drugorzędnych. Jedni uważają tekst za wprost i wyłącznie 
mesjański, podczas gdy drudzy odnoszą go w pierwszym rzędzie do samego Dawida – jako typu przy-
szłego Mesjasza. 

§ 13. Środowisko historyczne od Wyjścia 
do zajęcia Kanaanu 

Chodzi o wydarzenia rozgrywające się na terenach od pustyni Negeb po Karkemisz i Harran, zwanych 
krajem Amurru [= zachodu]. Obszar ten wiązał dwie wielkie cywilizacje: Egipt i Mezopotamię. 

Królowie rządzący w Tebach w Egipcie, zajęci byli przede wszystkim obroną kraju i odzyskaniem te-
renów utraconych na granicy azjatyckiej. Na początku 20 w. został w tym celu wzniesiony potężny mur. 
W połowie 19 w. zorganizowali faraonowie wyprawę na Palestynę, zapuszczając się aż po Sychem. W 
tym samym czasie prosperują kopalnie miedzi na Synaju. Kontakty Egiptu z Palestyną układały się nie-
kiedy również pokojowo, np. z miastem Byblos w Fenicji. 

Na przestrzeni 18 w. panuje w Egipcie anarchia. W tym czasie osiedlają się pokojowo ludy Azji – w 
przygotowaniu prawdziwej inwazji tzw. HYKSOSÓW [= królów pasterskich, książąt pustyni], złożonych 
głównie z Syryjczyków, Hetytów i Egejczyków. Osiedlali się oni w północnej części Egiptu, w delcie Ni-
lu – w poszukiwaniu przede wszystkim pastwisk. 

Ponowne odzyskanie władzy egipskiej przypada na czasy książąt Sekenere (pocz.17 w.). Hyksosi 
wnosili wszędzie zamęt i niepokój. W Górnej Mezopotamii powstanie państwo MITANNI oraz Kassy-
tów, którzy kładą kres I-szej dynastii Babilońskiej i docierają aż do zatoki Perskiej. 

Zdobycze Egiptu rozciągają się na obszarze pomiędzy Morzem Śródziemnym a państwem Kassytów i 
Mitanni: Cylicja, Mezopotamia, Kraj Amurru, Fenicja, rejon Damaszku i Palestyna. Tereny te są zalud-
nione przez Semitów, przeważających zwłaszcza na południu. Kampanie zdobywcze rozpoczął Tutmosis 
I (1525-1505), a kontynuował Tutmosis III (1487-1447). Zdobywał on coraz inne państewka ówczesnej 
Palestyny, aż po Mezopotamię włącznie. 

Wraz z Amenofisem III (1406-1370) wchodzi do dynastii egipskiej krew obca – poprzez jego małżeń-
stwo z córką króla Mitanni, dla zapewnienia sobie lepszej obronności kraju od strony północnej. Po nim 
następuje okres dekadencji Egiptu, począwszy od Amenofisa IV (1370-1352). Jest to słynny okres EL-
AMARNA, związany z miejscowością o tej nazwie, na trasie Memfis-Teby. Wykopaliska wydobyły tam 
na światło dzienne liczne dokumenty historyczne, dotyczące kontaktów pomiędzy Egiptem a Palestyną i 
krajami Mezopotamii. Ówczesna Palestyna była podzielona na szereg dystryktów, pokrywających się w 
zasadzie z obrazem Kanaanu, jaki zastali Hebrajczycy w okresie zdobywania kraju. 

Ponowny wzrost wpływów Egipskich w Palestynie zaznacza się na przełomie 14/13 w., za faraonów 
Seta I (1314-1298) i Ramzesa II (1293-1232). Za długiego panowania Ramzesa II utrzymuje się pokój, 
umożliwiający wznoszenie dużych pomników budowlanych. W tym samym czasie ustabilizowali się 
Aramejczycy w Syrii. Za panowania jego następcy Merneptacha (1232-1225), zbuntowali się mieszkańcy 
Palestyny, co zmusiło faraona do interwencji w Askalonie i Gazie. Przy okazji spotykamy się po raz 
pierwszy w dokumencie świeckim [Stela Merneptacha!] ze wzmianką o Izraelu, określonym na razie jako 
‘naród’ [lud nie osiedleni]. Na ten czas przypada jednak początek najazdów i ataków ze strony ‘Ludów 
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Morza’. Z końcem 13 wieku Wschód przedstawia więc obraz państw upadłych, ruin i cywilizacji w pełni 
dekadencji. 

§ 14. Czas Wyjścia Hebrajczyków z Egiptu 

Dotąd brak przesądzających danych odnośnie do daty Wyjścia Hebrajczyków z Egiptu i poprzedzają-
cego ich ucisku w Egipcie. Nie mamy też całkowitej pewności co do czasu osiedlenia się Hebrajczyków 
w Egipcie. Biblia nie podaje imion faraonów tego okresu. Dane Pisma są niewystarczające dla podjęcia w 
pełni udokumentowanej rekonstrukcji chronologii tych wydarzeń. Dawniej opowiadano się za tzw. ‘star-
szą’ [wcześniejszą] chronologią Wyjścia – przede wszystkim w oparciu o dane biblijne. Dzisiejsza egze-
geza usiłuje brać pod uwagę dane biblijne, korzystając w miarę możności z wkładu archeologii. 

a. Hipoteza I: chronologia ‘starsza’ 

Zgodnie z tą hipotezą, faraonem na którego panowanie przypada ucisk Hebrajczyków, był Tutmosis 
III (1501-1447), a faraonem Wyjścia Amenofis II (1447-1420). Hipoteza ta opiera się na następujących 
argumentach: 
– Według Rdz 15,13 pobyt Hebrajczyków w Eippcie wynosił 400 lat (wg Wj 12,40: 430 lat!). Natomiast 
Salomon rozpoczął budowę świątyni w 480 lat po Wyjściu Izraelitów z Egiptu (wg LXX: w 400 lat), lub 
ściślej: w 4 roku swego panowania, tzn. ok 968 r. Zgodnie z tymi danymi wyjście miałoby miejsce 
ok.1445 r., a wkroczenie do Palestyny ok.1400. 
– Listy z El-Amarna ujawniają warunki wewnętrzne Palestyny, harmonizujące dobrze z opisem biblijnym 
zdobycia Kanaanu przez Izraelitów. Wiele zdaje się wskazywać na to, że wspomniani w listach Amarna 
HABIRU z tego okresu, to właśnie Hebrajczycy pod wodzą Jozuego, a przynajmniej stanowią jedną ich 
część składową. 
– Ze Steli Merneptacha wiadomo, że ok.1230 Izrael poniósł klęskę w Palestynie. Innymi słowy Wyjście 
Hebrajczyków z Egiptu musiało przypadać na ok. 1 wiek wcześniej. 

Z drugiej strony jednak trzeba przyznać, że dane, na których opiera się ta hipoteza, są kruche. Hipote-
za ta nie uwzględnia również innych doniesień biblijnych o wiele pewniejszych, pomniejszając zarazem 
wymowę danych archeologii Palestyny i Egiptu. Stosunek pomiędzy Habiru a Hebrajczykami niczego 
jeszcze nie dowodzi i jest dosyć arbitralny. Cyfry zaś biblijne odnośnie do czasu pobytu Hebrajczyków w 
Egipcie itd. są zbyt schematyczne i artystyczne, zdradzając inne zamierzenia autora biblijnego, aniżeliby 
się tego spodziewał dzisiejszy historiograf, tak iż trudno na nich polegać. 

b. Hipoteza II: chronolgia późniejsza 

Faraonem uciskającym Hebrajczyków jest Seti I (ok.1314-1298), wraz ze swoim następcą Ramzesem 
II (ok.1298-1232), a faraonem Wyjścia Merneptach (ok.1232-1224). Za tą hipotezą opowiada się dziś 
większość uczonych. Oto ich argumenty: 

1. Historia. Stanowisko to bardziej odpowiada danym historii Egiptu i opisu biblijnego. Według opisu 
biblijnego stolica faraonów mieściła się w okresie Wyjścia Hebrajczyków z Egiptu w delcie Nilu. Tak zaś 
było za faraonów XIX dynastii, którą zapoczątkował Seti (od 1314 r.) – w przeciwieństwie do wcześniej-
szych dynastii egipskich. 

Ponadto zaś: faraonowie z Wj 1 wyróżniają się rozmachem budowniczym w regionie delty Nilu. Tak 
zaś działo się właśnie w okrewie dynastii XIX. 
Biblia wspomina o wznoszeniu m.in. miasta Ramesses i Pitom. Wykopaliska przeprowadzone w ostatnich 
czasach umożliwiły zidentyfikowanie tych miast. 
Opisy biblijne zgadzają się też z danymi topograficznymi sytuacji delty Nilu z 13 w. Faraonowie XIX dy-
nastii prowadzili ważne z punktu widzenia strategicznego wojny w Palestynie. Byłoby dziwne, gdyby Pi-
smo św. nie uczyniło żadnej wzmianki o nich. 
Z drugiej strony obraz Egiptu z Wj 1,8nn zgadza się doskonale z dynamizmem politycznym i gospodar-
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czym, jaki cechował dynastię XIX. 

2. Z punktuwidzenia archeologii Palestyny, wydarzenia z Exodus odpowiadają bardziej warunkom 
Palestyny z w.14-13. Data zburzenia JERYCHA jest wciąż dyskutowana i hipotetyczna. Droga Hebraj-
czyków poprzez Transjordanię (por. Lb 20,22.27.13) zakłada istnienie królestw Edomu, Moabu i Ammo-
nu. Te zaś powstały dopiero w 14 w. Trudno o jakiekolwiek dokładniejsze dane z samej Palestyny ze 
względu na brak wykopalisk piśmiennych z Palestyny. Mimo to medodyczne badanie odkrytych miast 
[Lakisz, Debir, Betel, Kirjat-Sefer, Hasor itd.] wykazuje bez wątpienia, że miasta te zostały w 14-13 w. 
zburzone lub opuszczone, po czym następuje całkowita zmiana kultury i cywilizacji – z zasady niższej od 
poprzedniej. Przemawia to za osiedleniem się w nich w tym czasie Hebrajczyków. 

3. Hipoteza III: chronologia jeszcze późniejsza 

Faraonem uciskającym był Merneptach (ok.1232-1225), a faraonem Wyjścia Ramzes III (1198-1166). 
Według niektórych uczonych ta hipoteza jeszcze lepiej odpowiada danym biblijnym oraz historii Egiptu. 

 § 15. Teofania Wj 3 (i Wj 6): Imię JAHWEH 

a. ‘Anioł Boży’ i trojaka misja Mojżesza 

Mojżesz nie musiał widzieć żadnego obrazu Boga. Słyszał natomiast dochodzący do niego z krzaku 
gorejącego głos «Anioła Jahwe» [Maleách Jahweh: Wj 3,2), określanego dalej po prostu: JAHWEH (Wj 
3,4.7), względnie ELOHIM (Bóg: Wj 3,11-15). Podobne określenie Boga spotykamy w Rdz 18 (Trzej 
Goście u Abrahama). Nie chodzi tu o ‘posłańca [= maleach] Bożego. Jest to natomiast widzialny wyraz [w 
tym wypadku: wizja ognia i słyszenia Jego głosu] niewidzialnej obecności Boga, w związku z czym Bóg 
mówi i wyraża się jako sam Bóg, a nie jako ‘wysłaniec-posłaniec’ Boży. 

Wizja ta miała miejsce na SYNAJU. Bóg jednoczy w niej dwa akty zbawcze: uwolnienie z Egiptu – 
oraz zawarcie Przymierza z Izraelem, jakie nastąpi po wyprowadzeniu Hebrajczyków z Egiptu. 

Mojżesz otrzymuje potrójną misję. Pierwsza misja dotyczy wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu (Wj 
3,10). Druga dotyczy samego Izraela, któremu Bóg odsłania swój zamysł (Wj 3,16). W tym kontekście 
mieści się objawienie Imienia JAHWEH. Trzecia misja dotyczy ponownie faraona, by na polecenie Jahwe 
zezwolił Hebrajczykom złożyć na pustyni ofiarę dla Jahwe (Wj 3,18). 

Jeśli uwzględnimy tę trójaspektową misję Mojżesza, nietrudno dostrzec związek pomiędzy trzema 
opowiadaniami biblijnymi: Wj 2,23-3,12; Wj 3,13-6,9; oraz Wj 6,10-7,7. Misja Mojżesza spełnia sią nie-
jako w 3 etapach, zmierzających do uwolnienia uciśnionego ludu. Pierwszy etap ukazuje okoliczności 
powołania Mojżesza. Natomiast trzeci mówi o szczegółach jego misji. Drugi etap, centralny, dotyczy mi-
sji prorockiej Mojżesza wśród własnych rodaków oraz u faraona, któremu przekazuje Boże polecenia oraz 
zapowiada plagi. 

b. Objawienie Imienia JAHWE: Wj 3,14 

Objawienie Imienia JAHWEH mieści się w opisie donoszącym o 5 wymówkach i trudnościach, jakie 
Mojżesz wysuwa Bogu, chcąc się wycofać z misji, która go przerażała: brak mu powagi (Wj 3,11), nie 
zna Bożego Imienia (w.13), lud mu nie wierzy (4,1), nie ma daru wymowy i elokwencji (w.10), wobec 
czego Bóg nie powinien posyłać jego, lecz powołać do tego zadania kogoś innego (w.13). 

Objawienie Bożego Imienia jest czymś znacznie więcej, niż jedynie odpowiedzią na prośbę Mojżesza, 
by mógł przekazać rodakom konkretne IMIĘ Boga Ojców. Stajemy przed całkiem nowym etapem dzie-
jów Boga z Narodem Wybrania, który przejawi się w cudzie uwolnienia Izraela i zostanie przypieczęto-
wany zawarciem Przymierza. 

Samo objawienie nowego Imienia: «TEN KTÓRY JEST» – dokonuje się w 3 następujących po sobie 
zdaniach, które zarazem wyjaśniają znaczenie Bożego Imienia: 
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a) «JESTEM KTÓRY JESTEM»; 
b) «JESTEM» posyła mnie do was; 
c) «ON JEST» [= JAHWEH + Dominus, Kýrios], Bóg waszych ojców, posłał mnie do was». Bóg dodaje: 
«To jest IMIĘ Moje na wieki i to jest Moje zawołanie na najdalsze pkolenie» (Wj 3,15). 

Tekst biblijny wiąże wyraźnie Boże Imię JAHWEH z czasownikiem hâjâh = być. Autor biblijny uwa-
ża, że tak pierwsza, jak trzecia osoba, wyrażają tu to samo znaczenie: «JA JESTEM = ON JEST». 

W późniejszych wiekach [zwłaszcza od 5 w.] unikano w Izraelu wymawiania Imienia Jahwe, ze 
względu na najwyższe uszanowanie jakim je otaczano. TM podkłada pod to Imię samogłoski: Jehôwâh. 
Zaznacza przez to, że należy te 4 Święte Głoski [tetragrammon] czytać: ‘Adônâj [Pan; Kěrios]. Jest to 
tzw, qere perpetuum [stały odmienny sposób czytania tego słowa]. Wymowa Jehôwâh. rozpowszechniona 
od kilkudziesięciu lat, jest wynikiem ignorancji i zadawnionego nieporozumienia. Poprawną wymowę Ja-
hweh [lub: Jahô] przekazują transkrypcje – czy to greckie (m.in. w Heksapli Orygenesa), czy też imiona 
teoforyczne [w skład których wchodzi Imię Boga]. 

Powstaje pytanie: Czy chodzi tu o definicję Boga, czy też Bóg wzbrania się objawić swoje Imię? 
Przeważa opinia pierwsza: takie Imię najbardziej przystoi właśnie Bogu, jako ‘TEMU KTÓRY JEST’. 
– Dalszym pytaniem jest: Czy Bóg objawia tu któryś ze swoich przymiotów? Filozofia chrześcijańska usi-
łuje dopatrzeć się tu objawienia ISTOTY Boga: że istotą Boga jest jego ISTNIENIE, Jego byt. Inni dopa-
trują się tu przymiotu Bożej wieczności: Ten Który JEST zawsze, tzn jest wieczny, względnie: Ten, który 
jest prawdziwie. Jeszcze inni wykazują, że Imię to należy rozumieć w formie przyczynowej [w konjugacji 
HIFIL]: «TEN który sprawia, że coś JEST». 

Drugi sposób interpretacji Bożego Imienia, coraz bardziej się przyjmujący, nawiązuje do znanego w 
starożytności faktu, że poznanie czyjegoś imienia wiąże się z poważnymi następstwami: sprawowaniem 
pewnej ‘władzy’ nad nazwanym przedmiotem względnie osobą. Tym samym zaś Bóg prawdziwy odmó-
wiłby ujawnienia swego właściwego Imienia (jak w Rdz 32,29), a określenie: «JESTEM KTÓRY JE-
STEM» oznaczałoby nieokreśloność Boga, podobnie jak inne tego typu zwroty (np. Wj 4,13: poślij kogoś 
innego; Wj 33,19: jestem łaskawy względem tego, komu będę łaskawy),W takim ujęciu JAHWEH nie 
oznaczałoby «Ten który JEST», lecz byłoby skrótem nawiązującym do tego fragmentu i oznaczałoby: 
«TEN KTÓRY JEST tym – czym jest», czyli który jest istotą Niepojętą. Ale i w takim ujęciu Imię to nie 
byłoby jakimś nowym wezwaniem. 

Tymczasem ‘JAHWEH’ uprzytomnia niewątpliwie interwencję Bożą w tym określonym momencie 
historii Exodusu, czyli niesie z sobą dla Izraelitów coś konkretnego i pozytywnego. Historycznie biorąc 
Jahwe jest WYBAWICIELEM-ODKUPICIELEM, który jest dobry, potężny i wierny. 

Innym problemem związanym z objawieniem Imienia Jahwe, jest czas jego objawienia. Czy miano-
wicie Imię to było znane już wcześniej? Kontekst Wj 3,14n zdaje się wskazywać na Imię całkiem nowe. 
Wynika to zwłaszcza z porównania z paralelnym tekstem Wj 6,2nn: «Jam jest JAHWEH. Ja objawiłem 
się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny [El Szaddaj], ale Imienia mojego JA-
HWEH nie objawiłem im» (Wj 6,3). 

Imię: Bóg Wszechmogący [El Szaddaj] oznacza ‘Boga Gór’. Było to tradycyjne imię jakiegokolwiek 
boga, które Patriarchowie zastosowali do Boga Prawdziwego. Imię Jahwe występuje wprawdzie już w 
Rdz 2, ale wiąże się tam z takim sposobem wyrażania się przez autora biblijnego, dla którego Bóg praw-
dziwy, to właśnie JAHWEH. 

Niektórzy autorowie próbowali doszukać się analogii do Imienia Jahwe w dokumentach pozabiblij-
nych (pozaizraelskich). Kwestia ta nie wyszła jednak poza same tylko opinie. Można by najwyżej przyjąć, 
że Imię Jahwe było znane być może jakiejś niedużej grupie ludzi, a dzięki Mojżeszowi weszło w po-
wszechne użycie, przyjmując wtedy nowe znaczenie: takie jakie wynika z opisu Exodusu. Imię to mogło 
być znane w plemieniu np. Kenitów. 

Współczesna teologia biblijna nie przyjmuje opinii scholastycznej, jakoby Imię «JESTEM KTÓRY 
JESTEM» miało wyrażać definicję istoty Boga w sensie filozoficznym. Myśl Izraelska nie zajmowała się 
istotą w znaczeniu abstrakcyjnym. Bóg jest «TYM KTÓRY JEST» w znaczeniu dynamicznym. Bóg jest 
poznawalny poprzez swoje dzieła. Jest On Tym «KTÓRY JEST» poprzez wierność w realizowaniu swo-
ich obietnic, poprzez nieustanne dzieło wybawiania Izraela, poprzez wszechmoc wprzągniętą w realizo-
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wanie swego zbawczego zamysłu na przyszłość. 

§ 16. Plagi egipskie: Wj 7,8-25 itd. 

a. Uwagi ogólne 

Pierwsza misja Mojżesza u faraona nie tylko spełzła na niczym, lecz pociągnęła za sobą pogorszenie 
statusu prac pańszczyźnianych, tak iż zrozpaczeni rodacy zwrócili się przeciwko Mojżeszowi (Wj 5,1n). 
Następstwo 10 zapowiedzianych plag ukazuje walkę Bożej Woli z przekorną, zaciętą wolą faraona, 
świadcząc o tym, jak daremną i bolesną jest rzeczą sprzeciwiać się Bogu. Plagi zmierzają do momentu 
szczytowego: dramatycznej nocy Paschy (Wj 11n). 

Na plagi składają się: cud węża (Wj 7,8-13) oraz 9 plag: woda zamieniona w krew (Wj 7,4-25), żaby 
[Vg: 8,1-15], muchy [Vg: 8,16-19], komary [Vg: 8,20-32], zaraza bydła (9,1-7), wrzody (9,8-12), grad 
(9,13-35), szarańcza (10,1-20), ciemność (10,21-29). Interpretacja niektórych plag jest utrudniona ze 
względu na archaiczne słownictwo opisu biblijnego. I tak nie ma pewności co do poprawnego przekładu 
określeń hebrajskich na: muchy, komary, szarańcza, itd. 

Uważna analiza literacka opisu plag prowadzi do wniosku, że nie mamy przed sobą zwyczajnego opi-
su w prozie, lecz konstrukcję artystyczną, przypominającą w pewnej mierze [daleka analogia] sposób uj-
mowania treści w Rdz 1. Opis plag składa się niemal stale z takich samych 8 elementów kompozycyj-
nych:  

1. Bóg każe Mojżeszowi pójść do faraona i zagrozić jakąś plagą; 
2. Następuje opis plagi, która ma się pojawić; 
3. Bóg poleca podjąć pewne działanie, które sprowadzi z góry opisaną plagę; 
4. Spełnienie Bożego polecenia i realizacja plagi, opisanej po raz wtóry; 
5. Czarnoksiężnicy egipscy usiłują naśladować zdziałany cud; 
6. Faraon pozornie się nawraca; 
7. Mojżesz wstawia się i plaga ustaje; 
8. Faraon pozostaje nadal w uporze. 

Jedne opisy plag są długie, drugie bardzo krótkie [obecność np. jedynie 4 dalszych elementów]. 
Jeśli chodzi o osobę sprowadzającą plagę, można opisy podzielić na następujące grupy: jedne plagi 

sprowadza Aaron, w innych działa bezpośrednio Jahwe, przy 4 ostatnich osobą działającą jest Mojżesz. 
Ponadto widać narastanie napięcia, uwidoczniającego się zwłaszcza poprzez wystąpienia czarno-

księżników egipskich. Próbują oni naśladować 3 pierwsze plagi, jednakże przy 4 to im się już nie udaje i 
muszą dostrzec palec Boży. Przy 7 pladze sami stają się jej ofiarami. 

b. Wartość historyczna i cudowny charakter plag 

Struktura literacka nadaje tym opisom znamienia epickiego i zarazem artystycznego. Z tego względu 
trudno zwłaszcza przy opisach niektórych plag o rekonstrukcję właściwego biegu wydarzeń. Trudno np. 
powiedzieć coś na temat tego, jak czarnoksiężnicy zdołali podać namiastkę cudu z krwią (Wj 7,22) i ża-
bami (V: 8,7; TM 8,3), skoro niezależnie od tego już cały Egipt był pełen krwi – względnie żab. 

Schemat użyty przez autora biblijnego zmierza niewątpliwie do podkreślenia interwencji Bożej. 
Uwydatnione jest to zwłaszcza przez zapowiedź kolejnych plag, wydanie odpowiedniego polecenia – i je-
go zrealizowanie. Sam artystyczny sposób opisu nie ujmuje oczywiście wartości historycznej przedsta-
wionych faktów, a tylko każe uwzględnić użyty tu styl: hiperboli, gatunku literackiego, nagromadzenia 
paradoksów, przybliżeń itp. – zgodnie z określeniem z Divino Afflante Spiritu (EB 559). 

Opis biblijny przedstawia plagi jako ‘cuda’ nie tylko przez to, że w plagach ujawniła się Boża inter-
wencja, lecz i ze względu na ich funkcję znaków: w celu przekonania faraona. Nie udałoby się tego osią-
gnąć, gdyby to była seria wydarzeń przypadkowych, naturalnych. Z kolei jednak trzeba wziąć pod uwagę, 
że chodzi o fakty w dużej mierze same w sobie naturalne, a cudowne ze względu na sposób ich przebiegu 
i rozwoju (jak np. w przypadku cudownego rozmnożenia chleba). Same w sobie muchy, komary, szarań-
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cza, żaby – nie są cudowne. Cudowna jest natomiast ich niezwyczajna ilość, a przede wszystkim iż poja-
wiają się po Bożej zapowiedzi – i ustępują na polecenie Boga. Cudowna jest również ich niezwykła ilość, 
ewentualnie okoliczność, iż plagi te nie dotykają Izraelitów. Również zjawisko ciemności można by utoż-
samić z wiatrem scirocco [= chamsin], który sprowadza tak duże ilości piasku pustynnego, że wszędzie 
panuje ciemność. 

Trudna do wyjaśnienia pozostaje zamiana wody w krew. Ale i w tym wypadku wielu egzegetów łączy 
to zjawisko z wystąpieniem w wodzie drobnoustrojów, które zabarwiają wodę w czerwień krwi. Trudno 
wyjaśnić poprzez zjawisko naturalne zwłaszcza cud z wężem, oraz śmierć pierworodnych. 

Jednym z argumentów potwierdzających historyczność plag, jest ich zbieżność z naturalnymi zjawi-
skami przyrodniczymi, jakie mają miejsce co roku od lipca (powodzie) aż po marzec (czas wiatru cham-
sin, tj. ciemności), które bezpośrednio poprzedziły noc Paschy. Z drugiej strony nie można też popadać w 
jedynie naturalne wyjaśnianie zjawisk opisanych w Piśmie świętym. Wszystkie one bowiem ujawniły 
zbawczą interwencję Bożą w dzieje Izraela. Chociaż trudno zrekonstruować ścisły obraz historyczny ze 
względu na użytą tu szatę słowną, u podłoża opowiadań musiały tkwić wspomnienia o wydarzeniach na 
tyle nieoczekiwanych, wymownych i przejrzystych dla Izraela, że wystarczały do uzasadnienia ich wiary 
w Boga, który się objawił Mojżeszowi, by zbawić swój lud od niewoli Egipskiej. 

§ 17. Pascha: (Wj 12) i Exodus Hebrajczyków 

a. Znaczenie  ‘Paschy' 

Ryt dotyczący baranka paschalnego jest opisany dwukrotnie (Wj 12,1-14: sam Jahwe mówi do Moj-
żesza; oraz: Wj 12,21-27: Mojżesz mówi do Ludu). Zgodnie z poleceniami rytualnymi, wieczorem 14 
dnia pierwszego miesiąca [pełnia księżyca w marcu, wiosną] Izraelici zebrani w ilości wystarczającej dla 
spożycia ofiary, winni złożyć ofiarę baranka [lub koźlęcia] – około rocznego, zbierając jego krew do na-
czynia (Wj 12,22), po czym należało za pomocą hysopu skropić tą krwią odrzwia (futryny) domu (namio-
tu). W alszym ciągu należało spożyć baranka w całości – nie gotowanego, ale pieczonego na ogniu, nie 
łamiąc jego kości (Wj 12,46) i niczego nie zostawiając do następnego dnia. Ucztę ofiarną winien był uzu-
pełnić chleb przaśny i gorzkie zioła. Wszystko należało spożyć w pośpiechu, w gotowości do wymarszu. 

Samo określenie PASCHA [hebr.: pesach, aram.: pascha], oznaczające również samą ofiarę paschalną 
(Wj 12,21.43), wydaje się oznaczać ‘przejście’, lub raczej: ‘ominięcie’ przez Anioła Niszczyciela domów 
Izraelitów, bez wchodzenia do nich w celu uśmiercenia pierworodnych. Tę właśnie czynność ‘ominięcia’ 
oznacza czasownik pasach (Wj 12,13.23.27). 

Polecenie spożywania chleba przaśnego nawiązuje do istniejącego wtedy pośpiechu. Zarządzenie od-
nośnie do obrzezania jest zapewne wyprzedzeniem późniejszych nakazów prawnych (Wj 12,43-49). 
Świadczy ono zarazem o ustosunkowaniu się już w epoce Wyjścia do niewolników oraz obcokrajowców, 
którzy dołączyli się do Izraelitów i chcieli wejść do ich rodzin. Przyjmowano ich pod warunkiem przyję-
cia niejako ‘znamienia obywatelstwa’ – poprzez obrzezanie mężczyzn. 

Również prawo odnośnie do pierworodnych nawiązuje do kontekstu paschy. Pierworodni Hebrajczy-
cy, których ominęła śmierć w powszechnej zagładzie pierworodnych w Egipcie, przynależeli do Boga. 
Dlatego nie można było ich przeznaczać do zwyczajnych prac, ani zwyczajnego użytku, lecz należało ich 
wykupić. Chodzi o wszystkich pierworodnych: tak spośród zwierząt, jak ludzi – płci męskiej. Prawodaw-
stwo to zostanie uzupełnione w Lb 18,15nn: pierworodnego chłopczyka należało wykupić w przeciągu 
miesiąca za 5 syklów srebrnych, podczas gdy zwierzątko-samczyka należało bądź złożyć w ofierze, jeśli 
chodziło o zwierzę nadające się do składania w ofierze, bądź też należało je zamienić, wykupić, albo też 
zabić. Przepis ten będzie zastosowany również w odniesieniu do Jezusa (Łk 2,22nn). 

b. Pochodzenie rytu Paschy 

Istnieje możliwość, że ryt ofiarowania baranka jest pochodzenia półnomadów. Tego rodzaju ofiarę, 
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jedyną składaną w porze nocnej, z kijem w ręku, składano w chwili gdy nomadzi wyruszali w celu zmiany 
pastwiska, zwłaszcza w pełnię wiosenną księżyca. Zwyczaj z krwią którą skrapiano lub pomazywano 
wejście do namiotu, miał służyć jako zaklęcie przeciw tajemniczym napaściom złych duchów, by nie wy-
rządzały szkody w nocy i wędrówce. 

W Jahwistycznej transpozycji, wspomniana krew miała zapewnić Bożą opiekę i uchronić od Bożych 
doświadczeń. Również zwyczaj niełamania kości ofiary był znany u różnych nomadów. Symbolizował 
nadzieję na przyszłość: Bóg wskrzesi ofiarę w sposób równoważny, obdarzając stado wielką płodnością. 

Cały ten bogaty symbolizm uległ dogłębnemu przeobrażeniu w izraelskim rycie Paschy. Tradycyjny 
ryt miał miejsce owej pamiętnej nocy, która zapoczątkowała ogromną i definitywną wędrówkę, której to-
warzyszyły oczywiste znaki Bożej opieki: Bożego «JESTEM»! Zatem i ten ryt został związany z dziejami 
zbawienia, stając się uobecnieniem tegoż zbawienia. Przepis polecał, by jedno z dzieci stawiało w pewnej 
chwili głowie rodziny-rodu pytanie o znaczenie tego niezwykłego rytu Paschy. Opowiadanie miało wyja-
śnić wszystkie szczegóły rytu jako wielkiego uobecnienia uwolnienia z dotychczasowej niewoli w Egip-
cie: chleb przaśny, pośpiech, gorzkie zioła, krew baranka. 

Ryt składania baranka został przy reformie deuteronomistycznej ograniczony do samej tylko Jerozo-
limy i najbliższej okolicy (Pwt 16,5nn), tak iż samo święto Paschy stało się świętem pielgrzymkowym, 
urządzanym wprawdzie po domach  ale samego tylko Jeruzalem. Tu znajdował się jedyny legalny ołtarz, 
na którym składano krew. Tak przeżywano Paschę za króla Jozjasza (2 Krl 23,21nn: + 609) i po powrocie 
z niewoli babilońskiej (Ezd 6,19-22). 

Przepisany ryt, cały wyrastający z dziejów zbawienia, był przeżywany również jako wciąż dokonujące 
się zbawienie, w którym uczestniczył każdy Izraelita: 

Wj 13,8: «W tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu: Dzieje się  tak ze względu na to, co uczynił Pan dla 
MNIE w czasie wyjścia z Egiptu». 

Słowa te odnosił każdy Izraelita do siebie, również ten żyjący w czasie odległym od wspomnianych wyda-
rzeń. Nic dziwnego, że w Piśmie świętym mamy liczne aluzje do faktu Wyjścia z Egiptu. 

Pascha nabierała coraz bardziej znaczenia mesjańskiego. Narastało ono z biegiem wieków. Izraelici 
oczekiwali w każdorazowe święto Paschy nowych zbawczych nawiedziń Jahwe. 

Nietrudno zrozumieć w tym kontekście brzemienne znaczenie Ostatniej Wieczerzy Jezusa Chrystusa: 
Wierności Boga zbawiającego, wyruszenie Jezusa do Królestwa Ojca, Krew Nowego Przymierza, przej-
ścioe od śmierci do chwały. Eucharystia, która jest znakiem uobecniającym fakt miniony, w rzeczywisto-
ści ujawnia skutek trwający obecnie. Zapowiada zarazem akt przyszły. Taką była jednak już też Pascha 
żydowska w swej rzeczywistości typicznej i prorockiej (por. m.in.: J 19,36; 1 Kor 5,7n: utożsamienie z 
Jezusem ofiarowanym na Krzyżu). 

c. Liczba Izraelitów z Wyjścia i droga Exodusu 

Autor biblijny mówi o 600.000 pieszych, którzy wyszli z Egiptu, nie licząc dzieci. Wyniosłoby to w 
sumie ok. 2 miliony ludzi. Cyfra ta jest nieprawdopodobna. Sam tekst Wj 23,29 nawiązuje do raczej nie-
dużej ilości Hebrajczyków, którzy wyszli z Egiptu i ich jedynie stopniowego osiedlania się w Kanaanie. 
Najłatwiej rozwiązać ten problem, gdy weźmiemy pod uwagę, że hebr. éleph oznacza nie tyle ‘tysiąc’ w 
znaczeniu matematycznym, co raczej ugrupowanie rodzinne, grupę. Oznaczałoby to zatem, że wszystkich 
Hebrajczyków było około 600 rodzin-grup, względnie małych klanów (por. Lb 1,26). 

Izraelici szli z Egiptu nie drogą najprostszą do Kanaanu – na północ od Półwysku Synajskiego i od 
razu brzegiem Morza Śródziemnego, lecz najpierw skierował ich Bóg na sam Półwysep Synajski. Na pół-
nocy spotkałyby ich niespodziewane trudności i walki (por. Wj 13,17). 

Hebrajczycy prawdopodobnie przekroczyli granicę Egipt między dzisiejszym Suezem a Morzem 
Śródziemnym, zmierzając poprzez Jeziora Gorzkie na step Synajski. W drodze na Synaj dogoniły ich jed-
nak wojska egipskie. Hebrajczykom groziła całkowita zagłada, gdyby nie cudowna interwencja Boga, 
«KTÓRY JEST» (Wj 14,9-12). Dzięki wiatrowi scirocco [chamsin], który wiał przez całą noc, utworzyło 
się przejście przez jezioro, którym przeszli Izraelici (Wj 14,21n). 

Pismo święte przedstawia to nieoczekiwane ocalenie Izraelitów jako cud, który odbił się szerokim 
echem w świadomości następujących pokoleń (por. Ps 74,13; 78,12; 136,13; itd.). Można jednak zapytać, 
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czy i tu nie zaistniały przyczyny naturalne. Kontekst wspomina o wiatrze (Wj 14,21) i być może burzy 
(Wj 14,24; por. Ps 77,17-21). Gdzie indziej wspomina Pismo święte w nawiązaniu do tych wydarezń o 
trzęsieniu ziemi oraz morza (Ps 114,1-4: «Zobaczyło to morze i uciekło... – Góry skakały jak baranki»). 
Zjawiska te mogły spowodować obniżenie poziomu wód, odsłaniając grunt skalisty i tym samym tworząc 
bród. 

Wody stanęły «jak mur»: nie koniecznie jakoby tworzyły widome zapory z jednej i drugiej strony, 
lecz o ile przeszkodziły Egipcjanom prędki manewr okrążenia karawany Hebrajczyków, tak iż musieli 
podążać z tyłu uciekających, drogą która stała się dla nich pułapką. Gdy wody wróciły do stanu normal-
nego, Egipcjanie nie zdążyli już uciec i zginęli w falach (Wj 14,27-30). Przy ocenie opisu Wj 14 trzeba 
wziąć pod uwagę jego strukturę literacką, która nadaje opisowi charakter poematu, odbiegającego od kro-
nikarskiego stylu wydarzeń. Trudno odtworzyć sam ścisły przebieg wydarzeń. Mimo to tym bardziej trze-
ba stwierdzić to, co odnosiło się już do plag: sam fakt jest co prawda okryty mgłą niepewności z naszego 
punktu widzenia, mimo to był na tyle wymowny i niewytłumaczalny z punktu widzenia naturalnego dla 
samych Izraelitów, że zdołał ugruntować i usprawiedliwić ich wiarę, dostrzegającą tu cudowną, potężną 
interwencję Boga JAHWEH w dzieje ich zbawienia.  

Rozdział Wj 15 przekazuje hymn triumfalny, który zaintonował Mojżesz po cudownym ocaleniu w 
takich okolicznościach. Włączyły się dziewczęta pod kierunkiem Miriam [Marii], siostry Mojżesza, przy 
wtórze bębenków i wśród tańców. Jest to jedna z najwspanialszych lirycznych kompozycji ST, zamykają-
ca godnie dzieje ówczesnego wybawienia-ocalenia. 

 § 18. Przymierze i Dekalog: Wj 19-24 

a. Przymierze: Wj 19 

Więź pomiędzy uwolnieniem z Egiptu a zawarciem Przymierza jest ukazana w Wj 19,4. Bóg okazał 
swą interwencję, że jest Bogiem Ojców i ma nowe prawo do uznania swej suwerenności względem wy-
branego przez siebie Ludu, z którym zamierza wejść w szczególny stosunek poprzez zawarcie z nim 
Przymierza. Zawieranie przymierzy było znane m.in. u Hetytów, również pomiędzy kimś suwerennym a 
wasalem. Klauzule traktatu przymierza były zawsze poprzedzone prologiem historycznym, uzasadniają-
cym zawieranie przymierza. 

Izrael będzie mocą zawartego Przymierza odróżniał się od pozostałych narodów jako szczególna wła-
sność Jahwe. Będzie to naród «posiadania» [segullâh], tzn. nabycia, skarbu, jakoby cząstki całkiem osobi-
stej (Wj 19,5b). Jahwe nosił go w drodze z Egiptu na Synaj jakoby orzeł swe pisklę na skrzydłach (por. 
Pwt 32,11). Jako całkiem szczególna własność Boża, Izrael znalazł się w możliwości służenia stale swo-
jemu Bogu – JAHWEH. To zaś było zadaniem kapłanów. Toteż Przymierze podnosi Izraelitów do rangi 
«królestwa Kapłanów». Wyrażenie to nie oznacza władzy królewskiej, lecz dotyczy grupy ludzi rządzonej 
przez króla, przy czym zgodnie z kontekstem, Królem nie może tu być ktoś inny poza samym tylko Bo-
giem (por. Lb 23,21; Pwt 33,5; Ps 114,2). Królestwo to składa się z kapłanów, ponieważ wszyscy w nim 
troszczą się o kult Boży. Co prawda Jahwe jest Bogiem wszystkich narodów, ale szczególnej czci oczeku-
je od Izraelitów, co właśnie odpowiada sytuacji kapłanów. 

Jak kapłani są pośrednikami pomiędzy Bogiem a ludem, tak Izrael staje się pośrednikiem pomiędzy 
Bogiem a innymi narodami. Jednakże LXX tłumaczy hebr. wyrażenie: królestwo kapłanów – odmiennie: 
jako ‘królewskie kapłaństwo’. Podkreśla zatem funkcję kapłańską, sprawowaną przez ludzi piastujących 
godność królewską. Cały mianowicie Izrael sprawuje funkcję kapłańską. Św.Piotr przenosi to określenie 
na chrześcijan (1 P 2,9): przez Chrystusa sprawujemy doskonały kultu uwielbienia i chwały Boga. Stąd 
określenie chrześcijan: «Naród święty» (por. też Kapł 19,2). Na mocy Przymierza, Izrael został konse-
krowany dla Jahwe i tym samym ‘oddzielony’ od kultu pogańskiego, zobowiązany do życia według 
etycznego ideału zawartego w Przymierzu. 

Teofania poprzedzająca nadanie Dekalogu jest opisana w Wj 19,9-25; 20,18-21. Samo zawarcie 
Przymierza opisane jest w Wj 24,1-11. Najpierw zostały ogłoszone klauzule, uroczyście przyjęte przez 
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naród. Nabrały one charakteru przysięgi, nakładając święty i uroczyście przyjęty obowiązek (Wj 24,3-7). 
Następuje ofiara Przymierza (w.5), przypieczętowana krwią Przymierza (w.4.6.8: słowa jak w czasie kon-
sekracji w NT!), oraz uczta ofiarna (w.9n). Osobno otrzymuje Mojżesz tablice Przymierza (Wj 24,12nn), 
zapisane z obydwu stron (Wj 32,15n) tekstem Dekalogu (Wj 34,1.4.29; Pwt 4,13; 5,22). W tym punkcie 
zgadzają się wszystkie tradycje Pentateuchu. 

b. Pochodzenie i kontekst historyczny Dekalogu: Wj 20 

Jeśli przyjmiemy pochodzenie Mojżeszowe Dekalogu, można by zapytać, czy forma jego nie była 
pierwotnie bardziej zwięzła, jak to widzimy np. w Przykazaniach V-VIII. Związana z tym problematyka 
naukowa skupiła się wokół zagadnienia ówczesnego rozwoju religijnego ludzkości oraz możliwości nad-
przyrodzonej interwencji, a przynajmniej wystąpienia jakiejś silnej indywidualności religijnej. 

Biorąc to pod uwagę można by wskazać na pewne odmienne od Dekalogu dokumenty, które również 
zakładają serię nakazów moralnych, analogicznych do tych z Dekalogu. Z jednej strony chodzi zwłaszcza 
o rozdz.125 tzw. ‘Księgi Zmarłych’, który Egipcjanie wkładali do grobu swym zmarłym – w celu uła-
twienia im przejścia przez sąd przed OZYRYSEM. Rozdział ten zawiera wyznania zmarłego, ujęte w 
formę negatywną: ‘Nie zabijałem, nie kradłem’, itd. Jest to wyliczanie rozmaitych możliwych grzechów, 
których zmarły NIE popełnił. 

Inny analogiczny tekst pochodził z Babilonii. Jest to tekst magiczny, zmierzający poprzez użycie 
określonych formuł do uwolnienia od czarów czy uroków, poprzedzony jednak czymś w rodzaju ‘rachun-
ku sumienia’, ujętego w formie pytań: «Czy złorzeczyłem bogu? Czy mówiłem ‘JEST’ zamiast ‘nie 
jest’?» itd. 

Wspomniane teksty i ich porównanie świadczy o tym, że w czasach Mojżesza mogły istnieć w świa-
domości religijnej katalogi grzechów. Mimo to nigdzie dotąd nie znaleziono spisu przepisów czy zaka-
zów w właściwym tego słowa znaczeniu ujętych w formie rozkazującej, ani tym bardziej spisu tak kom-
pletnego i zarazem ujmującego najbardziej istotne problemy moralne i religijne. Świadczy to pośrednio o 
całkowitej oryginalności Dekalogu. 

Swoistym potwierdzeniem Mojżeszowego pochodzenia Dekalogu jest dokładniejsza analiza użytego 
w Dekalogu ‘gatunku literackiego’: formuł prawnych. Wszystkie kodeksy ówczesnej starożytności były 
ujęte w formę kazuistyczną, ukazującą najpierw jakąś sytuację, którą rozwiązuje druga część zdania wa-
runkowego [‘jeśli..., to...’]. Również w Izraelu znano formuły kazuistyczne (np. Pwt 20,16-19). Spotyka-
my je zwłaszcza w bardzo starożytnym KODEKSIE PRZYMIERZA (Wj 21,2-22,16), który jest swoistą 
adaptacją ówczesnego prawa zwyczajowego babilońskiego. 

Natomiast DEKALOG jest ujęty w formułach apodyktycznych, w których prawodawca zwraca się w 
mowie niezależnej, w formie autorytatywnej, wprost do słuchacza, wyrażając zakaz lub nakaz, bez poda-
wania uzasadnienia i motywacji i nie ukazując żadnego następstwa w razie nieposłuchania przykazania, 
czyli nie rozwiązuje ‘casusu’. 

Formuły takie występują w pierwszym rzędzie w DEKALOGU, ale ponadto również w złorzecze-
niach z Sychem (Pwt 27,15-26), przekazanych w opisie wielkiego Zgromadzenia Narodu w Sychem z 
okazji odnowienia Przymierza (Pwt 31,10-13). Formuły apodyktyczne są typową cechą prawodawstwa re-
ligijnego Izraela, przenikniętego duchem religijnym, odpowiadającym wierze Izraela – w przeciwieństwie 
do formuł kazuistycznych, aplikowanych przez sędziów, które są wyrazem kultury kananejskiej i mezopo-
tamskiej. Formuły apodyktyczne są swoistym świadectwem życia raczej na pustyni. 

Odnalezione teksty traktatów hetyckich potwierdzają jedynie fakt, iż zawieranie przymierzy między 
suwerenem a wasalem było wtedy znane, przez co i zawarcie swoistego traktatu-przymierza pomiędzy 
suwerennym Bogiem a narodem Izraelskim było ideą całkiem realną. Szeroki kontekst historyczny ukaza-
ny w Wj 19-24 oraz Pwt stanowiłby jedynie ramy wydarzenia, w których mieści się sam Dekalog, orygi-
nalny przekaz Bożych warunków zaofiarowanego Izraelowi Przymierza (Wj 20,1-17; Pwt 5,6-21). 

§ 20. Mesjanizm 
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(por. J.Dheilly, Dictionnaire biblique, Desclée 1964) 

a. Wprowadzenie 

Określenie hebrajskie:mâšach, a w imiesłowie: mâšîah, oznacza namaszczony, poświęcony, konse-
krowany; po grecku: christós. ST odnosił to określenie do królów narodu wybranego, którzy otrzymywali 
namaszczenie w dniu koronacji, stając się ‘namaszczonymi Jahwe’ (por. 1 Sm 24,7; 26,11; 2 Sm 1,14). Z 
szczególnej relacji jaka zawiązała się w ten sposób pomiędzy królem a Bogiem, wywodzi się ‘mesjanizm 
królewski’. Po okresie niewoli babilońskiej odnoszono określenie ‘mâšîah’  również do arcykapłana (np. 
Wj 29,7; Kpł 21,10). 

W łonie narodu wybranego określenie ‘mesjanizm’ oznacza nadzieję i oczekiwanie lepszej przyszło-
ści, w której Bóg spełni swój zamysł zbawienia od nieprzyjaciół za pośrednictwem osoby Mesjasza, i ob-
darzy swój Lud dobrodziejstwami. Trudno o dokładniejsze określenie ‘mesjanizmu’, gdyż jest to pojęcie 
dynamiczne, żywe, które w ciągu wieków podlegało przekształceniom zaczeniowym. 

Pojawienie się mesjanizmu przypada na czas ustabilizowania się monarchii w Izraelu. Podłoże teolo-
giczne mesjanizmu spotykamy już na pierwszych stronicach Biblii (Rdz 3,15), a jego realizację na prze-
strzeni całego Pisma świętego, zwłaszcza w Ewangeliach. Jest to podkreślone z szczególną mocą na po-
czątku przemawiania Apostołów. Niemniej w ciągu dziejów Izraela pojęcie to wykazywało dużą złożo-
ność. Osobę Mesjasza przyoblekano w coraz inne cechy charakterystyczne. Raz dopatrywano się realiza-
cji jego dzieła na płaszczyźnie materialnej, to znów duchowej. Z kolei teksty mesjańskie podlegały retu-
szom, ukazującym coraz większe precyzowanie zbawienia, jakie przyniesie Mesjasz. Ujawnia się to przy 
porównywaniu niejednego z tekstów mesjańskich w TM – a w LXX. 

Pojęcie mesjanizu mieści się zresztą w ramach szerszego pojęcia: odbudowy Królestwa Bożego. Nic 
dziwnego, że nie wszystkie stronice Biblii mówią o osobie Mesjasza. Nie ma m.in. wzmianki o Mesjaszu 
w Psalmach o Królestwie Jahwe, chociaż linia ogólna pozostaja taka sama. 

Mesjanizm izraelski jest głęboko zakorzeniony w całej historii biblijnej. Wywodzi się od Boga – i 
wraca do Boga, ale poprzez zmienne dzieje Izraela i kolejno po sobie następujące reinterpretacje dotych-
czasowych ingerencji Bożych w dzieje zbawienia. Napięcie ukierunkowane ku przyszłości mesjańskiej 
ujawnia się w szczególny sposób w zdawałoby się najciemniejszych chwilach tychże dziejów. Np. na 
przekór bezbożności króla Achaza (druga połowa 8 w.), zapowiedziane przez proroka Izajasza Dziecię, 
które będzie Królem, przyniesie z sobą przyszłość całą przenikniętą Bogiem (Iz 7). Rozczarowanie w 
chwili powrotu z niewoli babilońskiej (począwszy od 538) będzie się wiązało z zapowiedzią przyszłości 
Jeruzalem, które całe będzie przepromieniowane chwałą Mesjasza (Deutero-Izajasz, Trito-Izajasz, Mala-
chiasz, Zachariasz). 

Ostatecznie jednak mesjanizm wymyka się badaniom czysto ludzkiego pojmowania historii. Wraz z 
opóźnieniem się realizacji dotychczasowych zapowiedzi zbawienia, nadzieje narodu wybranego będą na-
wiązywały coraz bardziej do końca czasów. Ostatnie apokalipsy nie upatrują już w pośredniku zbawienia 
potomka Dawidowego, lecz osobę transcendentną. 

I wreszcie wypada uczynić uwagę metodologiczną. W ST nie należy dopatrywać się fotograficznego 
odbicia oczekiwanego Chrystusa, które by z góry ilustrowało poszczególne sceny z życia Odkupiciela. ST 
przedstawia jedynie opis ‘przybliżony’, ukazujący raczej teologiczny kierunek życia oczekiwanego Me-
sjasza. Teksty jedynie wskazują i zaznaczają jakąś rzeczywistość, a sam Jezus je wypełnia. Poza tym sami 
autorowie NT różnie interpretują teksty: raz w sensie dosłownym, raz typologicznie. 

b. Główne teksty mesjańskie 

Jezus Chrystus dokonał w swej Osobie syntezy rozproszonych przymiotów zapowiedzi ST: Mesjasza, 
Sługi Jahwe, Syna Człowieczego. Toteż niekiedy spotykamy się z tekstami nie ściśle mesjańskimi, ale 
odnoszonymi do Jezusa jako Mesjasza.  

Proto-Ewangelia (Rdz 3,15) 
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Autor biblijny ukazuje tekst sapiencjalny, posługując się obrazami konwencjonalnymi (obraz mówią-

cego węża, Boga przechadzającego się po ogrodzie), by przekazać orędzie o grzechu ‘początku’. Z chwilą 
gdy Bóg znalazł się w obecności winnych, podejmuje sankcje względem każdego z nich, wyjaśniające ak-
tualny stan rzeczy, powody cierpień przy rodzeniu, aspekt ‘karny’ związany z pracą, itd. 

Ponadto jednak autor przekazuje inne zasadnicze pouczenie: zło weszło na świat przez niewiastę, bo 
ona mu się poddała. Ale nadejdzie dzień, w którym właśnie niewiasta się zrewanżuje – i zapanuje defini-
tywnie nad potęgą tego, który jest ZŁY. Utrwalona odtąd przez Boga nieprzyjaźń pomiędzy niewiastą a 
wężem, przechodzi na ich ‘potomstwo’. Określenie ‘potomstwo-nasienie’ występuje raz po raz w całej 
Biblii – w kontekście duchowym i mesjańskim. Mamy więc mowę o potomstwie Abrahama, domu Dawi-
dowego, Reszcie z Księgi Pociech (Dt-Iz), itd. Określenie to znajdzie swój finał w Pawłowej interpretacji 
Chrystusa jako ‘potomka-nasienie’ Abrahama (Ga 3,19). Niemniej już LXX przesądziła przekład tego 
określenia w Rdz 3,15 używając zaimka męskiego («ON zetrze ci głowę»; a nie: ‘ONO’ = sperma-
nasienie). LXX ukazuje tu zatem ukierunkowanie na określonego ‘mężczyznę’, syna ‘niewiasty’. Prze-
ciwnie, Vg używa tu zaimka żeńskiego: «ONA (niewiasta) zetrze...»; z myślą o Matce Mesjasza. 

Finał wskazuje na walkę całej potęgi zła, zobrazowanej tutaj przez węża, sprzysiężonej przeciw Bo-
gu, zanim wąż zostanie wreszcie zwyciężony definitywnie – przez niewiastę (Ap 12). W taki sposób Rdz 
ukazuje przyjście potomka Niewiasty, który nie ulegnie sugestiom ZŁEGO, dochowa posłuszeństwa Bogu 
i tak w sposób doskonały spełni swoje posłannictwo. 

Patriarchowie i Przymierze 

Patriarchowie są pierwszymi depozytariuszami obietnic, które można by nazwać ‘mesjańskimi’, bo 
sami stali się przodkami Mesjasza (choć nie jest On tutaj wyraźnie wymieniony). Wśród trzech obietnic, 
jakie otrzymał Abraham, jedna dotyczy wyraźnie ‘potomstwa-nasienia’ (Rdz 12,2n), podczas gdy pozo-
stałe wspominają jedynie o poszczególnych i powszechnych błogosławieństwach poprzez Abrahama. Bóg 
ponawia te obietnice jego potomkom: Izaakowi, i Jakubowi. Jest to zatem historyczny moment początku 
realizacji tychże obietnic. 

Nie należy pominąć chwili zawarcia Przymierza (Wj 24). Co prawda brak w tym kontekście jakiego-
kolwiek tekstu mesjańskiego, ale jest to moment istotny, mieszczący się na linii wydarzeń, które wiodą do 
Mesjasza. Odtąd widzimy naród jako ukonstytuowaną rzeczywistość, w ramach której przyjdzie na świat 
Mesjasz. Przyszłość Izraela zaczęła się właściwie na Synaju. Sam Jahwe zobowiązał się przyszłość tę za-
bezpieczyć. Cuda Exodusu będą się każdorazowo powtarzały, ilekroć zajdzie tego potrzeba. Zgodnie z 
Hbr, Mojżesz był pośrednikiem dawnego Przymierza, zapowiadając Jezusa, Pośrednika Nowego Przymie-
rza. Sam będąc sługą w domu Boga, był obrazem Syna, Właściciela domu. 

Tekst błogosławieństwa Judy: Rdz 49,8-12 trzeba przypisać być może komuś z czasów zdobywania 
Kanaanu. Redaktor biblijny wkłada go w usta umierającego Jakuba: «Nie zostanie odjęte berło od Ju-
dy...». LXX podkreśla mesjański charakter tego tekstu, tłumacząc jego końcówkę: «On będzie oczekiwa-
niem narodów» (Vg: «Et erit exspectatio gentium»). Niektórzy odnoszą wyrocznię do Dawida, jako typu 
Mesjasza. 

Z tym tekstem wiążą się dwie ostatnie wyrocznie Balaama, również naznaczone akcentem mesjań-
skim (Lb 24,3-9.15-19). 

Dawid (2 Sm 7) 

Izraelowi przewodzili od Mojżesza do Saula przywódcy charyzmatyczni. Wraz z Dawidem przyjmuje 
się w Izraelu ustrój królewski dziedziczny, mocą którego królowie zobowiązywali się wprowadzać posza-
nowanie dla Przymierza w całym narodzie. Sama osoba Dawida odegra w tradycj Izraela niezwykle do-
niosłą rolę. Bóg go zatwierdził i uznał za króla według swojego Serca. Otworzył on doniosły etap w dzie-
jach mesjanizmu. Bóg utwierdził (utrwalił) jego ‘dom’. Tym samym pororoctwo Natana stało się inaugu-
racją mesjanizmu dynastycznego.  

Trwałymi elementami tej zapowiedzi (2 Sm 7) pozostaną:  
– Relacja ojca do syna, jaka zawiązuje się pomiędzy Bogiem a królem (w.14); 
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– Darmowość Bożego działania względem króla (w.15); 
– Podporządkowanie się działania króla normie moralnej: w razie grzechu zostanie on ukarany (w.14); 
– wieczna trwałość dynastii (w.16.19; Ps 89,30-38; 132,11n).  

Wychodząc z tego tekstu, naród wybrany sądził, że obietnice Boże spełnią się w formie pojawienia 
się króla podobnego do Dawida i z jego dynastii. 

Jednakże ‘królewska’ postać mesjanizmu okazała się z biegiem czasu aspektem wtórnym i przejścio-
wym, odpowiadając ówczesnej sytuacji politycznej. Z chwilą gdy zniknie monarchia izraelska, zaznaczy 
się uduchowienie pojęcia Króla-Mesjasza w literaturze, prowadząc do jego oczyszczenia. Postawa królów 
będzie oceniana na podstawie ich przestrzegania Przymierza i wprowadzania go w życie przez cały narod. 
Niedopisywanie królów wzmoże oczekiwanie Króla w pełni doskonałego, tj. Króla-Mesjasza. 

Prorocy przed niewolą Babilońsk 

Prorocy są zapatrzeni w przyszłość. Przed okresem niewoli głoszą mesjanizm królewski. 

Iz 7,14 

 Jest to proroctwo o ‘Emmanuelu’ [Bóg-z-nami]. W czasie wojny Syro-Efraimskiej (734-732) król 
Achaz złożył swego syna w ofierze Molochowi, w nadziei ocalenia z rąk przeciwników (Efraima i Da-
maszku). Izajasz daje mu propozycję przyjęcia ‘znaku’ od Jahwe, ale Achaz propozycję odrzuca. Wów-
czas prorok zapowiada narodzenie Dziecięcia Królewskiego, podkreślając rolę jego ‘matki’: «Panna po-
cznie i porodzi syna». LXX użyje tu później rzeczownika parthénos [dziewica] – w miejsce ogólnego 
określenia oryginalnego hebrajskiego tekstu: ‘almâh [młoda kobieta]. 

Iz 9,1-6 

 Achaz wezwał pomocy Tiglat-Pilesara III, króla Asyrii. Ten wprawdzie zainterweniował, ale równo-
cześnie wcielił północne tereny Izraela do prowincji Asyryjskiej, nakładając ciężką daninę za uwolnienie 
Jeruzalem. Achaz posunął się w poddaństwie do tego stopnia, że zbudował ołtarz podobny do ołtarza, jaki 
miał u siebie król Asyrii, któremu odtąd podlegał. Izajasz ponownie wlewa mu nadzieję w Dziecię-Króla. 
Musiało to być niezwykle wymowne w świadomości tych, którzy na własnej skórze doznali jarzma ob-
cecnych ciemiężców. 

 Z tej wyroczni trwałymi elementami są przymioty, jakimi prorok określa Mesjasza, wprowadzające 
w panowanie nadludzkie: Przedziwny, Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (w.5). 

Iz 11,1-9 

 Z chwilą gdy tron objął Ezechiasz (r.716?), Izajasz ukazuje ideał Króla, który daje się prowadzić Du-
chowi Bożemu i jest oddany ubogim i pokornym. Podkreśla wyraźnie Dawidowe pochodzenie Emmanu-
ela. Wpływ Boga na niego przedstawiony jest za pomocą terminologii mądrościowej. Przyniesie On nie-
wypowiedziany pokój, porównalny z pokojem z okresu raju. Ten czas, koniec czasów, będzie się odzna-
czał znajomością Jahwe (tj.: umiłowaniem i przylgnięciem do Jahwe). 

Mi 5,1-5 

 Mesjasz będzie pochodził z Betlejem (tj. z dynastii Dawida). Do epoki Dawidowej nawiązuje też wy-
rażenie «dni wieczności». Tekst czyni wzmiankę o Matce Mesjasza. Narodzenie Dziecięcia stanie się wy-
zwoleniem dla jego narodu, który odtąd będzie żył w spokoju, bez potrzeby obawiania się Asyrii. Aluzja 
do Matki Mesjasza jest zrozumiała o tyle bardziej, że Micheasz działa współcześnie z Izajaszem (wyda-
rzenia z ok.730). 

Jr 23,5n 

 Po potępieniu pasterzy, którzy okradali swoje stado [Wygnanie], prorok zapowiada nadejście nowych 
pasterzy [powrót z wygnania], ukazując obietnicę nadejścia Króla mądrego i sprawiedliwego, pochodzą-
cego z rodu Dawida (wyrażenie techniczne: ‘potomstwo-nasienie’), który będzie nosił imię «JAHWE-
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nasza-sprawiedliwość» – w przeciwieństwie do ostatniego króla Judy, który sam sobie przypisał i przyjął 
takie Imię: Sidquijjâhű = Sedecjasz + Sprawiedliwość Jahwe. 

c. Psalmy Królewskie i Mesjańskie 

Wychodząc z obietnic danych dynastii Dawidowej (Ps 89,27-38; 132,11n), psalmiści modlą się za 
Króla i mają przed oczami obraz Króla idealnego, Pomazańca [= Masziach] Jahwe ‘par excellence’. Nie-
duże retusze dokonywane po zniknięciu instytucji królewskiej pozwoliły na dalsze odmawianie modlitw, 
zawartych w tych Psalmach, niosących nadzieje mesjańskie. 

W ten sposób Ps 2 przypomina powszechne panowanie Mesjasza (w.8). Ps 20 oraz Ps 21 mówią o je-
go chwale i zwycięstwach (Ps 20,7; 21,6n). Przenośne pochwały Króla zawarte w Ps 45,7 przygotowują 
wiarę w bóstwo Mesjasza. Idealne rysy Króla przedstawione w Ps 72,1-4 można było odnieść jedynie do 
oczekiwanego Króla Mesjasza. Łączyły się one z podobnymi oczekiwaniami wyrażonymi na innych miej-
scach Biblii (Iz 11,3-5; 32,1; Za 9,9). To samo dotyczy programu oczekiwanego Króla z Ps 101. 

Wreszcie Ps 110 przypomina rolę, jaką odegrał Melchizedech, odnosząc ją do Króla-Mesjasza, który 
będzie sprawował również funkcje kapłańskie, ale przerośnie godnością swój prawzór ze względu na 
wieczną trwałość swego kapłaństwa (Ps 110,4). 

d. Prorocy epoki niewoli i po niej 

Sługa Jahwe 

Pieśni o Słudze Jahwe przynoszą odmienne pojmowanie mesjanizmu, aniżeli dotychczasowe. Co 
prawda spotykamy w nich aluzje do królewskości Mesjasza, ale są one skąpe. Autor Deutero-Izajasza 
podkreśla raczej rolę Mesjasza jako Proroka: Mesjasz zostanie obarczony zadaniem przekazywania Orę-
dzia. 

Dotychczasowe triumfalne rysy Mesjasza z rodu królewskiego znikają, a na pierwszy plan wysuwa 
się rys cierpienia zastępczego. Sługa Jahwe odgrywa rolę, która daleko przerasta granice Izraela: jego na-
uczanie dosięga ziem pogańskich. Trudno zidentyfikować samego Sługę Jahwe. Raz nasuwa się on jako 
personifikacja Izraela, to znów widzimy posłańca Jahwe wśród narodów pogańskich, po czym dostrzega-
my rysy kogoś mocno zindywidualizowanego, kogo nie da się sprowadzić, czy zastąpić, samym tylko Lu-
dem Bożym, chociaż owa postać indywidualna staje się w jakimś znaczeniu uwieńczeniem Ludu Bożego 
[‘osobowość korporacyjna’: ‘JA’ od dużej litery!]. 

Ag 2,23; Za 6,9-14 

Zorobabel, który dokończył budowy świątyni po niewoli babilońskiej, był potomkiem z rodu Dawi-
dowego. W tej chwili na nim skoncentrowały się nadzieje mesjańskie współczesnych mu ludzi. Świadczą 
o tym wyrażenia: ‘mój Sługa’, ‘Ja cię wybrałem’ itp. Również u Zachariasza tytuły mesjańskie zdają się 
odnosić do Zorobabela, zwłaszcza odnośnie do ‘potomstwa-nasienia’, określeń technicznych Mesjasza. 

Za 9,9n; 11,12n; 12,7-10 

W drugiej części Zachariasza pojawia się ponownie mesjanizm królewski, ale tym razem z akcentem 
eschatologicznym. Mesjasz jest królem pokornym, sprawiedliwym, pokojowym. Jego powszechne pano-
wanie – to panowanie pokoju. Zapowiedzi te ponownie uwydatniają rolę dynastii Dawidowej (Za 12,7-
13,1). Do nich odwołają się Ewangelie (np.: 30 srebrników – Za 11,12n; ubolewanie nad ‘Przebitym’, 
śmierć w walce eschatologicznej: Za 12,10). 

Dn 12 

Księga Daniela jest ujęta w gatunku literackim apokaliptycznym. Realizacja Królestwa Bożego nastą-
pi wskutek interwencji z Nieba. Będzie to miało miejsce w Izraelu, znacząc tym samym koniec czasów. – 
W tym proroctwie znajdziemy ostatni element, dołączający do dotychczasowego obrazu Mesjasza. Me-
sjasz będzie odtąd przedstawiany za pomocą określenia «jakby Syn Człowieczy». Syn Człowieczy jest 
wciąż bliski Boga i przybywa na obłokach. Nie jest to Król, ale mimo to osoba transcendentna. 
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§ 20. Podstawowe Psalmy mesjańskie 

a. Uwagi ogólne 

W Izraelu przypisywano duże znaczenie Królowi-Pomazańcowi [Masziach]. Opiewano go w pie-
śniach ludowych, a przede wszystkim w Psalmach (np. Ps 2.18.20.21.45.89.110.132; itd.). Psalmy opie-
wające Króla w Izraelu ujęte były w różnych gatunkach literackich: hymnu, dziękczynienia, serdecznej 
prośby o błogosławieństwo dla Króla itd. Cechuje je nastrój zwycięskiej radości, często idealizowanie 
wyrastające z proroctwa Natana (2 Sm 7,8-16), obietnicy wiecznej trwałości dynastii Dawidowej. Izrael 
pamiętał jednak, że jego właściwym Władcą pozostaje sam tylko Jahwe (por. Sdz 8,23). Toteż mamy 
również Psalmy opiewające królowanie Jahwe (Ps 47.93-100). 

Przełomem dla mesjanizmu stała się epoka niewoli Babilońskiej i okres następujący po niej. Izrael 
modlił się wtedy m.in. słowami Psalmów. Z drugiej strony był wtedy pozbawiony swego Pomazańca – 
króla. Naród utracił niepodległość, a tron Dawida nie został już odbudowany. Stąd bolesne pytania pod 
adresem Boga i Jego obietnicy (por. Ps 89,39-52). Mimo wszystko Izrael nie utracił swego zawierzenia 
Bogu, które jednak wzniosło się dzięki bolesnym doświadczeniom na poziom wyższy. Uświadomiono so-
bie, że Jahwe nie opuścił wcale Izraela, a natomiast przygotowuje swemu ludowi nowego Władcę, Poma-
zańca-Mesjasza. Oczekiwania wzrastały. Równocześnie odnoszono wyidealizowane rysy dotychczaso-
wych królów w najwyższym spotęgowaniu do oczekiwanego Bożego Króla, który dokona definitywnego 
wybawienia Izraela spod wszelkiej niewoli (zwł. Ps 2.45.72.110). Charyzmat Objawienia i Natchnienia 
współdziałały z sobą i posuwały ku coraz większej dojrzałości interpretację często trudnych doświadczeń 
dziejowych Izraela. Dawały one Ludowi Bożemu coraz jaśniej do zrozumienia, jakiego rodzaju wybawie-
nie ma na myśli Jahwe. 

O mesjanizmie Księgi Psalmów donoszą niedwuznacznie wypowiedzi NT: 
– Chrystusa: «Potrzeba, aby się spełniło wszystko, co jest napisane o Mnie w Prawie Mojżeszowym, u 
Proroków i w Psalmach» (Łk 24,44). Niekiedy Chrystus przystosowuje do siebie różne wypowiedzi Psal-
mów (Ps 110,1 – zob. Mt 22,44; Ps 8,3 – zob. Mt 21,6; Ps 41,10 – zob. J 13,18). 
– Podobnie postępowali Apostołowie, którzy udowadniają przy pomocy Psałterza, że Jezus jest Mesja-
szem (Ps 2,1n – zob. Dz 4,25; itd.). 
– Taki sam styl przejęli wkrótce Ojcowie Kościoła oraz Tradycja, która zresztą kontynuowała jedynie tra-
dycję judaistyczną. To samo wynika wreszcie z analizy treści niektórych Psalmów, zwłaszcza po 
uwzględnieniu Pełni Objawienia w Chrystusie.  

Można wyróżnić szereg rodzajów Psalmów mesjańskich: 
– w szerszym znaczeniu, w których cechy przypisywane człowiekowi sprawiedliwemu, tym bardziej od-
nieść należy do Mesjasza (np. Ps 8,3.5n; 118,22n). 
– Psalmy mesjańskie w znaczeniu typicznym, które dotyczą jakiejś osoby z dziejów Izraela, ale tym bar-
dziej również Mesjasza, o czym świadczy mesjańskie cytowanie odnośnych Psalmów w NT (np. Ps 
41,10; 35,19; 69,5.15; 40,7nn; 107,8). 
– Psalmy ściśle mesja,skie, lub ich fragmenty, które zawierają opis pewnych przymiotów Mesjasza i cha-
rakterystykę Jego działalności (np. Ps 2.110: pochodzenie Króla, zwycięska walka z wrogami; Ps 22 – 
męka Mesjasza; Ps 45: intronizacja i jedność z narodem; Ps 72: powszechne królestwo pokoju; Ps 49: 
obietnica królestwa; Ps 16: zmartwychwstanie). 

b. Ps 2: Mesjasz władcą nad narodami 

Jest to Psalm Dawidowy, podobny w pewnej mierze do Ps 110 – też Dawidowego. Na ten Psalm po-
wołuje się św.Paweł, odnosząc go do Osoby Chrystusa (Dz 13,33 – Ps 2,7; Hbr 1,5; 5,5). To co Psalmista 
odnosi do Pomazańca, dotyczy w pełni jedynie Mesjasza: powszechny bunt przeciw Niemu, powszechne 
panowanie, synostwo Boże. Psalm kreśli obraz chwili, w której Mesjasz objął już panowanie, chociaż na-
rody spiskują przeciw Niemu, nie chcąc uznać Jego władzy. Psalmista przestrzega królów przed daremno-
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ścią walki z Mesjaszem i pewną klęską w walce z Nim. Psalm mógł powstać w okresie buntu Absaloma 
przeciw Dawidowi, abo też w innych okolicznościach. 

Gatunek literacki: Ps 2 jest napisany stylem żywym, w formie dramatycznej, przy ciągle zmieniającej 
się scenerii. Najpierw autor wyraża zdziwienie i niezadowolenie w obliczu buntu królów przeciw Poma-
zańcowi Jahwe. Następnie ukazuje samego Jahwe zasiadającego na tronie, z uśmiechem drwiny wzglę-
dem buntowników. Wreszcie Jahwe odzywa się gniewnie i przypomina o ustanowionym przez siebie 
Królu na Syjonie. 

Teraz dopiero widzimy samego Mesjasza, który ogłasza Dekret Jahwe o swej powszechnej władzy. 
Zwraca się do buntowników z ostrzeżeniem. Na koniec Psalmista ostrzega buntowników. 

Psalm dzieli się na 4 stropy po 3 wiersze: 
a) Bunt przeciw Jahwe i Jego Królowi (w.1-3). Narody pogańskie spiskują i szemrzą przeciw władzy Ja-
hwe i Jego Pomazańcowi (Masziach): «Zerwijmy kajdany» – symbol niewolnictwa i zależności, tutaj od 
Boga i Mesjasza. Zamysły spiskowców godzą wprost w postawę religijną człowieka. Zamysły te są jed-
nak ‘daremne’ (w.1). Autor zakłada powszechne panowanie Jahwe na świecie, podczas gdy Mesjasz, w 
wizji już obecny (preegzystencja), jest wyposażony w władzę przez samego Jahwe. Każde wystąpienie 
przeciwko Mesjaszowi jest więc wystąpieniem przeciw samemu Jahwe (por. Dz 4,25n). 
b) Odpowiedź Boga (w.4-6): «Siedzący w niebie» na tronie Pan (Adonaj), to Jahwe (paralelizm synoni-
miczny). Przemawia zatem najpierw sam Jahwe, a nie Mesjasz. Wiersze 4-6 malują kontrast między nie-
bem a ziemią: rozruchy, ślepy bunt, który się rozbija o Skałę – Boga. Widzimy silny antropomorfizm: 
ironiczny śmiech Jahwe wobec buntu przeciwników. Gdy wyczerpie się miara cierpliwości, rozpali się 
Boży gniew, który powoduje przerażenie u Jego przeciwników. Odpowiedzią Jahwe jest Mesjasz: «Ja 
ustanowiłem sobie Króla na Syjonie, świętej Górze Mojej» (w.6) – jako centrum kultu prawdziwego Bo-
ga. 
c) Ogłoszenie dekretu Jahwe (w.7-9). Obecnie sam Mesjasz ogłasza krótko dekret Jahwe: «Powiedział do 
mnie: ‘Tyś Synem moim, Ja ciebie dziś zrodziłem’» (w.7). Sam w sobie dekret Jahwe staje się argumen-
tem dla buntowników, że Król-Mesjasz ma władzę i wszelkie prawa do uległości względem siebie, ze 
względu na swe pochodzenie od Jahwe, tj. synostwo Boże. Chodzi o naturalne synostwo, odwieczne w 
łonie Ojca, doczesne z łona Matki-Dziewicy. 

Co prawda ST rozumiał tytuł ‘Syn Boży’ zawsze przenośnie. Niemniej kontekst wskazuje tu na cał-
kiem szczególnego rodzaju synostwo, odmienne od określenia Salomona, jako także ‘syna’ Bożego (pro-
roctwo Natana: «Ja mu będę Ojcem, on będzie Mi synem» – 2 Sm 7,14). Nigdzie poza Ps 2,7 w ST, Bóg 
nie przemawia do kogokolwiek indywidualnego, twierdząc że pochodzi od Niego przez zrodzenie, i że 
należy się mu tytuł «Syn Boży». Na tej podstawie wolno nam wnioskować, że Ps 2,7 mówi o Kimś wyjąt-
kowym, Mesjaszu – jako niezwykle bliskim Boga. Oczywiście pełny sens takiego znaczenia ujawni do-
piero pełnia Objawienia NT. Przysłówek «dziś (ciebie zrodziłem)» – mówi o zbieżności ustanowienia 
Mesjasza Królem – z chwilą Jego narodzin. 
d) Przestroga dla władców (w.10-12). Psalmista wyprowadza praktyczne wnioski z dekretu Jahwe. Za-
chęca do niestawiania oporu – jako z góry skazanego na tragiczne niepowodzenie. 

c. Ps 110: Mesjasz jako Król i Kapłan 

Psalm uważany za Dawidowy (zob. też Jezus: Mt 22,42n; Piotr – Dz 2,34). W dyskusji z faryzeusza-
mi Jezus stwierdza, że początkowe słowo Psalmu wypowiada Dawid, nazywając Panem jakiegoś władcę 
widocznie godniejszego od siebie. To również jest trwałą treścią ‘wyroczni’ [neűm] Jahwe (w.1). 

Charakter mesjański tego Psalmu nie podlega wątpliwości (por. Mt 22,42-45; Dz 2,34n; 1 Kor 15,25; 
Hbr 1,13; 7,17). Za mesjańskością w sensie typicznym opowiadają się zwolennicy uroczystości ‘korona-
cyjnej’ króla oraz święta objęcia władzy. Dużą trudność sprawiłoby jednak w tym wypadku połączenie 
władzy królewskiej z kapłańską (w.2.4). W Izraelu silnie piętnowano roszczenia królów do sprawowania 
funkcji kapłańskiej (por. 1 Sm 15,22: Saul; 2 Krn 26,16-19: Ozjasz). Dopiero w okresie Hasmonejczyków 
doszło do zjednoczenia obydwu godności (Jonatan, Syzmon, Aleksander Janneusz). Niemniej było to 
chwilowym odstępstwem, «aż powstanie wiarygodny prorok, który by się w tym względzie wypowie-
dział» (1 Mch 14,41). 
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Za tym, że Ps 110 jest bezpośrednio mesjański, przemawia przede wszystkim jego treść, ujawniająca 

program mesjański. Psalm wypowiada pod adresem dynastii Dawida życzenia i pochwałę. Każdy król był 
w Izraelu postacią świętą, gwarantem obietnic mesjańskich związanych z dynastią (2 Sm 7,12-16). Psal-
mista gromadzi tutaj elementy podkreślające godność idealnego władcy: wybór przez Boga, zasiadanie po 
prawicy Jahwe, zwycięskie rządy, godność pośrednika pomiędzy Bogiem a ludem (kapłaństwo), nieustan-
ną pomoc Boga (Pan po prawicy). Psalm jest ujęty w formę dramatyczną, pełen ducha zwycięskiego boha-
terstwa, w formę dialogowaną, korzysta z przenośni, porównań i symboli, odznacza się zwięzłością. 

1. Mesjasz ogłoszony jako uniwersalny Władca (w.1-3). «Wyrocznia Jahwe dla mego Pana [’Adônî: 
w.1]». Jest to wypowiedź prorocka samego Jahwe, skierowana do «mojego ’Adônî [= Pana]». ST odnosi 
określenie «PAN» często do samego Boga (ok.130 razy). Teoretycznie mogłoby to oznaczać zwracanie 
się przez Jahwe – do samego ‘Boga’. Niemniej o bóstwie Mesjasza można mówić dopiero w świetle Pełni 
Objawienia NT. Jezus stwierdza w dyskusji z faryzeuszami (Mt 22,43), że skoro Dawid nazywa Mesjasza 
‘swoim Panem’, a Jahwe daje mu honorowe miejsce po swojej prawicy, godność Jego widocznie nie wy-
czerpuje się na fizycznym pochodzeniu od Dawida. Będzie On zatem Kimś więcej, niż zwykłym człowie-
kiem. Konsekwentnie i Jego Królestwo nie będzie jedynie państwem ziemskim. Rozmówcy Jezusa na to 
zamilkli. 

Siedzieć po prawicy – oznacza honorowe wyróżnienie. Chrystus użył takiego samego określenia w 
najuroczystszym momencie swego życia: podczas przesłuchiwania u Kajfasza (Mt 26,64). 
w.2: «Twoje potężne berło». Jahwe rozciąga je z Syjonu jako stolicy Królestwa mesjańskiego. 
w.3: dotarł do nas w postaci skażonej. Mimo to myśl ogólna jest przejrzysta: Jahwe jest Panem całego 
świata, ale w celu sprawowania rządów nad ludami ziemi częściowo zbuntowanymi, przybiera sobie do 
pomocy Mesjasza. Ośrodkiem Jego mocy i rządów będzie Syjon. 

2. Mesjasz wiecznym Kapłanem (w.4). Mamy przed sobą antropopatyzm: «Żal Mu nie będzie». Cho-
dzi o nieodmienność dekretu Jahwe: uczynienia Mesjasza kapłanem na wieki. Godność kapłańska w ST 
koncentrowała się na pośredniczeniu w składaniu ofiar Jahwe w imieniu Ludu, na udzielaniu błogosła-
wieństwa oraz nauczaniu Tory. 

Melchizedek [= Król Sprawiedliwości] był według Rdz 14,18n królem miasta Szalem, a zarazem ka-
płanem bóstwa El-Elijon [= Najwyższego Boga; por. też Lb 24,16]. Jeśliby nawet uprawiał kult jedynie 
monolatryczny [a nie monoteistyczny], był przecież widocznie szczerze religijny, skoro Abraham nie wa-
hał się przyjąć jego błogosławieństwa. Złożył on wtedy ofiarę z chleba i wina. Na Melchizedeka powołuje 
się kilkakrotnie Hbr (Hbr 5,6.10; 6,20; 7,11-28), przypisując Mesjaszowi kapłaństwo w ścisłym słowa 
znaczeniu. Mesjasz będzie piastował godność tak Króla, jak i Kapłana. Kapłaństwo to nie będzie Lewic-
kie, lecz wyższego rzędu i ponadto szczególne, bo wiecznotrwałe. A wreszcie Mesjasz będzie rządził w 
sprawiedliwości i pokoju. 

3. Mesjasz zwycięzcą nad wrogami (w.5-7). Obecnie Jahwe zasiadł po prawicy Mesjasza jako Jego 
wspomożyciel i obrońca w walce. Jest mowa o dniu gniewu, tzn. sądu i groźnego wyroku w czasach 
eschatologicznych (por. Iz 66,24; Ap 19,17-21). W w.6n nie wiadomo dokładnie, czy podmiotem jest Ja-
hwe, czy Mesjasz. Wydaje się, że chodzi o Mesjasza, który dzieli trudy wojny na równi ze swymi pod-
władnymi. W.6 trzeba oczywiście rozumieć przenośnie: walki ludów z Mesjaszem będą długie i drama-
tyczne, pełne ofiar. W.7 bywa różnie rozumiany. Wielu dopatruje się tu pokory Mesjasza i Jego cierpli-
wości. Chodzi jednak być może o to, że Bóg okaże Mu swą pomoc, krzepiąc Jego siły przez podanie Mu 
wody do picia. Innymi słowy, Jahwe obiecuje Mesjaszowi pomoc aż do ostatecznego zwycięstwa. Nie jest 
wykluczone, że przy interpretacji tego obrazu należy uwzględnić epizod Gedeona i jego 300 wojowników 
(Sdz 7,4-6). 

Wnioski ogólne: Władca-Mesjasz jest więc doskonałym zastępcą i reprezentantem Jahwe na ziemi. 
Łączy w jednym ręku władzę królewską i kapłańską. Charakter Jego panowania odpowiada treści Ps 2: 
jest uniwersalne, chociaż Mesjasz będzie miał również nie pokonanych jeszcze wrogów. W Ps 2 widzimy 
jednak tylko groźby pod ich adresem, podczas gdy tutaj widzimy Króla wyruszającego do bitwy i zwycię-
żającego za sprawą Jahwe.  

d. Ps 22: Męka Mesjasza i jej owoce 
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Psalm przypisuje się Dawidowi. Jest to elegia, utwór liryczny wyrażający skargę, ból i tęsknotę. 

Psalmista doświadcza wiele cierpień i znajduje się w niebezpieczeństwie utraty życia. Zwraca się do Boga 
o ratunek. Jego lamentacja jest jednak przesycona zawierzeniem siebie Bogu. Od w.23 przechodzi autor w 
zapowiedź obfitych owoców zrodzonych ze zniesionych cierpień, stając się od tego momentu Psalmem 
dziękczynnym. 

Chrystus na Krzyżu modli się słowami zaczerpniętymi z tego Psalmu (Mt 27,46; J 19,24). Tradycja 
uważa cały Psalm za mesjański. Przemawia za tym: zgodność męki Chrystusa z treścią Psalmu; godność 
cierpiącego, od którego wyzwolenia zależy zbawienie pogan i radość całego Izraela; porównanie Psalmu z 
Pieśniami o Słudze Jahwe [zwł. Iz 52,13-53,12]. 

Podmiotem Psalmu jest nie tyle zbiorowość, ile jakaś osoba indywidualna, a prześladowana. Nie jest 
nią Dawid, ani np. Ezechiasz czy Jeremiasz, gdyż ich cierpienia nie były aż tak wielkie, względnie nie 
miały tak wielkiej łączności z narodem i innymi ludami (por. Ps 22,23n.28nn). Nie znaczy to, że wobec 
tego wszystkie wiersze należy odnieść w jednakowym znaczeniu do Mesjasza indywidualnego. Można 
przyjąć, że np. Dawid, sam cierpiący, poprzez szczególne natchnienie Boże wczuł się w cierpienia przy-
szłego Mesjasza, o wiele większe od jego własnych. 

e. Inne Psalmy mesjańskie 

Ps 16: Bóg najwyższym dobrem i źródłem życia [Zmartwychwstanie] 

Jest to modlitwa ufności. Św.Piotr (Dz 2,25-32) i św.Paweł (Dz 13,35-37) udowadniają na podstawie 
tego Psalmu zmartwychwstanie Chrystusa, powołując się na jego w.10. Przyjęcie tego Psalmu jako me-
sjańskiego opiera się na fakcie Dawidowego pochodzenia Psalmu oraz jego przepowiedni, że ciało (Me-
sjasza) nie ulegnie skażeniu w grobie (w.10n). Ciało Dawida uległo rozkładowi w grobie. Tymczasem 
słowa Psalmisty zostały zrealizowane – jako zapisane pod Tchnieniem Ducha Świętego, na Osobie Chry-
stusa. Dawid nie może zatem mówić o sobie, lecz o Mesjaszu, o którym wiedział z Objawienia. 

Ps 45: Pieśń pochwalna na zaślubiny Króla 

Jest to Psalm Korego, dedykowany królowi nie nazwanemu po imieniu, z racji jego zaślubin z cudzo-
ziemską księżniczką (w.11). Jest to zatem właściwie pieśń weselna. Ponieważ jednak cała tradycja, rów-
nież już judaistyczna, interpretowała treść Psalmu jako wyrażającego stosunek pomiędzy Bogiem jako 
Małżonkiem, a Ludem Bożym jako Jego Oblubienicą, Kościół przejął tę interpretację, rozumiejąc Psalm 
w sensie Pieśni weselnej Króla-Mesjasza. 

W pierwszej części Psalmu (w.3-10) mowa jest o przymiotach Króla: piękności, wdzięku, męstwie, 
sprawiedliwości, bogactwie. W drugiej części (w.11-16) Psalmista wyraża pochwałę pod adresem Oblu-
bienicy Króla, zachęcając ją do chętnego oddania swego serca Królowi, za co pozyska Jego miłość i zara-
zem poważanie wśród książąt, po czym Psalmista opiewa wspaniałość stroju królowej i blask uroczystych 
zaślubin. W zakończeniu Psalmista zapowiada obojgu liczne potomstwo i wieczną chwałę wśród naro-
dów. 

Ps 72: Modlitwa za Króla 

Psalm ma charakter podniosłej modlitwy w intencji Króla i Jego panowania. Psalmista nie tylko ży-
czy pokonania wrogów, lecz by Król ponadto położył kres wyzyskowi i krzywdzie społecznej. Psalmista 
życzy zarazem zaopiekowania się najuboższymi spośród ludności. Akcenty te wskazują być może na wiek 
8 – jako na wiek powstania Psalmu (czasy Amosa, Micheasza, Izajasza: Proroków sprawiedliwości spo-
łecznej). 

Treść Psalmu nie wyczerpuje się jednak na osobie nawet najlepszego z władców Izraela i niektóre 
wiersze bez wątpienia przerastają czysto ludzkie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza długości jego życia i 
rządów (w.5.7.17) oraz zakresu panowania (w.8.11). Użyte w Psalmie słowa nie są jedynie wyrazem na-
puszonego nadwornego stylu. Uderza również nagromadzenie szczególnych cech charakteryzujących rzą-
dy opiewanego władcy: stała sprawiedliwość, troska o biednych, obfitość dóbr, uniwersalny zasięg pano-
wania w czasie i przestrzeni. Nic dziwnego, że tradycja uznawała ten Psalm za mesjański. Narzuca się 
zwłaszcza porównanie z Iz 9,6; 11,4-9; 60,6.9; Za 9,10. 
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§ 21. Proroctwo Balaama: Lb 24,15-19 

a. Tło historyczno-religijne 

Hebrajczycy znajdowali się w drodze z Synaju, zmierzając do Ziemi Obietnicy, zmuszeni obejść nie-
gościnny bratni naród Edom i Moab. Rozłożyli się na stepach Moabu na wschód od Jordanu, naprzeciw 
Jerycha – w przygotowaniu do przekroczenia Jordanu. Pojawienie się ich wprawiło w panikę m.in. Bala-
ka, króla Moabu, z którym sprzymierzyli się Madianici. W poczuciu słabości w obliczu prężnego, zde-
terminowanego narodu Izraelitów, uciekł się Balak do broni ostatecznej: usiłuje wyzwolić śmiercionośną 
energię zaklętą w złorzeczeniu, które miał wygłosić renomowany Bileam, syn Beora, czarnoksiężnik z 
oddalonego o 700 km Petor nad Eufratem:  

Lb 22,5n: «Rzuć korzystne dla mnie przekleństwo na ten właśnie lud, bo jest potężniejszy ode mnie... – Tak uda 
się, ... że zadamy mu cios... 
– Jestem zaś mocno przekonany, iż ten, na kogo sprowadzisz błogosławieństwo, rozwija się w błogosławień-
stwie. Natomiast na kogo rzucisz przekleństwo, ten ścigany jest przekleństwem». 

Balak postąpił zgodnie z przyjętym podówczas zwyczajem, odwołując się do wróżbity. Kasta wróżbitów 
należała do ścisłego grona każdego króla i wojska. Zadaniem wróżbity było zakląć bóstwa własne, by 
przyszły z pomocą, a z drugiej strony zakląć bóstwa nieprzyjaciół, by NIE wspomagały przeciwników. 
Wieszczbiarz poznawał ‘wolę’ bóstw poprzez inkubację prorocką w czasie snu, co pozwalało mu wnio-
skować o przychylności względnie nieprzychylności bóstwa. 

Bileam zdawał sobie sprawę, że spełnienie żądań Balaka zależy przede wszystkim od samego Jahwe, 
Elohim Hebrajczyków, na których miał rzucić złorzeczenie. Po ówczesnym świecie rozeszła się niepraw-
dopodobna wieść o «potężnym ramieniu», z jakim ów Jahwe wyprowadził z Egiptu swój Lud, rażąc woj-
ska i bóstwa egipskie. Bileam wiedział z góry, iż skoro Jahwe okazał się potężniejszym od czarnoksiężni-
ków i bogów Egiptu, Amorytów i Baszanu, sytuacji tej nie zmienią również bogowie Mezopotamscy, ani 
tym bardziej Moabski Kemosz. 

Ostatecznie Bileam wybiera się wprawdzie w drogę – po kilku poselstwach ze strony Balaka, z coraz 
hojniejszymi prezentami. Niemniej niebezpieczeństwo śmierci, w jakim się znalazł, dało mu skuteczną 
naukę, że «nie wolno mu rzucić przekleństwa na ten lud, bo spoczywa na nim błogosławieństwo» (Lb 
22,12) i że «ma wygłosić tylko to słowo, z jakim Jahwe zwróci się do niego» (w.35). 

Ogarnięcie wzrokiem obozu Izraelitów z kolejnych 4 otaczających ich obóz pagórków i złożenie na 
nich ofiar w celu przejednania Jahwe, nie tylko nie doprowadziło do zmiany wyjątkowo negatywnego na-
stawienia Boga Izraelitów wobec zamierzeń Balaka, lecz przeciwnie, Elohim Izraela «włożył mu w usta 
słowo» (Lb 23,5), które coraz bardziej jedynie utrwalało spoczęcie błogosławieństwa na tym niebezpiecz-
nym dla Balaka narodzie. Opowiadanie biblijne dodaje, że Bileam, «pozbawiony przez Jahwe olbrzymie-
go honorarium» (Lb 24,11), zemścił się perfidnie tak na Jahwe, jak i na Izraelitach-Hebrajczykach. Udzie-
lił mianowicie Madianitom rady, by walkę z Izraelem rozegrali na płaszczyźnie religijnej: przez wcią-
gnięcie ich do kultu Baala Peoru (= bożka-Pana góry Peor), zaprawionego ponętną dla ludzkiej ułomności 
prostytucją sakralną (Lb 25; 31,16). 

b. Ingerencja Jahwe w sytuację wywołaną wystąpieniami Balaama 

Jeśli uwzględnimy ścisły związek pomiędzy Lb 22-24 a Lb 25 i Lb 31, stwierdzimy harmonijny obraz 
Jahwe, objawiającego ówczesnemu Izraelowi siebie i swój zbawczy zamysł. Z jednej strony Jahwe zajmu-
je określoną postawę wobec usiłowań rzucenia przekleństwa na Izraela, z drugiej zaś walczy zazdrośnie o 
wzajemność swego Ludu. 

Bileam zrozumiał z poczuciem pewności wolę Jahwe: Izrael trwa, i ma z woli Jahwe rozwijać się 
nadal, w biosferze błogosławieństwa. Bileam zażądał dla siebie całonocnej inkubacji prorockiej i zapo-
wiada książętom Moabu, że będzie mówił tylko to, co mu każe Jahwe (Lb 22,8). We śnie ukazał mu się 
nie jakibądź mezopotamski elohim, lecz «przyszedł» sam Elohim Izraela, zabraniając mu rzucić złorze-
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czenie (Lb 22,9), gdyż na Izraelu «spoczywa błogosławieństwo» (w.12b). W takich okolicznościach: we-
wnętrznego zmagania się Bileama pomiędzy ponętną ofertą ze strony króla Moabu, a stanowczym NIE ze 
strony Jahwe, miał miejsce epizod z «oślicą» (Lb 2,22-34), nacechowany głębią refleksji teologicznej: 
«Elohim zawrzał gniewem, że Bileam wybrał się w drogę» (Lb 22,2). Zagrożenie życia doprowadza go do 
opamiętania. Z ust wyrywa mu się wyznanie: «Zgrzeszyłem» (w.34); co prawda dalekiego od odwrócenia 
się od złego zamiaru. 

Przeżycie bliskości Jahwe Izraela podziałało na mistrza magii z Petor tak skutecznie, że mimo przy-
krych dla siebie konsekwencji, odeszła go chwilowo ochota sprzeciwiania się grozę budzącemu Elohim 
Izrael (Lb 23,21). Pomimo całkowitego przekreślenia swej wartości w oczach Balaka – jako czarnoksięż-
nika zdolnego rzucić szczególnie ‘skuteczne’ złorzeczenie, zapewne nie bardzo wiedząc, jak to się osta-
tecznie stało, wygłasza Bileam 4-krotne wyrocznie, które w pełni jedynie potwierdzają biosferę błogosła-
wieństwa, w jakiej Izrael z woli Jahwe się obraca. 

Wyrocznia I (Lb 23,7-10). Bileam stwierdza: 

«Oto!... Pewien naród!... Mieszka odosobniony i nie można zaliczać go do innych ludów» (Lb 23,9). 

Wyrocznia II (Lb 23,18-24). Bileam powiada: 

«...Wygłoszę błogosławieństwo, nie wycofam się... 
– Jahwe, jego Elohim, JEST w nim! Króla groźny majestat w nim  jest!... 
– Nie znajdzie się wróżby przeciw Jakubowi, ni zaklęcia przeciw  Izraelowi! Przeciwnie, w tejże chwili zosta-
nie oznajmione – na  korzyść Jakuba – i na korzyść Izraela: jaki plan działania realizuje EL: Oto naród... – Jak 
lwica się prostuje! I jakby lew – dźwiga się lud!...» (Lb 23,20.23n). 

Wyrocznia III (Lb 24,3-9). Bileama ogarnęło z oczywistą jasnością poczucie pewności, że Jahwe upodo-
bał sobie (Lb 24,1), by Izrael rozwijał się w biosferze błogosławieństwa. Ogarnia go «Duch Elohim» i 
wygłasza trzecią wyrocznię: 

«...O, jak cudne twe namioty, Jakubie!... Drżą przed Jego [Jahwe] potęgą narody, a ramię Jego spoczywa nad 
licznymi ludami... – El, On to prowadzi go z Egiptu, tak iż od tej chwili podąża on z żywiołowością niepoha-
mowanego bawołu... 
– Przysiadł, położył się jak lew – jak lwica: któż by się ośmielił go sprowokować? Kto na cię sprowadzi błogo-
sławieństwo – niechaj na nim spocznie błogosławieństwo! A kto by rzucił przekleństwo – niechaj będzie prze-
klęty!» (Lb 24,5.8n). 

Oburzony Balak uważa się za zwolnionego z kontraktu. Wobec tego Bileam zabiera się w drogę powrot-
ną. Ale zwracając się na pożegnanie do Balaka, powiada do niego: «Chodź, chcę ci najpierw jeszcze 
oznajmić, co w OWYCH DNIACH lud ten uczyni twojemu ludowi» (Lb 24,14). Wygłasza spontanicznie: 

Wyrocznia IV (Lb 24,15-19): 

«Ach, widzę!... Ale nie na ten moment!... 
Dostrzegam!... Lecz to nie blisko! 
Wówczas zwierzchnią władzę sprawować zacznie konstelacja Gwiazd ‘JAKUBA’ 
i dźwigną się pokolenia Izraela! 
Jakub będzie panował nad swymi wrogami, 
a Izrael rozwinie chwalebnie potęgę»! (Lb 24,17-19). 

c. Jahwe w dramatycznej walce o wzajemność Izraela 
Bezpośrednio po wyroczniach Bileama (Lb 22-24) następuje opis apostazji Izraelitów (Lb 25), za-

pewne wspomnienie innego nurtu tradycji o wydarzeniach, jakie rozegrały się w związku z wystąpieniami 
Bileama: 

«Izrael osiedlił się w Szittim. Lud zaczynał zbliżać się do córek Moabu, oddając się z nimi cudzołóstwu. Zapra-
szały one lud do ofiar, jakie składały swoim elohim. W następstwie tego lud jadł i upadał na twarz przed ich 
elohim» (Lb 25,1n). 

Jednym z owych bóstw był Baal Peor’u (Pan góry Peor): 
«Tak to Izrael dał sobie nałożyć jarzmo w służbie Baalowi Peoru. Wskutek tego rozgorzał gniew Jahwe na Izra-
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ela» (Lb 25,3). 

Nie ma wątpliwości, że Izraelici dowiedzieli się niebawem o wystąpieniach Bileama i byli zachwyce-
ni cudownym obrotem sprawy. Zamiast przekleństwa, mistrz z Petor potwierdził na przyszłość aż 4-
krotnie biosferę błogosławieństwa względem Izraela. Osłabiło to czujność Izraela i ich tężyznę duchową, 
doprowadzając ich nieomal do kompletnej katastrofy. Co prawda Bileam ugiął się pod przemożną presją 
Jahwe. Niemniej w swoim wnętrzu pozostał nadal pogańskim czarnoksiężnikiem, przywiązanym do in-
tratnego stanowiska. Toteż obmyślał nowy plan działania, by pomścić swą haniebnie sponiewieraną god-
ność mistrza czarów. Poradził Madianitom, by zwabili Izraelitów na kult Baala Peoru, który uprawiano na 
górze, skąd wygłosił ostatnie błogosławieństwo. Wabikiem miały być «uwodzicielskie sztuczki» (Lb 
25,18) Madianitek i Moabitek: orgiastyczny kult, odbywający się wśród oszołamiających tańców, dzikich 
okrzyków i odurzających napojów. 

Występujące w TH wyrażenie «cudzołożyć» oznacza co prawda ‘uprawiać rozpustę’, niemniej w 
pierwszym rzędzie chodzi tu bez wątpienia o grzech apostazji od Jahwe, lub uprawianie kultu synkrety-
stycznego (Lb 25,1n). 

Wobec tak wytworzonej sytuacji nie mógł pozostać obojętnym sam przede wszystkim Jahwe. Sytu-
acja, w jakiej znalazł się nabyty przez Niego Lud, była krytyczna. Piekło zmobilizowało się, by przez 
zdemoralizowanie Izraela udaremnić realizację zbawczego zamysłu Jahwe. Była to zapewne jedna z naj-
poważniejszych prób, na jakie Izrael był wystawiony od chwili wyjścia z Egiptu. 

Jeden raz więcej okaże się tu ‘doświadczalnie’ (por. KO 14b), czy Jahwe jest istotnie «TYM KTÓRY 
JEST» (por. Wj 3,14; 6,6; Iz 45,15.17.21n): jako Bóg-Prawda-Wierność. Z konsekwencji odstępstwa od 
Jahwe nie zdawali sobie być może w pełni sprawy Izraelici, stopniowo dopiero poznający swojego ELO-
HIM – JAHWEH. Realizował się natomiast z perfidną konsekwencją plan Balaka i Bileama. Skutek, jaki 
miał osiągnąć przez rzucenie czarów i złorzeczenia, został zadowalająco – i ponadobficie osiągnięty na 
innej drodze. Trudno oprzeć się analogii pomiędzy Bileamem a Judaszem: obaj, tak blisko ocierający się 
o Boga Prawdy, zginęli marnie (Lb 31,8; Mt 27,5). W istocie nie chodziło tu o hegemonię polityczną! W 
grę wchodził Izrael jako Lud Jahwe, który miał się dalej rozwijać w biosferze przekleństwa. Jahwe nie 
mógł nie zaingerować. Równocześnie objawił wtedy zarówno światu, jak i Izraelowi, jeszcze doskonalej 
samego siebie, by posunąć dalej realizację zbawczej linii względem Izraela. 

Przede wszystkim ujawnia się gniew Jahwe, zwiastun Sądu Jahwe nad grzechem (Lb 25,3). Krytycz-
nym momentem jest zawsze dylemat związany z zachowaniem I-go Przykazania. Jahwe będzie musiał si-
łą wyrwać (zbawić) swój Lud z ręki nieprzyjaciela! 

Nie obejdzie się bez surowego i sprawiedliwego ukarania winnego Izraela. Sposób wykonania kary 
okryty jest w Biblii, jak zwykle w takich przypadkach, szeregiem niedomówień. Kara jest określona cha-
rakterystycznymi zwrotami: «rozgorzał gniew Jahwe», «odwrócić żar gniewu Jahwe» (Lb 25,3n.11), 
«dzień plagi z powodu wydarzenia Peoru» (Lb 25,18), «w obozie srożyła się plaga-uderzenie (w.18.8). 
Plaga ustała dopiero po bezkompromisowym wystąpieniu kapłana Pinchasa. Nie zważając na względy 
ludzkie – chodziło o dwoje ludzi z rodu książęcego!, napełniony «taką samą zazdrością co Jahwe» (Lb 
25,11.13), przeszył na wylot księcia Zimri i jego partnerkę Kozbi. Plaga jest określona jeszcze następują-
co: 

«Nad Zgromadzeniem Jahwe srożyła się plaga spowodowana nieprzyjaznymi staraniami Madianitek, które za 
poradą Bileama doprowadziły Izraelitów do niewierności względem Jahwe – odstępstwa od Niego w czasie 
wydarzenia Peoru» (Lb 31,16). 

Niezależnie od tej być może częściowo ‘naturalnej’ kary, Jahwe kazał Mojżeszowi zgromadzić przy-
wódców [lub: winnych?] i poddać ich wyrokowi śmierci, praktykowanemu widocznie w takich wyjątko-
wych przypadkach poprzez tajemnicze j-q-’ [wbić na pal? powiesić na drzewie po uprzednim zabiciu!: Lb 
25,4]. 

Obecnie, z perspektywy czasu, trudno nie dostrzec w surowo przeprowadzonej czystce jedną więcej 
zbawczą ingerencję Jahwe w życie młodego wówczas Izraela. Życiodajne Tchnienie Jahwe poruszyło ma-
łoduszność i brak zdecydownania innych przedstawicieli Ludu, mobilizując w końcu cały Lud Boży, który 
ponownie zwrócił się do Jahwe. Gdy Zimri prowadził do siebie Madianitkę Kozbi na oczach całego ludu, 
«cała społeczność synów Izraela... płakała» u Wejścia Namiotu Zgromadzenia (Lb 25,6). Świadczy to już 
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o skutkach prorockiej interpretacji «nawiedzenia», za którą nietrudno dostrzec charyzmat Mojżesza. Ów-
czesny Izrael widział zatem w opisanej ‘pladze’ nie tylko zwyczajne, ‘po świecku’ przeżywane nieszczę-
ście, lecz wzniósł się dzięki swym charyzmatycznym przywódcom na płaszczyznę religijną. Dostrzegł Ja-
hwe, swojego Elohim, który jest zbyt WIERNY w miłości do Izraela [’âman], by przyglądać się bezczyn-
nie jego wiecznej zgubie. Tylko dlatego Jahwe wyrywa go [= wybawia] za wszelką cenę ze szpon nie-
przyjaciela, by ponownie postawić go na jedynej niewzruszonej SKALE [’émet], na której panuje pisana 
mu biosfera błogosławieństwa. 

Po tej ingerencji w łonie samego Izraela, zazdrość Jahwe może zaingerować z kolei w obronie swego 
Imienia i swojego Ludu. Mojżesz zrozumiał pod Tchnieniem Ducha Jahwe, że obowiązkiem chwili jest 
«dokonać pomsty na Madianitach za synów Izraela» (Lb 31,2n), którzy z ich powodu znaleźli się nad 
skrajem przepaści (Lb 25,17n). W wyniku świętej wojny zostało zabitych 5 królów madianickich, wśród 
nich również ojciec Kozbi, mistrzyni uwodzicielek madianickich i moabskich (Lb 31,8; 25,18). Zabite zo-
stały również wszystkie dorosłe niewiasty, które były powodem odstępstwa i zdrady Jahwe ze strony Izra-
elitów (Lb 31,16). Karzące ramię Jahwe dosięgło wreszcie również czarnoksiężnika z Petor – Bileama, 
który z tragi-konsekwencją poruszył przeciw dziedzictwu Jahwe wszelkie możliwe sprężyny, aż w końcu 
‘roztrzaskał się’ o Skałę, na której dziedzictwo to było utwierdzone (Lb 31,8; Joz 13,22).  

W pierwszej części omówionych wydarzeń uwydatnia się przede wszystkim rys NIEWZRUSZONEJ 
WIERNOŚCI-STAŁOŚCI JAHWE, jako stałego w swej PRAWDZIE [’émet] względem raz w stosunku 
do Izraela obranej zbawczej linii. Nic tu nie pomoże Balak, ani przemyślne intrygi Bileama! 

Druga część wydarzeń: porada Bileama, mająca podciąć Izraela u najżywotniejszego korzenia: jego 
wzajemnej wierności w stosunku do Jahwe, daje do zrozumienia ZBAWCZY RYS WIERNOŚCI JA-
HWE względem swego Ludu. Jahwe walczy zazdrośnie o swój Lud, gdy mu grozi klęska. Wtedy właśnie 
okazuje się jako «TEN KTÓRY JEST». Nie dozwoli udaremnić swych zbawczych zamierzeń. 

Izrael dowiaduje się przy okazji, że biosfera błogosławieństwa nie jest darem bezwarunkowym! Bło-
gosławieństwo Jahwe nie polega na hegemonii politycznej, lecz na czymś znacznie głębszym. Miarą jego 
będzie stała wzajemna wierność względem Jahwe. Już tu krystalizuje się kierunek Bożego Objawienia i 
religijnej świadomości Izraela: «Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie» (Wj 20,3; por. Pwt 6,5). 
Oto WYBAWIENIE Jahwe (por. Wj 6,6n)! 

d. Bileam w pozostałych Księgach biblijnych 

Wydarzenia związane z Bileamem wyryły się głęboko w świadomości religijnej Izraela. Charaktery-
styczne jednak, że późniejsze Księgi biblijne nie wspominają o ‘proroctwie o gwieździe Jakuba’ (wg Vg: 
Lb 24,17), a natomiast wciąż nawiązują do ówczesnej dramatycznej zbawczej SYTUACJI (Oz 9,10; Mi 
6,5; Joz 13,22; 22,17; 24,10; Pwt 23,5n; Ne 13,1n; Pwt 4,3n; Ps 106,28nn; 1 Kor 10,8; 2 P 2,15; Jd 11; 
Ap 2,14). 

Autorzy dopatrują się tu przede wszystkim «JAHWE W AKCJI» – jako Elohim żywego i wybawiają-
cego, wyrywającego z zagłady, jaka grozi Ludowi Bożemu. Motywem jest niezmiennie WIERNOŚĆ-
PRAWDA Jahwe względem Izraela, będąca cała Łaską i Miłością [’émet wâ-chésed]. Wierność Jahwe 
domaga się wzajemnej wierności w raz dokonanym wyborze Jahwe jako Elohim. Od zajętej przez Izraela 
postawy będą zależały konsekwencje: życie lub śmierć, czyli pozostawanie w biosferze bogosławieństwa 
czy przekleństwa. Zbawczym był tu nie tyle sam ‘tekst’ opisanego wydarzenia, ile owa sytuacja, która sta-
ła się krytycznie ‘zbawczą’. Trudne przeżycia tamtych dni pozwoliły doznać Izraelowi ‘doświadczalnie’, 
KIM jest Jahwe, CO realizuje, oraz CZEGO oczekuje od swego Ludu. Płynące stąd wnioski brzmiały 
wciąż jednakowo: Jahwe okazał się WTEDY WIERNYM zawartemu z Izraelem Przymierzu życia-
miłości. Tylko dlatego zaingerował zbawczo względem swego Ludu, wybawiając go od totalnej klęski, 
chociaż musiało się to dokonać poprzez sąd: ‘Dzień JAHWE’! Dotykamy ważnego stwierdzenia: CO 
Izrael sądził o swych własnych dziejach? W przeciwieństwie do innych narodów, Izrael uwrażliwił się – 
pod szczególnym działaniem Ducha Jahwe – na dostrzeganie w swych dziejach ściśle określonej LINII 
ROZWOJOWEJ. Wyznaczany mu przez historię kierunek jest wypadkową przepotężnego zbawczego 
działania Jahwe, który SŁOWEM i DUCHEM kształtuje Izraela na SWÓJ LUD. Działo się to niewątpli-
wie zawsze poprzez prorocką interpretację wydarzeń historycznych. Prorocy odkrywali sens (teologię) za-
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równo szczególnych interwencji Jahwe, jak i zwyczajnej Opatrzności Jahwe, świadomi ponadto misji 
Izraela jako nośnika Objawienia. 

Wszystkie przeżycia pomyślne (np. błogosławieństwo, pokój, szczególne interwencje Jahwe, wyjście 
z Egiptu, ocalenie w aferze Peoru, objęcie Kananu) poszerzały horyzonty nadziei, ukazując coraz nowe 
perspektywy zbawczego zamysłu Jahwe. Przeciwnie, wydarzenia niepomyślne stawały się w świadomości 
Izraela groźnym ‘memento’ odnośnie do ‘zazdrości’ Jahwe o Siebie i swój Lud. 

Kolejne historyczne realizacje dotychczasowych obietnic nie wyczerpywały jednak nigdy ich totalnej 
treści. Były one w zalążku zawsze powszechne, i nieograniczone. W ostatecznej perspektywie nadzieje 
ukazywały zawsze wizję triumfu, który musi jakoś przerastać wszelkie zwycięstwa polityczne, a z drugiej 
strony wzmoże napięcie oczekiwania realizacji owych nadziei. Szczególną rolę w refleksji w zapisie wy-
rocznie Bileama nad zbawczą WIERNOŚCIĄ Jahwe odgrywały niewątpliwie: motyw błogosławieństwa, 
motyw płodności-żyzności, pokonanie nieprzyjaciół, motyw eschatologii, oraz Władcy w Izraelu. Według 
tekstu wyroczni Bileama, wszelkie próby zniszczenia Izraela są z góry skazane na niepowodzenie, gdyż 
Jahwe realizuje względem Izraela swój transcendentny plan (Lb 23,23n; 24,7-9; 24,17nn.20-24). Już Bile-
am dostrzegł, chociażby tylko niejasno, że istotna rozgrywka pomiędzy Izraelem – a Moabem-Edomem 
itd., dokonuje się na całkiem innej płaszczyźnie; w każdym razie NIE politycznej. Jej punktem wyjścia 
jest stwierdzenie: «Jahwe, jego ELOHIM, JEST w nim» (Lb 23,21b). Tamte narody próbowały targnąć się 
na ten właśnie, transcendentny plan-zamysł Jahwe. 

W miarę upływu dziejów nadawano w Izraelui tekstowi opowiadania o Bileamie coraz nową interpre-
tację. Usiłowano dopatrzeć się w nim kolejno po sobie następujących, treściowych AKTUALIZACJI. 
Tekst stawał się odskocznią dla podtrzymywania oczekiwań na być może jeszcze potężniejszą interwen-
cję Jahwe na korzyść swego wciąż zagrożonego Ludu. 

e. Znaczenie mesjańskie Lb 24,17b 

W przyjętym przez nas, zrekonstruowanym TH [zatem w tekście hebrajskim, a NIE masoreckim], brak 
bezpośredniego znaczenia mesjańskiego. Natomiast przekład LXX opiera się w pierwszym hemistychu z 
kluczowego w.17 na tekście podobnym do obecnego TM, podczas gdy w drugim hemistychu odbiega od 
niego całkowicie: 
LXX: Lb 24,17b: «Wzejdzie gwiazda z Jakuba  

       i powstanie Człowiek z Izraela» 

Wszystko wskazuje na to, że w ostatnich wiekach przed Chrystusem NIE rozumiano już archaicznych 
form TH. Niezależnie od tego, LXX trzeba by określić jako niemal ‘rewolucyjną’, gdyż przyjmuje tu me-
sjanizm indywidualny [‘Gwiazda z Jakuba; Człowiek z Izraela]. Z kolei dzisiejszy TM (tekst masorecki) 
brzmi następująco: 

TM: Lb24,17b: «Na drogę (po niebie) wkracza Gwiazda (sg.) pochodząca z Jakuba 
    i powstaje berło [lub: kij-kometa? pokolenie?] z Izraela». 

Według zrekonstruowanego przez nas TH (tekstu hebrajskiego) pierwotnego – przy czym nie naruszono 
w niczym tekstu spółgłoskowego – otrzymujemy następujące brzmienie, które tu jednocześnie przyjmu-
jemy: 

TH: Lb 24,17b: «Wówczas zwierzchnią władzę sprawować zacznie konstelacja Gwiazd  ‘JAKUBA’, 
     i dźwigną się pokolenia Izraela». 

Bileam posłużył się porównaniami zaczerpniętymi z astrologii, w której czuł się biegły. Nic nie stoi 
na przeszkodzie, by Jahwe nie mógł posłużyć się jego poglądami oraz jego wiedzą dla wyrażenia 
zbawczego posłannictwa Jahwe. Posłannictwo to było jednak sformułowane najprawdopodobniej tylko 
bardzo ogólnikowo. Bileam stwierdza, że nadchodzi z transcendentną konsekwencją czas, gdy całokształt 
władzy przechyli się nieodwołalnie na szalę Izraela. Bileam wyraża to w sposób godny mezopotamskiego 
astrologa: na niebie wkracza władczo konstelacja gwiazd (pluralis!), które OZNACZAJĄ – zgodnie z po-
glądami ówczesnych astronomów i astrologów – naród i państwo JAKUBA. Chodzi bardzo prawdopo-
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dobnie o planetę JOWISZA, która zbliża się i ‘kłania’ SATURNOWI, oznaczającemu narody ‘zachodu’ 
w stosunku do Mezopotamii. Dla ówczesnych ludzi było to czymś zgoła nieprawdopodobnym: ten ‘więk-
szy’, JOWISZ, tj. ich bóg Marduk, podąża i ’kłania się’ niejako SATURNOWI, temu zatem ’mniejsze-
mu’! Tę samą myśl wyraża paralelnie drugi stych tego wiersza: «Dźwigną się pokolenia Izraela» (Lb 
24,17b). 

Na innych miejscach Biblii nie ma nigdzie jakiejkolwiek wzmianki o ‘GWIEŹDZIE JAKUB’ – poza 
prawdopodobną aluzją NT do tej wyroczni, w kontekście antologicznego stylu Apokalipsy (Ap 2,16n). ST 
widział w opisie ‘afery Peoru’ zarówno potwierdzenie niezmiennej WIERNOŚCI [’émet] w stosunku do 
Izraela, jak i pobudkę do pełnego ZAWIERZENIA Jahwe – jako odpowiedzi wiary na orędzie Jahwe. 
Motywy teologiczne wyroczni Bileama cechują się charakterem dynamicznym: widzimy kolejne przesu-
wanie punktu ciężkości na coraz wznioślejszy aspekt tej samej rzeczywistości – w ramach organicznego 
rozwoju Objawienia. I tak: 
– Motyw błogosławieństwa ustępuje z biegiem wieków świadomości Przymierza Jahwe z narodem, re-
prezentowanym przez dynastię Dawida. 
– Świadomość zażyłości Jahwe ze swym Ludem pogłębi się w późniejszej epoce przez odwołanie się do 
obrazów zaczerpniętych z przymierza małżeńskiego. 
– Motyw potomstwa przekształci się w ideę uniwersalizmu. 
– Idea Jahwe jako Króla przemieni się, po załamaniu się monarchii Izraela, w ideę władcy-człowieka, któ-
ry wyjdzie z Izraela jako Mesjasz-Gwiazda, pośrednik wybawienia Izraela od wszelkich nieprzyjaciół. 
– Natomiast idea pokonania wrogów ulegnie pogłębieniu i przekształci się w obraz apokaliptycznej walki 
pomiędzy Jahwe a złem, uosobionym w postaci GOGA, którego siedziba mieści się «na krańcach Półno-
cy» ([Gog i ‘Północ’: olimp bogów Mezopotamii, czyli siedziba ZŁEGO-Szatana; zob.: Lb 24,23b; Ps 
48,2n; Za 6,8; Ez 38). 

Rozbieżności w przekładach są częściowo wynikiem późniejszej nieznajomości archaicznych form 
języka staro-hebrajskiego. Z drugiej jednak strony nie można ich traktować jako zmian w pełni dowol-
nych. Są one wynikiem duchowych potrzeb, które narastały w Izraelu za sprawą samego Jahwe, ukazują-
cego nieprzeczuwane dotąd aspekty siebie jako PRAWDY-WIERNOŚCI. 

Toteż trzeba stwierdzić, że LXX jest ‘znamienną grecką relekturą hebrajskiej Biblii’. Nie mogło się to 
obyć bez udziału określonego autorytetu w łonie samego Ludu Bożego, kierowanego charyzmatycznym 
Tchnieniem Ducha Jahwe, wiodącego do chwili, gdy «SŁOWO Boże stanie się CIAŁEM». W tym sensie 
wyrocznia Bileama jest ostatecznie wyrazem nadziei mesjanizmu indywidualnego, pojętego oczywiście 
nawet wtedy w sensie na razie jeszcze dosyć szerokim, chociażby ze względu na brak wzmianki o ‘na-
maszczeniu’ owego ‘oczekiwanego Człowieka’. 

Pierwotny TH był dla Izraela zawsze źródłem i zarazem motywem nadziei soteriologicznych [zbaw-
czych]. Izrael poznawał tu styl Bożego działania, stałą Prawdę-Wierność Jahwe. Wierność ta jest nie-
zmiennie zbawcza, idąc czasem w parze z interwencją w bieg wydarzeń na sposób ‘sądu’. Sąd ten budzi 
jednak nadzieję i pewność ostatecznego wybawienia-wyrwania od wszystkiego, co jest w sensie istotnym 
ZŁEM. W pełni zrealizuje się to w chwili przyjścia Jezusa Chrystusa. 

§ 22n Proroctwo hâ-‘almâh: Narodzenie Emmanuela 
Iz 7,14 

a. Okoliczności i zbawcza sytuacja Iz 7,14 

Przedstawiona w tym urywku sytuacja historyczna jest niezmiernie interesująca. Dzieje się to ok. r. 
734. Zarówno w Izraelu (północ), jak i w Judzie (południe) pierwsza połowa 8 w. upłynęła pod znakiem 
wyjątkowo długiego pokoju. Potężni sąsiedzi Izraela, zajęci własnymi trudnościami, byli wtedy niegroźni 
(EGIPT od południa, ASYRIA od wschodu). Toteż w obydwu królestwach obserwujemy rozkwit kultury i 
dostatek ekonomiczny, rozwija się handel w kraju i z zagranicą, podnosi się rolnictwo i hodowla bydła. 
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Wyobrażenie o dobrobycie dają nam z jednej strony wykopaliska archeologiczne, które w Samarii wydo-
były na światło dzienne z tego okresu m.in. artystycznie rzeźbione wyroby z kości słoniowej, z bogatym 
użyciem złotej folii i inkrustacji z lazurytu, kolorwego szkła i kolorowej pasty. Z drugiej zaś strony opisy 
działających wtedy Proroków: AMOSA, OZEASZA, MICHEASZA i IZAJASZA, którzy występują prze-
ciw zbytkowi i niesprawiedliwości społecznej (zob. np.: Am 2,6nn; 4,1; 5,11; 6,4-7; Mi 2,1n; 3,3; 6,11; 
7,3; Iz 3,16-23; itd.). 

W ślad za zbytkiem obniżył się poziom życia obyczajowego. Co gorsza zaś, zewsząd wciskało się 
ponownie pogaństwo wraz z praktykami schlebiającymi niskim skłonnościom człowieka, co zagrażało 
podcięciem wiary w Jahwe, jedynego prawdziwego Boga (por. Iz 2,8nn; 5,18nn; Oz 11,4; 12,4nn; Mi 
6,3nn). A przecież tylko On jest Bogiem Żywym, zdolnym do skutecznego, zbawczego zaingerowania w 
życie ludzkie – w przeciwieństwie do bóstw pogańskich, które «mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale 
nie słyszą» (Ps 115,5n), nie mówiąc już o jakimś ich zareagowaniu chociażby na najbardziej rozpaczliwe 
ludzkie wołanie o pomoc. 

Nie jest jednak zwyczajem Jahwe pozostawiać swój Lud na pastwę potęgi ZŁEGO. Za bardzo leży 
Mu na sercu dobro człowieka (por. Oz 11,4). Toteż posyła swemu Ludowi mężów-Proroków, których 
ustami nawołuje do powrotu do siebie: na północy AMOSA i OZEASZA, a na południu MICHEASZA i 
IZAJASZA. Ponieważ jednak łagodne słowa nie pomagają, Jahwe grozi w końcu klęskami; zarówno kró-
lestwu Judy (Am 2,4n), jak i mieszkańcom królestwa Północnego, czyli Izraelowi-Efraimowi (Am 
2,6nn.13). Celem tych gróźb jest zawsze udzielenie czasu do namysłu i nawrócenia (por. Am 3,6n): 

Am 3,6-8: «Czy staje się w mieście nieszczęście, by Jahwe tego nie sprawił? Bo nie uczyni Pan, Jahwe, nicze-
go, by nie wyjawił swego zamiaru sługom swym, Prorokom...» (w.8). 

Wtedy to Prorok w imieniu Boga grozi, karci, napomina. 
Wkrótce okazało się, że zapowiedziane klęski nie są tylko postrachem na dzieci. Z letargu budzi się 

przede wszystkim ASYRIA. Pod wodzą TIGLAT-PILESARA III (745-727) staje się mocarstwem, w któ-
rym odżywają dawne asyryjskie marzenia o władzy nad całym światem. Zagrożone w swym istnieniu pań-
stewka Syrii (Tyr, Sydon, Hamat), a zwłaszcza Damaszek (pod wodzą RASINA) i Północny Izrael (pod 
wodzą PEKACHA), a od południa Filistyni i Edomici – utworzyli koalicję przeciw Asryii, chcąc wcią-
gnąć do niej oczywiście również Królestwo Południowe: Judę z młodym, 20-letnim królem ACHAZEM 
(735-729?), który dopiero co objął rządy. Achaz był na tyle przezorny, że zdawał sobie sprawę z szaleń-
stwa tego rodzaju koalicji wobec potęgi Asyrii. Samo wspomnienie o Asyrii kojarzyło się ze scenami 
przerażającego okrucieństwa, jakiego żołnierze asyryjscy dopuszczali się na pokonanej ludności. Wyży-
wali się z lubością w wyszukanych torturach, np. w odcinaniu członków ciała, zdzieraniu żywcem skóry, 
rozpłataniu brzucha i pozostawaniu w takim stanie, masowym wbijaniu na pale – jak to świadczą zacho-
wane kroniki i płaskorzeźby. 

Toteż Achaz kierując się pro-asyryjską polityką swego ojca JOTAMA i dziadka OZJASZA, stanow-
czo odmawia przystąpienia do koalicji, woląc na wszelki wypadek mieć Asyrię po swojej stronie jako po-
tężnego obrońcę. Sojusznicy koalicji, zwłaszcza zaś Damaszek i Izrael Północny, potraktowali odmowę 
Achaza jako poważne zagrożenie Ligi, i uderzyli na Judę od północy. Równocześnie na południu wystąpi-
li przeciw Judzie Edomici, a z zachodu – od strony morza, spustoszenia w Judzie dopełniali Filistyni.  

W tej sytuacji «zadrżało serce króla [Achaza] i serce ludu jego, jak drżą drzewa w lesie od wichru» 
(Iz 7,2). Achaz zamknął się w Jeruzalem, które na razie oparło się atakowi oblegających. Być może w 
tych właśnie okolicznościach zdobył się Achaz na mrożący krew w żyłach akt bałwochwalczego kultu, 
praktykowany w najbardziej dramatycznych chwilach zagrożenia bytu narodowego. Złożył mianowicie w 
ofierze całopalnej własnego syna (2 Krl 16,3). Uważał, że ten rozpaczliwy gest odstraszy oblegające woj-
ska. Lecz zawiódł się! Nie pozostało mu nic innego, jak zebrać skarby ze świątyni Jahwe oraz pałacu kró-
lewskiego i wezwać czym prędzej pomocy potężnego Tiglat-Pilesara, ogłaszając się jego wasalem:  

2_Krl 16,7: «Jestem twoim sługą i twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie z ręki Syrii i z ręki króla Izraela, którzy 
stanęli przeciwko mnie». 

Zresztą wojska asyryjskie znajdowały się już wtedy w zdobywczym pochodzie, wskutek czego wojska 
koalicji przerwały oblężenie Jerozolimy i wycofały się prędko do swych krajów. Nie uratowało ich to 
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przed potęgą Asyrii. 

Na tym tle staje się zrozumiała wspomniana dyskusja między IZAJASZEM a ACHAZEM. Achaz jest 
dla Judy widzialnym reprezentantem Jahwe, jedynego właściwego KRÓLA narodu Wybrania (por. Iz 
33,22). Jahwe zawarł z Izraelem Przymierze, obiecując mu stałą opiekę, ochronę i dobrobyt. Rzecz jasna 
w zamian za dochowanie warunków Przymierza: przestrzeganie Przykazań oraz uznawanie Jahwe za je-
dynego Elohim, który stale chce BYĆ ze swoim Ludem (Kpł 26,12; por. Wj 6,7; Jr 7,23). 

Toteż i w tych chwilach decydujących dla bytu narodowego Jahwe pragnie okazać, że «ręka Jego nie 
jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł słyszeć» (Iz 59,1). Ja-
hwe jest nadal «TYM KTÓRY JEST» (Wj 3,14), czyli Tym, który może pomóc i rzeczywiście pomoże. 
Fala nieszczęść jest tylko następstwem niewierności względem Jahwe: odstępstwa od Niego (por. Iz 
59,2n). 

Achaz obchodził właśnie w zamyśleniu obwarowania Jerozolimy, starając się ocenić ich wytrzyma-
łość w razie napaści. Stracił już tak wiele: swego pierworodnego syna, duże połacie kraju, i bogactwa 
swych skarbów. Szczególnie jednak nie umiał się zdobyć na zawierzenie Jahwe, mimo iż zasiadał na sto-
licy DAWIDA, czyli był przedstawicielem dynastii, z którą Jahwe związał się wiecznym Przymierzem, 
udzielił jej uroczyście obietnicy wiecznej trwałości jako fundamentu nadziei królestwa mesjańskiego (2 
Sm 7,12.16). Mimo iż Achaz zapewne nie wątpił w prawdziwość proroctwa Natana, nie mógł się przecież 
zdecydować na ‘politykę’, jaką winien był prowadzić jako namiestnik Jahwe w Judzie. Kierował się na-
tomiast własnym wyczuciem politycznym, tzn. własną, ludzką ‘racją stanu’, z pominięciem konsultowa-
nia woli Jahwe. 

Tę właśnie chwilę wykorzystuje Bóg, posyłając do Achaza IZAJASZA, którego już samo imię było 
prorocze (ješa‘-Jahű = Wybawieniem [jest] Jahwe). Prorok niesie na ręku swego chłopczyka, jakby dla 
kontrastu wobec Achaza, który swojego pierworodnego zamordował ku czci pogańskiego bóstwa Molo-
cha [bóstwo: Kamosz, określane jako Mélekh = król; Izraelici czytali-wymawiali imię tego bożka pogar-
dliwie: Molokh]. Izajasz chciał zarazem dodać królowi otuchy, bo z kolei chłopczyk nosił imię symbo-
liczne: šear-jašűb = Resztka-Powróci; tzn. nawróci się do Jahwe i ocaleje (Iz 7,3; 10,20n). 

Zadumany Achaz ocknął się, gdy Izajasz przemówił w imieniu Jahwe i zachęcał do spokoju, czyli 
nie-uciekania się o pomoc do Asyrii, oraz do nie-obawiania się gróźb i nacisku ze strony syryjskiego 
(Damaszek) RASINA, ani izraelskiego (Samaria) PEKACHA (Iz 7,4-6). Żeby nie być gołosłownym, do-
łącza Izajasz w imieniu Boga przepowiednię (jeden z argumentów): «Jeszcze 6 czy 5 lat, a Efraim [= Pół-
nocny Izrael] zdruzgotany – przestanie być narodem» (Iz 7,8b). Tradycja tekstualna odnośnie do występu-
jących tu cyfr jest skażona. Jahwe przypomina Achazowi, że nadal ON dzierży historię w swym ręku i 
panuje nad nią. Wobec tego nie powinien się lękać. Ale domaga się jednego jako stanowczego warunku: 
totalnego zawierzenia [wiary] Bogu: 

Iz 7,9b: «Jeżeli nie uwierzycie [= nie oprzecie się na Mnie jako fundamencie trwałym, niezachwianym], nie 
ostoicie się [= dosł.: nie będziecie mieć oparcia = roztrzaskacie się]». 

Achazowi, który myśli kategoriami czysto ludzkimi i nie bierze Boga w swej polityce w rachubę, wydaje 
się to wszystko nieżyciowe. Jako król zdaje sobie sprawę z tragizmu sytuacji politycznej. Rozum nie po-
zwala mu liczyć na Boga, dalekiego i nieuchwytnego. Tymczasem nieprzyjaciel: Damaszek i Izrael Pół-
nocny «stanął obozem w Efraimie» [= niedaleko Jeruzalem: Iz 7,2a], czyli niemal tuż pod murami Jeruza-
lem! 

Wiara, jakiej żąda Jahwe, wymaga niekiedy postawy heroicznej. Bóg chce, żeby Achaz nie paktował 
z Asyrią i nie liczył na siły ludzkie. Żeby zawierzył Bogu, iż nie musi obawiać się swych bezpośrednich 
nieprzyjaciół. Od jego zaś postawy ma zależeć najbliższa przyszłość królestwa Judy. 

Wiara ta nie ma być jednak nierozumna. Jahwe podaje motyw, który winien skłonić Achaza do za-
wierzenia Bogu. Już poprzednio zapowiedział Izajasz Achazowi upadek jego aktualnych nieprzyjaciół: 
Damaszku i Północnego Izraela. Spełni się to wprawdzie w przyszłości, ale przecież nie tak dalekiej [721 
r: upadek Samarii; a już w r.732: upadek Damaszku]. Ale Bóg zapowiadał już przecież i dawniej niejedno 
wydarzenie, które potem rzeczywiście się spełniało. Teraz wyraża Bóg jeszcze raz gotowość spełnienia 
jakiegokolwiek ‘znaku’, uzależniając określenie jego jakości od samego Achaza, by tak wzmocnić jego 
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wątłą wiarę w swą potęgę i gotowość przyjścia z pomocą: 

Iz 7,11: «Proś dla siebie o ZNAK od twego Elohim, Jahwe, czy to głęboko w Szeolu [= w podziemiach], czy to 
wysoko w górze». 

Użyte tu hebr.: ’ôt [znak] jest często w Piśmie świętym spotykanym określeniem na oznaczenie jakiegoś 
wydarzenia, które ma potwierdzić wiarę w autentyczność działania bądź samego Boga, bądź Jego wysłan-
nika. ‘Znak’ niemusi być ‘cudem’ w sensie przyjętym w dzisiejszej teologii. Nie musi on również nastą-
pić od razu. Niekiedy ’ôt dotyczy przypadkowego ‘zbiegu okoliczności’ (por. np. 1 Sm 10,7) lub jakiegoś 
już zaistniałego, ale danym ludziom dotychczas nieznanego faktu (np. ‘znak’ dla pasterzy w Belejem: Łk 
2,12); albo faktu który ma nastąpić dopiero po spełnieniu omawianego czynu (np. Wj 3,12; 1 Sm 2,34). 
Poza tym może ‘znak’ oznaczać również wydarzenie naprawdę nadzwyczajne, np. jakieś niezwykłe zja-
wisko w przyrodzie, jak zaćmienie słońca czy księżyca, piorun z jasnego nieba [znak w górze], czy też np. 
trzęsienie ziemi, itp. [znak w Szeolu]. 

Achaz odszedł już jednak zbyt daleko od zawierzenia Jahwe. Nie chce słyszeć o żadnym ‘znaku’, a 
chciałby najwyraźniej zakończyć kłopotliwe spotkanie z Prorokiem i stracić go z oczu. Pod pretekstem 
obłudnego argumentu, że nie należy lekkomyślnie ‘kusić’ Pana Boga (por. Pwt 6,16), mimo iż jako głowa 
narodu miał prawo zasięgania rady Jahwe, zwłaszcza w tak trudnych sytuacjach, podobnie jak postępował 
np. Saul (1 Sm 10,22; 14,37), czy Dawid (1 Sm 22,10; 23,2), odpowiedział szorstko: «Nie będę prosił – i 
nie będę wystawiał Jahwe na próbę» (Iz 7,12). Namiestnik Boży odrzuca Boga, którego jest przedstawi-
cielem wobec Izraelitów (Iz 1,4; por. 5,24)! Jest to grzech nie tyle niewiary, ile raczej ten sam typ grze-
chu, jakiego dopuścili się pierwsi rodzice w raju: autonomicznego decydowania o swym losie, uniezależ-
nienia się od Bożych dróg, samostanowienia o tym, co ‘ma być’ dobrem czy złem (por. Iz 5,20n). 

Bóg nie może nie zareagować na tego rodzaju postawę, wchodzącą w Jego ścisłe i niezbywalne kom-
petencje. Ponieważ nie przemówiły inne argumenty, Jahwe zmuszony jest posłużyć się «sądem» (por. Iz 
3,14) oraz «dniem Jahwe Zastępów przeciwko wszystkim pysznym i nadętym i przeciw wszystkim har-
dym, by się upokorzyli...» (Iz 2,12) – poprzez «wstrząśnięcie ziemią» (Iz 2,10.19). 

Żywe odczucie wzgardy, z jaką Achaz odniósł się do Jahwe, wyłącznego Króla Izraela, wyraża Iza-
jasz w ten sposób, że ukazuje Boga jako ojca rozgniewanego na krnąbrnego syna, który nie chce zrozu-
mieć, co jest dla niego dobrem, a co złem (Iz 7,13): «Słuchajcie więc, DOMU DAWIDA». Bóg zwraca się 
w swym Proroku do Achaza w formie oficjalnej, jako reprezentanta dynastii wybranej: «...czy mało wam 
naprzykrzać się ludziom [= Achaz był nielubiany i niepopularny]...?» 

Achaz pokrzyżował zbawcze plany Boże, nie chcąc słyszeć o żadnym ‘znaku’ Bożej Opatrzności. 
Dzieje się to w momencie zwrotnym, podobnie jak to było niegdyś w raju. Bóg kocha jednak zanadto 
swój Lud. Toteż wznosi tym wspanialszą budowlę na gruzach swych zburzonych zamiarów wobec czło-
wieka. Achaz odrzucił ‘znak’, ale sam Jahwe daje – właśnie ‘ZNAK’, tym razem nie będąc skrępowanym 
konkretną sytuacją historyczną – w rozmiarach znacznie przekraczających to, co było pierwotnym Jego 
zamiarem: 

Iz 7,14: «Dlatego Pan sam da wam ‘znak’: Oto PANNA [hâ-‘almâh] pocznie i porodzi syna i nazwie go imie-
niem Emmanuel [‘Im-mânű-’El]». 

‘Znak, o którym tu mowa, musi być czymś niezwykłym, skoro tekst podkreśla to tak dobitnie. Już sam 
fakt, że imię dziecka, które ma się narodzić, ma być nadane przez wzmiankowaną tu MATKĘ: ‘ONA’ 
nada imię – tak wg TH, jest czymś niezwykłym. Nadawanie imienia było bowiem w Izraelu funkcją gło-
wy rodziny, tzn. ojca, ‘pana domu [ba‘al-bét; podczas gdy kobieta uchodziła tylko za służebnicę swego 
‘pana-męża’: ba‘al]. Rzecz charakterystyczna, tutaj brak jakiejkolwiek wzmianki o ojcu, podobnie jak w 
pochodzącym z tego samego okresu proroctwie Micheasza o ‘Betleem Efrata’, w którym występuje 
wzmianka o «mającej porodzić» (Mi 5,1n). Nadawanie imienia jest u Izraelitów wydarzeniem doniosłym. 
Raz wypowiedziane ‘słowo’ tkwi niejako w atmosferze i zaczyna wieść żywot niemal samoistny, dążąc 
do spełniani wyrażonej przez siebie treści. Stąd też język hebrajski używa jednego i tego samego wyrazu 
[hebr.: dâbâr : słowo-wydarzenie) zarówno na oznaczenie ‘słowa wymówionego’, jak i na oznaczenie 
‘rzeczywistości, rzeczy, wydarzenia’. Sprawdza się to zwłaszcza w wypadku wygłaszanego błogosławień-
stwa, względnie złorzeczenia. Izraelici sądzili, że z chwilą gdy zostało ono raz wytłoszone, nie da się go 
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wycofać, gdyż będzie ono odtąd nieomylnie zdążało do zrealizowania własnej treści. Chyba żeby w 
szczególniejszy sposób w proces ten zaingerował aż sam Bóg! 

Podobnie dzieje się w przypadku ‘nazwania’ kogoś, czy czegoś. Nadanie imienia oznacza tu określe-
nie tego, CZYM ma być to DZIECIĘ, które się narodzi, oraz co będzie żywą, dynamicznie pojmowaną 
rzeczywistością jego PRZEZNACZENIA. Dziecię to nie tylko będzie ‘nosiło’ nadane Mu imię, ale BĘ-
DZIE rzeczywiście tym Imieniem. Dziecię to będzie mianowicie: ‘Im-mânű-’El = «Z-nami-{jest}-El 
[Elohim = Bóg]», lub inaczej: «Wśród-nas-jest-Bóg {Emmanuel}». 

W ten sposób imię EMMANUEL jest wyraźną aluzją i przypomnieniem treści Imienia osobowego 
Boga Izraela: JAHWEH, objawionego Mojżeszowi w momencie decydującym dla ówczesnego Izraela: 
ich wybawienia z niewoli Egipskiej (Wj 5,14). Ten ‘KTÓRY JEST’ i ‘ŻYJE’, potrafi działać i WYBA-
WIAĆ – w przeciwieństwie do bożków głuchych i bezsilnych, JEST wciąż z Izraelem, a obecnie z Acha-
zem. Bóg Izraela, to Bóg ŻYWY (Pwt 5,23; 2 Krl 19,4), który o sobie może powiedzieć: «Ja zabijam i Ja 
sam ożywiam» (Pwt 32,39; por. 1 Sm 2,6). Na Jego ŻYCIE składa się w Izraelu wszelką przysięgę: 
«...ŻYJE Bóg, że...» (1 Sm 14,39.45; 2 Sm 2,27; itd.). Tak dzieje się w przeciwieństwie do bożków po-
gańskich, które są ‘NICOŚCIAMI’ [hébel = powiew powietrza, ‘nic’, tchnienie; w pl: hebâlîm], bo nie 
przejawiają żadnych oznak ‘życia’, ani tym bardziej ‘miłości’ (por. 1 Sm 12,21; Ps 96,5) – i nie są zdolne 
pomóc-wybawić! 

Bóg Izraela – Jahwe, wykazywał Izraelowi niejednokrotnie, że wkracza sprawdzalnie (eksperymen-
talnie) w życie zarówno Izraela, jak i poszczególnych osób (por. Joz 24,2a; Rdz 12,1). Wybiera On nadal, 
nadaje szereg obietnic, zawiera Przymierze, żądając jednak w zamian wiary, oddania, posłuszeństwa. Nie 
zadowala Go byle formalność. Żąda dla siebie całego człowieka, po czym przychodzi mu w zamian nie-
ustannie z pomocą. Innymi słowy ten Bóg naprawdę JEST ciągle ze swoim Ludem, zamieszkując od sa-
mego początku wpośród niego: 

Lb 35,34: «...Macie nie plamić kraju, którego mieszkańcami jesteście i wpośród którego Ja również zamieszka-
łem. Bom Ja JAHWE, który zamieszkałem wpośród synów Izraela». 

U Izajasza odnoszą się jednak omawiane słowa: «Nazwie go imieniem ‘Bóg-wśród-nas’» do określonego 
dziecięcia, które ma się narodzić ze wspomnianej niewiasty. Będzie ono nie tylko ‘nosiło’ imię ‘Immânű-
’El [Bóg-z-nami], ale BĘDZIE Ono w ogóle żywym wcieleniem tego, co jest treścią tegoż imienia: BO-
GIEM-Z-NAMI, względnie: BOGIEM-WŚRÓD-NAS. 

b. Mesjańskie znaczenie Iz 7,14 

Izraelici, współcześni Izajaszowi prawdopodobnie nie rozumieli ‘do końca’, co znaczą i na co wska-
zują słowa tej zapowiedzi w dynamizmie, jaki jej nadał Duch Święty. Pojęli proroctwo prawdopdobnie 
zgodnie ze zwyczajną pedagogią Bożą, w ramach której Bóg obdarzał Izraela charyzmatem profetyzmu. 
Innymi słowy pojęli zasadniczo tylko pierwsze i bezpośrednie ogniwo tego nowego etapu WYBAWIE-
NIA, w trudnej konkretnej sytuacji religijno-politycznej. Bóg ‘będzie’ mianowicie nadal ‘z nimi’ – po-
przez narodzenie nowego syna ACHAZA: po owym zabitym poprzednio – ku czci Molocha. Synem tym 
będzie najprawdopodobniej przyszły król Judy EZECHIASZ, który będzie dalszym ogniwem fundamen-
talnej obietnicy i Przymierza Jahwe z dynastią Dawida, mającą trwać na wieki. Dynastia zatem nie wyga-
śnie, pomimo przeciwnych zamierzeń «...dwóch oto niedopałków dymiących głowień» (Iz 7,4): Damasz-
ku i Izraela Północnego. 

Taką interpretację dopuszcza użyte tu hebrajskie słowo hâ-‘almâh. Znaczy ono zwykle: ‘panna-
dziewica’. Niemniej w kilku tekstach na przestrzeni Biblii odnosi się wrażenie, że jest ono użyte również 
na oznaczenie młodej kobiety, która już rodziła! W takim znaczeniu ‘almâh mogłoby się odnosić wprost 
do żony Achaza, która urodziłaby następcę na tronie Dawidowym – mianowicie EZECHIASZA [królują-
cego po Achazie]. W tym sensie proroctwo Izajasza sprawdziłoby się zbawczo w pierwszym rzędzie w 
obecnej, aktualnej sytuacji, w jakiej znalazł się Achaz, zagrożony w swym dynastycznym panowaniu 
przez Damaszek i Izraela Północnego. Możliwość przyjęcia trochę szerszego odcienia znaczeniowego 
użytego tu hebrajskiego hâ‘almâh [panna? młoda {zamężna} kobieta?}] przesądzili dopiero tłumacze 
LXX, przekładając je przez: he parthénos [DZIEWICA]. Dokonało się to w ramach reinterpretacji tego 
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tekstu w wiekach późniejszych, gdy Objawienie rozwinęło się w międzyczasie w porównaniu ze stanem z 
w.8 [czasy Izajasza] i gdy precyzyjniej zrozumiano kierunek, w jakim szło Boże działanie oraz Bóże mó-
wienie. 

Więcej na temat proroctwa Iz 7,14 wiemy dopiero my, którzy znamy także jego wypełnienie. My 
wiemy, że owym ‘Bogiem-wśród-nas’ jest Dziecię Jezus (por. Mt 1,23), które narodziło się z Maryi, swej 
Dziewiczej Matki, a którego przeznaczeniem i żywą, dynamiczną rzeczywistością, wyrażoną w samym 
Jego ‘Imieniu’, będzie prawdziwe ‘Bóg-z-nami’. 

Zakończenie słów Izajasza do Achaza zawiera zagadkowe słowa: 
Iz 7,15: «Śmietanę i miód pożywać będzie, aż się nauczy odrzucać zło, a wbierać dobro». 

Spożywanie wymienionych potraw stoi niewątpliwie w ścisłym związku z umiejętnością dokonywania 
oceny o moralnej wartości poszczególnych czynów [‘odrzucanie zła, wybieranie dobra’], o jakim wspo-
mina druga część przytoczonej wypowiedzi. Toteż słowa te nie oznaczają potraw w sensie materialnym, 
ale są środkiem do przenośnego określenia inteligencji, jaką zapowiedziane Dziecię będzie się odznacza-
ło. W podobnym sensie występuje zbliżony do tego zwrot na innym miejscu Pisma świętego: «miód i 
mleko pod twym językiem» (Pnp 4,11). U Arabów zaś, z którymi Izraelitów łączyło wiele wspólnych 
zwyczajów, istnieje ceremonia tzw. ‘przekazywania zdrowego rozsądku’. Polega na tym, że dostojnik na-
ciera delikatnie podniebienie nowonarodzonego dziecka za pomocą przeżutych daktyli, lub mieszanki 
masła z miodem. 

Wzmianka o należytym i praktycznym rozróżnianiu ‘dobra’ od ‘zła’ jest oznaką sprawiedliwości w 
działaniu, jaka będzie cechowała mające się narodzić Dziecię. Jeszcze jaśniej będzie ta cecha uwydatnio-
na w dalszych tekstach mesjańskich – zarówno u Izajasza (Iz 9,6; 16,5; 28,17), jak i w innych tekstach ST 
(np. Jr 23,5; Ps 72,1; 89,15; 96,10.13). 

Wydaje się jednak, że istnieje tu również ścisły związek ze znanym tekstem z opisu upadku pierw-
szych rodziców, którym szatan podsuwał kłamliwie, że z chwilą gdy spożyją zakazany owoc, «otworzą 
się wam oczy i tak jak Bóg [Elohim] będziecie znali dobro i zło» (Rdz 3,5). Autor biblijny zaznacza przez 
to, iż chcieli oni decydować sami i niezależnie od Boga o tym, co winno być dobrem, a co złem. Hebraj-
skie wyrażenie ‘znać’ oznacza bowiem nie tylko teoretyczną znajomość jakiegoś zagadnienia, ale przede 
wszystkim znajomość praktyczną i uczuciową, a zarazem sprawowanie nad tą rzeczą władzy, czyli w wy-
padku prarodziców: władzy nad tym, co MA (winno) być dobrem, a co złem. 

W przeciwieństwie do pierwszych rodziców, którym nie przysługiwało tego rodzaju prawo i taka 
władza, zapowiedziane przez Izajasza Dziecię, które ma się nazywać – i ma rzeczywiście BYĆ ‘Bogiem-
wśród-nas’, będzie się odznaczało zdolnością skutecznego i praktycznego rozróżniania dobra od zła – 
oraz władzą zarówno nad tymi dwoma krańcami [ dobro ║ zło ], jak i nad całą dziedziną pośrednią 

pomiędzy dobrem a złem [ dobro ║ zło ]. Nic dziwnego, skoro to ma być rzeczywiście BÓG: ‘Bóg-z-
nami’! A jednak, w przeciwieństwie do prarodziców, którzy nad dobrem i złem chcieli władać w unieza-
leżnieniu od Boga i zbuntowali się przeciw Niemu, zapowiedziane przez Izajasza Dziecię powie o Sobie: 
«Pokarmem moim jest czynić Wolę TEGO, który Mnie posłał» (J 4,34; por. J 5,19n; Flp 2,6nn). 

Zaczątkową, bezpośrednią i niedoskonałą jeszcze realizacją wyroczni prorockiej Izajasza jest poto-
mek Achaza i zarazem kolejny dziedzic obietnicy mesjańskiej, danej dynastii Dawida: EZECHIASZ. To 
było ‘znakiem’ dla ówczesnego pokolenia, na ówczesnym etapie rozwoju Objawienia mesjańskiego. 

Wkrótce jednak przekonał się tak sam Izajasz, jak i ówczesny Lud Boży, że następca Achaza, na któ-
rym ‘znak’ spełnił się jako na najbliższym ogniwie nadziei mesjańskiej, odpowiada tylko bardzo niedo-
skonale zapowiedzianemu Wybawieniu i zarazem Wybawicielowi, w którego nadejście wierzyli niezłom-
nie w oparciu o niezłomną stałość Bożych obietnic. Przez jedno więcej ‘rozczarowanie’ w związku z nie-
doskonałością i nieproporcjonalnością sił zwyczajnego człowieka [tutaj: króla Ezechiasza] dla zrealizo-
wania w pełni obrazu oczekiwanego Wybawienia i Wybawiciela, w które nadal niezachwianie wierzyli, 
oczyszczała się powoli i nabierała na przestrzeni następujących wieków coraz bardziej duchowych rysów 
Rzeczywistość, którą Bóg zamierzał jako taką już od samego początku, mimo iż Izraelitom myślącym re-
alistycznie i materialistycznie, trudno byłoby pojąć ją od razu w wymiarach czysto duchowych. Pełnię Ob-
jawienia w tym względzie i pełną realizację ‘znaku Immanuela’ miał przynieść dopiero JEZUS CHRY-
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STUS, który z samej natury będzie rzeczywiście i prawdziwie ‘Immânű-’El: Bogiem-wśród-nas! 

Zatem dopiero w epoce NT Rzeczywistość ta stanie się Ciałem. Sprawdzi się dosłownie to, że język 
hebrajski używa tego samego wyrazu na określenie zarówno ‘słowa’ – jak i ‘wydarzenia’ [dâbâr : słowo-
wydarzenie] w sensie dotykalnym i sprawdzalnym. Imię Boże stanie się Bogiem samym! Dokonało się to 
na przełomie czasów, gdy «nadeszła pełnia czasu» (Ga 4,4), kiedy «SŁOWO stało się CIAŁEM – i za-
mieszkało-wśród-nas» (J 1,14). 

 

§ 23. ‘Albowiem Dziecię się nam narodzio...’: Iz 8,23b-9,6 

Iz 8,23b. Zdanie to ujęte w prozie, pochodzi zapewne z okresu po inwazji Tiglat-Pilesara III na Gali-
leę (r. 732). Jest ono wstępem do następującej wyroczni, wygłoszonej prawdopodobnie po deportacji Ga-
lilejczyków po zakończeniu wyprawy wojennej. Izajasz zapowiada pojawienie się «dnia Jahwe», który 
przyniesie wyzwolenie deportowanym i pokojowe panowanie Dziecięcia z rodu królewskiego (bez wąt-
pienia Emmanuela z Iz 7,14), o którym mowa w następujących wierszach. Zachodnia część jeziora Gene-
zaret, gdzie osiedliło się pokolenie Zabulona i Neftalego, była najbardziej narażona na inwazję i spusto-
szenie przez nieprzyjaciół. Mimo to tereny te będą w przyszłości szczególnie zaszczycone. Mt 4,13-16 
przytacza ten tekst w chwili, gdy Jezus zaczyna nauczanie w północnej Galilei – z powołaniem się na 
omawianą wyrocznię Izajasza. 
– «W dawniejszych czasach». Chodzi o okres spustoszenia tych okolic przez Ben-Hadada I i II (pocz.9 w.: 
1 Krl 20) i Tiglat-Pilesara III. Przeciwieństwo nastąpi w «przyszłości» – w czasach mesjańskich. 
– «Drogę do morza». Tzn. strefę otaczającą zachodnie wybrzeże jeziora Genezaret. Wyrażenie «wiodącą 
przez Jordan»oznacza strefę wokoło wschodniego wybrzeża i wzdłuż Jordanu, a nie całą Transjordanię. 
«Krainę pogańską» (Vg.: ‘Galilaea gentium’) odpowiada północnej Galilei z późniejszych czasów. 

Iz 9,1: Wyrażenia ‘ciemności, światłość, kraj mroków’ są użyte w znaczeniu przenośnym. W Ewan-
geliach tego rodzaju wyrażenia oznaczają zwykle grzech, względnie Odkupienie, niewiedzę i jasne po-
znanie Boga. Tutaj natomiast są one symbolem nędzy i ucisku (por. Iz 8,2nn), dobrobytu i wyzwolenia. 
Praktycznie zaś, ciemności to niewolnictwo i hołdowanie złym zasadom, objawiające się w niewierności-
narodu. Światłością będzie Cudowne Dziecię: Zbawiciel (Iz 9,5n). 

w.2-4: W drugiej części w.2 są przedstawione dwa obrazy niezwykłego wesela: porównanie wzięte z 
życia rodzinnego, oraz ze sceny wojennej. W w.3 koniec tyranii nieprzyjacielskiej jest przypisany Panu, 
który pokona ciemiężców swego ludu, jak się to działo w czasie pamiętnego zwycięstwa Gedeona nad 
Madianitami (Sdz 7,16-25). W w.4: całe umundurowanie żołnierskie stanie się pastwą płomieni. Era me-
sjańska nie będzie znała ‘wojny’! 

w.5: Powodem tak wielkiej radości («...bo») i tak radykalnych zmian jest narodzenie się DZIECIĘ-
CIA, już przedtem zapowiedzianego (Iz 7,14). Zapowiedzianą światłością będzie właśnie to Dziecię. Pro-
rok ogląda to Dziecię już w wizji: «...nam się narodziło»! Nieokreślona przyszłość tego wydarzenia zosta-
ła już zaznaczona w rozróżnieniu czasów w Iz 8,23n. 

Prorok podaje pewne cechy charakteryzujące to Dziecię. Na swych barkach nosi ono «znamię wła-
dzy». Znaczy to, że będzie Ono pochodziło z rodu królewskiego. Oznacza to równocześnie urząd królew-
ski, nakładający obowiązki i zobowiązania. Jego władztwo oparte na wewnętrznej godności i wykonywa-
ne z najwyższą miłością, zajmie miejsce poprzedniej nieprzyjacielskiej tyranii. Wypływa stąd kilka sym-
bolicznych i zarazem zaszczytnych ‘imion’. Starożytne przekłady podają różną ilość owych ‘imion’. 
Obecnie przyjmuje się na ogół 4 imiona, przy czym każdemu towarzyszy przydawka, względnie określe-
nie dopełniające. Są to rzeczywiste imiona własne (podobnie jak wcześniej imię ‘Emmanuel’, oraz imię 
‘Maher-Szalel-Hasz-Baz’: Iz 1,26; 7,3.14; 8,1; 10,21). 

Wyliczone tu imiona wchodzą w istotną treść Objawienia. Szczególnie lubuje się w nadawaniu tego 
rodzaju znaczących imion Izajasz. Podobnie będą postępować inni Prorocy (Oz 1,4.6.9; 2,1nn.25; Ez 
48,35; Iz 60,14; Za 8,3; Łk 2,11). Imiona prorockie są związane z tymi, którzy je noszą, jako błogosła-
wieństwo lub przekleństwo. Ukazują przeznaczenie, albo raczej poświęcają dane osoby takiemu przezna-
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czeniu. Są one zarazem znakiem tego przeznaczenia (por. Iz 8,18; Za 3,8) – bardziej skutecznym, aniżeli 
nawet czynności symboliczne. Przez użyte tu 4 imiona przypisuje Izajasz Dziecięciu wielkie, szczytowe 
cnoty swojego narodu. 

a) Pierwsze ‘imię’: «PRZEDZIWNY DORADCA». Wysławia ono mądrość Salomona oraz roztrop-
ność, jaką będzie się odznaczał Emmanuel. Drugi składnik imienia jest imiesłowem, stąd też można go 
uważać bądź za czasownik, bądź za rzeczownik. Sens jednak pozostaje praktycznie taki sam: Doradca 
przedziwnych rzeczy, lub: Cud-Doradca. 

b) Drugie ‘imię’: «BÓG-WSZECHMOCNY» (Mocarz) przypisuje Emmanuelowi bohaterstwo i bra-
wurę Dawida. W tej nazwie wierzący dopatrywali się zawsze przypisania Boskiej godności Dziecięciu na-
rodzonemu z Dziewicy. Interpretacja taka jest w pełni uzasadniona, zarówno ze względu na samo mate-
rialne brzmienie, jak i ze względu na cały kontekst proroctwa: dalszy i bliższy; a szczególnie w świetle 
NT. Wyrażenie Bóg-Mocarz jest bowiem w ST, a także u Iz 10,21 (‘Reszta powróci, reszta Jakuba, do 
Boga-Mocarza’) – użyte stale na oznaczenie Imienia JAHWEH, z uwydatnieniem Jego Wszechmocy. To-
też imię to w zastosowaniu do Mesjasza zawiera tym samym aluzję do Jego boskości. Nie jest jednak 
pewne, czy Izajasz rozumiał to wyrażenie w całej jego rozpiętości. Jego słuchacze tłumaczyli tę nazwę 
zapewne tylko jako o osobie, obdarzonej wprost nadludzką potęgą. 

c) Trzecie ‘imię’: «Ojciec Odwieczny» (dosł.: ‘Ojciec-na-zawsze’). Imię to podkreśla miłość, która 
będzie trwała na zawsze i będzie się odznaczała szczególną czułością dla swego Ludu. Samo wyrażenie 
można pojmować w sensie ‘Ojciec owładnięty wiecznością’, albo też: ‘Ojciec-na-zawsze’. To drugie 
podkreślałoby wieczną troskliwość Króla o dobro swego narodu. 

d) «Książę Pokoju». Imię to jest aluzują do charakterystycznej i często opiewanej cechy ery mesjań-
skiej: doskonałego pokoju. Samo słowo: šâlôm (pokój) wyraża w języku hebrajskim pełnię wszelkich 
dóbr cielesnych i duchowych, integralność, nienaruszalność, wybawienie, zdrowie, pokój, zgodę, przy-
jaźń. Będzie to zatem panowanie pokoju i pomślności w promieniach Bożej Łaski. 
Dwie ostatnie cechy wymienionych imion przypisują zatem Mesjaszowi przymioty religijne Mojżesza i 
Patriarchów. LXX przetłumaczyła tekst mylnie: «A Imię Jego będzie zwane Aniołem wielkiej Rady, po-
nieważ przyniesie pokój książętom». 

w.6: Ingres tego panowania cechuje broń charakterystyczna dla epoki mesjańskiej: pokój, prawo, 
sprawiedliwość. Rozszerzenie tego panowania i pokój bez końca wyrazi Chrystus w swym nauczaniu w 
«Przyjdź Królestwo Twoje» oraz «Miłujcie się nawzajem». Stąd też pokój i sprawiedliwość – są charaik-
terystycznymi przymiotami Emmanuela (por. Iz 7,15) oraz Mesjasza. – «Tron Dawida» przypomina pro-
roctwo Natana i tym samym utożsamia Dziecię z Emmanuelem (2 Sm 7,12-16) 
– «Zazdrosna miłość Jahwe Zastępów tego dokona». Miłość Jahwe do swego Ludu doprowadziła niegdyś 
do zakazania Izraelitom kultu bałwochwalczego i do surowego karania ich błędów. W przyszłości jednak 
błogosławieństwo, o którym wspomina omawiane proroctwo, nie będzie niczym innym, jak tylko tą samą 
miłością, która doprowadzi do spełnienia obietnic. 

§ 24. ‘Wyrośnie różdżka z pnia Jessego’: Iz 11,1-9 

Proroctwo to wiąże się ściśle z poprzednią wyrocznią. Jak temat «resztki Asyrii» pociągnął za sobą 
temat «resztki Judy» (Iz 10,19n), tak i zniszczenie pozostałych jeszcze drzew, do których są porównani 
Asyryjczycy, przywodzi na myśl upadek domu Dawidowego i nasuwa obraz szczepu i pędu, które ozna-
czają Mesjasza. Iz 11 opisuje Mesjasza (w.1-5), Jego królestwo (w.6-9), Jego podwładnych (w.10-16). 

Jest to poemat mesjański, który uściśla pewne istotne rysy oczekiwanego Mesjasza. Będzie On po-
chodził ze szczepu Dawida (w.1), będzie napełniony Duchem prorockim (w.2). Dzięki niemu zapanuje 
między ludźmi sprawiedliwość, która jest na ziemi odbiciem Świętości Jahwe (por. w.3n; 1,26; 5,16). 
Sprawiedliwość bowiem według Izajasza, podobnie jak i Ozeasza, jest przede wszystkim równością w 
wypełnianiu Prawa. Ale w głębszym znaczeniu jest ona zaletą królestwa, w którym Jahwe przekazuje 
swemu Ludowi coś ze swej własnej Świętości. Jest to pierwsza zapowiedź prorocka nowotestamentalnego 
pojęcia ‘usprawiedliwienia’. 
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Świętość Boga. – Temat «Świętości Boga» stanie się jednym z ulubionych tematów Izajasza. Określa 

on Boga chętnie mianem «Święty Izraela» (por. Iz 1,4; 6,19.24; 10,17.20; 41,14.16.20; itd.) – zapewne 
pod wpływem wizji inauguracyjnej (Iz 6,3). Świętość ta domaga się od człowieka, żeby on sam również 
był uświęcony, tzn. odłączony od tego, co pospoliste, świeckie (Kpł 17,1; itd.), oczyszczony z grzechu (Iz 
6,5nn) i uczestniczył w «Sprawiedliwości Jahwe». Świętość oddziela Boga od wszystkich stworzeń (= 
transcendencja Jahwe, przerastająca wszystko: dzieje, czasy, przestrzeń, człowieka, stworzenia). Bóg 
znajduje się wysoko ponad stworzeniem, nie jest nim skalany. 

Transcendentna Świętość Boga wyraża się jednak równocześnie w podtrzymywaniu kontaktów z 
ludźmi przez «Sprawiedliwość» (kondescensję Bożą), która uwydatnia jej charakter moralny. Mianowicie 
Bóg wynagradza dobro, a karze zło w czasie «sądu». Tej sprawiedliwości nie przeciwstawia się miłosier-
na dobroć, bo właśnie gdy wierny Bóg spełnia swoje obietnice i przebacza Izraelowi lub żałującemu 
grzesznikowi, wykonuje równocześnie swoją «Sprawiedliwość» (Mi 7,9; Ps 51,6). Sprawiedliwość będzie 
zasadniczą cnotą królestwa mesjańskiego, bo Bóg przekaże swemu Ludowi coś ze swojej Świętości (Iz 
1,26; 4,3; por. Mt 5,48).  

w.1: Po pokonanu Asyrii powstanie Król pochodzący z rodu Dawida. Tekst nie zaznacza, że te dwa 
wydarzenia nastąpią bezpośrednio po sobie. Wydarzenia te są z sobą zestawione tylko dla kontrastu. 
Zresztą samo nawet użyte tu wyrażenie: «pień», względnie «trzon», oraz «korzeń», każą myśleć raczej o 
odległej epoce, gdy dynastia Dawidowa będzie niemal wymarła, lub wyginie. Ojcowie i egzegeci katolic-
cy uważają ten urywek za tekst mesjański, podczas gdy racjonaliści usiłują go w całości odnieść do Eze-
chiasza lub Zorobabela, co oczywiście nie obejdzie się bez zadania tekstowi gwałtu. 

W rzeczywistości «szczepem» Dawida jest sam «Emmanuel» (Iz 7,14) i Cudowne Dziecię, Syn Da-
widowy (Iz 9,5n). Perykopa Iz 11,1-9 pragnie uwydatnić bogate dary Boskiego pochodzenia, które oświe-
cą Jego umysł, a ponadto podkreśla pokojowy i w najwyższym stopniu sprawiedliwy charakter tego króle-
stwa. 

w.2: Ten wiersz stał się podstawą dla doktryny o 7 Darach Ducha Świętego. Cyfra ‘7’ jest wzięta z 
przekładu LXX i Vg. Tekst Masorecki bowiem wyróżnia tylko ‘6’ charakterystycznych darów, którymi 
będzie się odznaczało panowanie tego cudownego Szczepu. 

Trzeba zwrócić uwagę, że już i o innych osobach ST (Sdz 6,34; 1 Sm 11,6) jest powiedziane, że po-
siadały ‘Ducha Jahwe’. Toteż sam fakt, że Mesjasz będzie go posiadał w sposób stały i przeobfity, nie jest 
jeszcze dowodem na jego Boską naturę lub Osobę. Wyrażenie ‘Duch Jahwe’ oznacza ‘ducha prorockie-
go’, dzięki któremu przyszły Król będzie się odznaczał wszystkimi najwspanialszymi zaletami swych 
wielkich poprzedników: mądrością Salomona, roztropniością i dzielnością Dawida, poznaniem i bojaźnią 
Jahwe Patriarchów i Proroków, Mojżesza, Jakuba i Abrahama. Poza tym wyrażenia te oznaczają, że sam 
Jahwe jest sprawcą tych darów. Ich trwałość jest wyrażona słowem: «nad nim spocznie». Dary wymienio-
ne parami, są natury intelektualnej: mądrość i rozum; praktycznej: rada i moc; oraz religijnej: umiejętność 
(wiedza) i bojaźń Jahwe. Różnica między mądrością a rozumem nie jest zbyt ostra. Mimo to istnieją w Pi-
śmie świętym podstawy dla wywodów św.Tomasza, że ‘mądrość’ jest wiedzą o sprawach w ich odniesie-
niu do Boga, Stwórcy i celu, podczas gdy ‘rozum’ jest umiejętnością poznania rzeczy samych w sobie i w 
ich wzajemnych odniesieniach. 

Izajasz czyni tu być może aluzję do daru króla «mądrego i rozumnego serca» (1 Krl 3,12: Bóg mówi 
do Salomona: w zamian za to, że nie żądał bogactwa, ani długiego życia). Właściwy użytek tych spekula-
tywnych darów zapewnią dary praktyczne: rady i mocy, zapowiedziane już w Iz 9,6 w mesjańskich tytu-
łach: Przedziwny-Doradca, Bóg-Mocarz. Dary religijne, to poznanie oraz bojaźń Jahwe. 

Przy rozważaniu poszczególnych wyrażeń trzeba mieć na uwadze, że wyrażenia, które w naszym po-
jęciu oznaczają działalność umysłową: mądrość, rozum (lub: umysł, względnie: dar rozróżniania), umie-
jętność (poznanie) – zawierają w mentalności hebrajskiej wszystkie sens o wiele bardziej praktyczny i re-
ligijny, a równocześnie zabarwiony uczuciowo (zwłaszcza pojęcie ‘poznania Jahwe’). Wielką rolę w ST 
przypisywano ‘bojaźni Jahwe’, czyli bezgranicznej czci względem Bożego Majestatu, przejawiającej się 
praktycznie w skrupulatnym przestrzeganiu Prawa (Tory). – LXX, a za nią Vg, czytały tu dwukrotnie: bo-
jaźń Jahwe, przekładając je za drugim razem przez «pobożność», dzięki czemu powstała cyfra ‘7’ darów 
Ducha Świętego. 
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w.3-4: Cała ta strofa rozwija cechy sprawiedliwości i równości w traktowaniu podwładnych, określa-

jące przyszłego Króla. Wydaje się, że Izajasz bardziej podkreśla sprawiedliwość. Jest ona bowiem w du-
szy ludzkiej niejako najpiękniejszym odblaskiem Świętości Boga. Sługa Jahwe (Iz 42,1-12) oraz Król-
Ideał (opisany np. w Ps 72) są obdarzeni tymi samymi cnotami. Tak precyzuje się powoli moralny obraz 
Mesjasza, na który będzie się powoływał NT (Mt 3,16; Rz 15,12). 

w.4b: Podobnie jak Jahwe, tak i Mesjasz będzie działał swym Słowem i swym Tchnieniem, względ-
nie Duchem. Zwrot: będzie wygłaszał sąd prawy na korzyść nędzarza kraju – zawiera grę słowną z nastę-
pującym zwrotem: «rózgą ust swoich uderzy gwałtownika». 

w.5: Opaska i pas. Uważano je za niezbędne elementy ubrania, a równocześnie za ozdobę (por. Jr 
13,11). Tutaj oznacza to, że sprawiedliwość i rzetelność (względnie: wierność, lojalność) zabłyśnie w 
szczególności u Króla mesjańskiego i nie opuści go nigdy. Obraz opaski oznacza poza tym działalność, 
którą utrudniały długie, luźno opadające szaty. 

w.6-9: Nieporządek w przyrodzie, wojny i powstania, stwierdzane lub zapowiedziane przez Proro-
ków, były skutkiem buntu człowieka przeciw Bogu (Rdz 3,17nn). Przeciwnie, gdy Mesjasz przyniesie po-
jednanie między Bogiem a ludzkiością, rozpocznie się era pokoju i sprawiedliwości (Iz 2,4; 9,4.6). 

Pokój mesjański jest naszkicowany obrazami poetyckimi, przypominającymi harmonię raju ziemskie-
go (Rdz 1,29nn; 2n). Znaleźli się tacy, którzy pojmowali te cudowne obrazy w znaczeniu dosłownym, do-
chodząc do wniosków wywołujących uśmiech politowania u zoologów (dzikie zwierzęta stają się roślino-
żerne itp.). Inni mówili o micie ‘złotego wieku’. W rzeczywistości Prorok chce przez tę sielankową wizję 
wyrazić jedynie pojęcie najwyższego pokoju. Opiewana harmonia będzie istniała nie tyle pomiędzy zwie-
rzętami, ani też między nimi a ludźmi, ile raczej pomiędzy samymi ludźmi. Toteż nie trzeba kłaść zbyt 
wielkiego nacisku na występujące tu szczegóły, gdyż jest pewne, iż tekst jest alegorią, przypowieścią, po-
dobnie jak kantyk o winnicy (Iz 5). Dzikie zwierzęta to obraz zdeprawowanych urzędników i sędziów 
(por. Prz 28,15). W królestwie mesjańskim natomiast nie będzie już niesprawiedliwości. 

Dowód na to, iż mamy do czynienia z językiem przenośnym, można wyprowadzić z w.9. Wyjaśnia on 
powód takiego pokoju i sprawiedliwości: rozwinie się wtedy poznanie Jahwe. Chodzi o praktykę praw-
dziwej religijności między ludźmi. Jest to jeszcze niepewna aluzja do pojęcia, które rozwinie się u dal-
szych Proroków oraz w pismach sapiencjalnych (por. Hb 2,14; Jr 31,33n; Iz 40,5). Nie jest jednak wyklu-
czone, że tekst czyni też aluzję do jakiegoś przekształcenia w przyrodzie zwierząt i przyrodzie nieoży-
wionej. Wówczas trzeba by mu przypisać sens eschatologiczny i powiązać go z Rz 8,19nn. 

w.10-16: Podwładnymi Mesjasza będą zarówno poganie, jak Żydzi, którzy powrócą z wygnania. Po-
emat ten należy być może do cyklu poezji z okresu powrotu z Wygnania Babilońskiego. Został on dołą-
czony do Księgi Izajasza ze względu na aluzję do ‘korzenia Jessego’ (w.10). 

§ 25. Miejsce narodzenia Mesjasza: Mi 5,1-3 

Prorok zapowiada, że naród Izraelski doczeka się po Niewoli odbudowy. Głową jego będzie ktoś z 
pokolenia Dawida. Znajdzie on pełne poparcie Jahwe, toteż rozciągnie swe panowanie aż po krańce zie-
mi. 

Betlejem, ojczyzna Mesjasza (w.1). Zbawca Judy narodzi się w małym Betlejem [Bét-léhem = Dom 
Chleba], które wydało już Dawida. Betlejem jest tu określone ‘Efrata’ – dla odróżnienia od Betlejem w 
Galilei (Joz 19,15). Sądzono, że mieszkańcy Betlejem pochodzą z Efrata, które leżało w Beniaminie nie-
daleko Rama. Micheasz uważa Betlejem za jedno z ‘najmniejszych osiedli w Judzie’. Nie ulega wątpli-
wości, że chodzi o zapowiedź Kogoś, kto ma się narodzić z pokolenia Dawida, chociażby niekoniecznie z 
samego Betlejem. Betlejem oznacza przede wszystkim coś równoważnego z dynastią Dawida. Wynika to 
wyraźnie z tekstu Iz 9,6 – który był znany ówczesnym słuchaczom podobnie jak i tekst Micheasza. 

Wyrażenie: «...mi wyjdzie» odnosi się do Jahwe: Ten który ma się narodzić, będzie narzędziem Jahwe 
w rządzeniu narodem Izraelskim. 

Początki Mesjasza (w.1). Nowy Król nie jest kimś całkiem nowym, ponieważ może się powołać na 
szereg starożytnych przodków: «pochodzenie jego od początku, od dni wieczności», tzn. od wielu poko-
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leń. Dynastia Dawidowa trwała wtedy już od kilku wieków. Wielu egzegetów sądzi, że Prorok zamierza 
podkreślić tu Dawidowe pochodzenie nowego Króla. Niektórzy sądzą jednak, że Prorok mówi tu o Bo-
skim pochodzeniu Mesjasza, którego Boska natura była znana w Izraelu w czasach Micheasza – dzięki 
proroctwu Izajasza (Iz 9,6). Sam w sobie tekst nie sprzeciwia się takiej interpretacji, chociaż wyrażenie: 
«pochodzenie jego od początku, od dni wieczności» występuje w ST na oznaczenie po prostu ‘starożytno-
ści’ (Iz 51,9), albo z kolei wieczności w ścisłym znaczeniu (np. Ps 8,23).Mimo to należy raczej odrzucić 
interpretację tekstu w sensie preegzystencji Mesjasza. Dopiero z perspektywy pełni czasów można połą-
czyć obie interpretacje: pochodzenie ludzkie Mesjasza od Dawida – a jednocześnie pochodzenie Boskie. 

Dziewicze narodzenie Zbawiciela (w.2). Izraelici będą jęczeli pod jarzmem nieprzyjacielskim, jakie 
ich zapędzi do niewoli, aż się narodzi Zbawiciel. Micheasz odwołuje się tu niewątpliwie do słynnego Iza-
jaszowego proroctwa o hâ-‘almâh, która «poczyna i rodzi syna imieniem ‘Immânű-’El» (Iz 7,14). Podczas 
gdy jednak Izajasz mówi wyraźnie o macierzyństwie dziewiczym (??), nasz Prorok czyni do niego jedynie 
aluzję. Pod wodzą tego Wybawcy nawrócą się do Jahwe Izraelici, którzy odpadli od prawdziwego Izraela 
i zostali ukarani za to wygnaniem, po czym zjednoczą się ponownie z wiernymi Jahwistami Judy. W ten 
sposób utworzy się ponownie jeden naród. Również Micheasz wyraża ideę o ‘Reszcie’ Izraela. 

Królestwo Mesjasza (w.5). Przy wsparciu i powadze Jahwe, którego ów nowy Król będzie reprezen-
tował na ziemi, będzie On rządził pokojowo, rozciągając swą władzę nad całym światem. 

Tradycja judaistyczna i chrześcijanie interpretują tę wyrocznię w sensie bezpośrednim, wprost i wy-
łącznie mesjańskim. Myśl żydowską wyraża Mt 2,5 oraz J 7,41n. Taką interpretacją potwierdza uniwersa-
listyczny charakter królestwa i powiązanie z Iz 7-9 (‘Księga Emanuela’). Powiązanie uwolnienia Izraeli-
tów z Wygnania z przybyciem Mesjasza nie stanowi trudności – ze względu na brak perspektywy czasu u 
Proroków. 

Doktrynę tego proroctwa można by ująć następująco: Mesjasz urodzi się w Betlejem, miejscu pocho-
dzenia Dawida i jego rodu. Przez to uzupełnia Micheasz nauczanie swojego rodaka Izajasza. Zadaniem 
Mesjasza będzie utworzenie królestwa uniwersalnego, w które wejdą nie tylko Izraelici, ale wszyscy lu-
dzie. Będzie to królestwo pokoju i pomyślności ze względu na Bożą pomoc. 

§ 26. Pieśni o ‘Słudze Jahwe’ (‘Ebed Jahwe): Iz 42-53 

Szczególniejsza rola w wykonaniu zbawczych zamierzeń Jahwe przypada postaci ‘Sługi Jahwe’, 
opiewanej u Deutero-Izajasza w 4 Pieśniach, wplecionych w otaczający je zwyczajny kontekst. Pieśni 
tworzą 4 zamknięte w sobie jednostki literackie, różniące się od kontekstu nie tyle stylistycznie, co raczej 
treścią przekazywanego posłannictwa. Kreślą postać tajemniczego, doskonałego ‘SŁUGI JAHWE’, pod 
pewnym względem podobnego do Sługi-Izraela, a pod innymi względami zdecydowanie różniącego się 
od niego (por. np. 49,5n). 

Samo w sobie wyrażenie ‘Sługa Jahwe’ [‘ébed Jahweh] może się odnosić do Izraela jako całego na-
rodu, wybranego przez Boga dla rozszerzenia czci Jahwe i monoteizmu (Iz 41,8). Na innych miejscach 
‘Sługa Jahwe’ odnosi się do wybitniejszych postaci z dziejów Izraela, np. do Abrahama, Mojżesza, Dawi-
da, a nawet Proroków w ogólności (por. Am 3,7; Jr 44,4), oraz do nieprzyjaciela narodu izraelskiego (np. 
do Nabuchodonozora, zwanego w pewnej chwili ‘sługą Jahwe’, np.: Jr 27,6; 43,10). 

Określenie ‘Sługa Jahwe’ oznacza zatem jakąś osobę wybraną przez Boga dla spełnienia określonego 
zadania, w tym również ukarania grzesznego Izraela (np. o Nabuchodonozorze). Już same te przykłady 
wskazują, że ‘Sługa Jahwe’ może być pojmowany kolektywnie (np. cały naród, wszyscy prorocy), albo 
też w sensie indywidualnym. Ewangelie odnoszą ten tytuł do Jezusa (por. Mt 12,18nn – a Iz 42), wyzna-
czając tym samym jego sens mesjański. Wypada przyjrzeć się kolejnym 4 Pieśniom o ‘Słudze Jahwe’ oraz 
ich treści. 

a. Pieśń I: Inwestytura Sługi jako Sędziego i Proroka: Iz 42,1-9 

Pieśń tę można podzielić na dwie części. 
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Część I (Iz 42,1-4). Jahwe przedstawia swego Sługę, mówiąc o nim w 3-os. Perykopa zaczyna się od 

hinnéh (‘patrz oto!’). Wyrażenie to ma zwrócić uwagę na ‘novum’, jakie nastąpi z woli Jahwe. Wola zaś 
Jahwe, kształtująca historię, jest tu przeciwstawiona bezradności bogów (Iz 41,23n.28n). Zbawcza wola 
Jahwe skupia się całkowicie na Osobie swego Sługi [‘Ebed], «wybranego» [bahîr = pierworodny, umiło-
wany; Iz 42,1). Jahwe obdarza Go ‘Duchem’ [ruach], tj. mocą, jak niegdyś Sędziów i Proroków. Jest to 
zarazem znak czasów mesjańskich (por. Iz 11,1; Jl 3,2-5; Dz 2,16-21). 

Zamiarem Jahwe nie jest jednak toczenie wojny przez swego Sługę. Natomiast Jahwe udziela Mu 
swego ‘DUCHA’, by zaniósł poganom (aspekt uniwersalny!) «sąd» [mišpat]. Chodzi o całokształt Obja-
wienia, wraz z nakazami postępowania religijnego i treścią wiary. Odtąd nie ma się już rozlegać krzyk 
wojenny. Sługa nie będzie wypędzał nieprzyjaciół z dziedzictwa Jahwe przemocą, nie przywróci też swo-
body politycznej. Nie podnosi głosu, nie dołamuje nadłamanej trzciny, nie zagasi dymiącego knota (w.2). 
Takie sformułowanie posłannictwa Sługi Jahwe świadczy zapewne o głębszym niż dotąd wniknięciu w 
Prawdę Objawienia. W świadomości Proroków mieści się ona coraz bardziej w granicach przede wszyst-
kim ‘ducha’ i wnętrza, a nie w wydarzeniach zewnętrznych, czy tym bardziej politycznych. 

Mimo to Sługa Jahwe jest zbawiającym Sędzią. Nie daje się zachwiać ani załamać. Są to obrazy wy-
raźnie przeciwstawne do wyrażeń z w.3. Sługa wytrwa dzielnie na stanowisku, aż doprowadzi do momen-
tu, gdy sąd Jahwe, tzn. całokształt Objawienia, zapuści głębokie korzenie i utrwali się. Dzięki swemu ci-
chemu, a przecież mocnemu wpływowi, pozyska sobie pogan, którzy będą chciwie chłonąć jego ‘decyzje’ 
[tôrâh, tôrôt: w.4]. 

Część II (Iz 42,5-9). Jahwe przemawia w 1-os, zwracając się do Sługi. Misja Sługi jest zaszczytna, 
ale i odpowiedzialna. Sam Jahwe ustanowił go jako znak swego Przymierza z ludźmi i światłość dla po-
gan (w.6). Ma On nie ustawać, dopóki nie doprowadzi do «sądu», czyli ostatecznego zapanowania króle-
stwa Bożego na ziemi. Misja Sługi będzie się przejawiała w oświecaniu niewidomych i wyprowadzeniu 
więźniów z więzień (w.7). Chodzi zapewne w pierwszym rzędzie o perspektywę najbliższą: wyprowa-
dzenia Judejczyków z niewoli Babilońskiej. Niemniej są to zarazem znane obrazy, oznaczające ciemności 
grzechu – w przeciwieństwie do światłości Jahwe. 

W.8 jest wyraźną aluzją do objawienia Imienia Jahwe (Wj 3,14). Tylko Jahwe istnieje i potrafi dzia-
łać zbawczo. Triumfalny monoteizm ‘Księgi Pociech’ (Iz 40-55) poszerza jednak teologiczny wydźwięk 
Imienia Jahwe o mocno uwydatnioną transcendencję Bożą, będącą nową aktualizacją dotychczasowego 
pojęcia «zazdrości Jahwe», oraz zakazu czci obcych bogów (por. Pwt 4,24; Wj 20,3n). W następnym 
wierszu (w.9) Prorok podejmuje ponownie temat wszechwiedzy i potęgi Jahwe w dziejach, jako odmien-
nego sposobu przedstawienia stwórczej mocy Jahwe (por. już w.5). 

Horyzonty PIEŚNI I są więc szerokie. Na Sługę Jahwe czeka tak Izrael, jak i narody pogańskie. Po 
Cyrusie, który przeszedł jak burza, następuje cisza ledwo dostrzegalnego Sługi Jahwe. Mimo to On przy-
niesie zwrot w dziejach. Chociaż zostaje powołany podobnie jak Sędziowie czy też Prorocy, przerasta 
znacznie ich misję. On sam jest Przymierzem i Światłością (w.6). Ewangelie przytaczają tę perykopę w 
odniesieniu do Jezusa (Mt 12,17-21; por też scenę Chrztu Chrystusa: Mt 3,16n). 

b. Pieśń II: Sługa jako Boży miecz i Boża strzała. Autobiografia Iz 49,1-6 

Horyzonty Pieśni II, będącej kontynuacją Pieśni I, są znowu uniwersalne. Słudze mają się przysłu-
chiwać odległe wyspy i narody pogańskie (w.1). Obraz ten oznacza najodleglejsze nawet wyspy i lądy, 
wraz z ich mieszkańcami (por. Iz 11,11; 41,1.5). Mimo znacznego podobieństwa z Pieśnią I, Prorok kła-
dzie obecnie nacisk na dalsze cechy Sługi Jahwe. Jest on naprawdę ‘Sługą’ (w.3), który sam w pełni pod-
porządkowuje się woli Jahwe. Nie obiera swego zadania sam, lecz przyjmuje je jako z góry naznaczone 
przez Jahwe. Jahwe powołał go już z łona matki (Iz 49,2.5), jak niegdyś Jeremiasza (Jr 1,5). Cechuje go 
absolutne posłuszeństwo Bożym planom. Jahwe chce się Nim posłużyć jako ostrym mieczem i zaostrzoną 
strzałą (w.2; por. też Hbr 4,12 – o mieczu słowa; treściowo zbliżone obrazy: Jr 1,10; 23,29). Mimo to 
znów brak tu wzmianki o zgiełku wojennym, a w dalszym ciągu mowa jest tylko o ‘broni słowa’. Boże 
słowo jest jednak niezłomne. Nie można się od niego uchylić, ani mu się sprzeciwiać. Jest ono gładkie jak 
miecz, a przenikliwe jak strzała wbijająca się w ciało, tak iż nie można jej wyrwać.  
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Już sam przez się Izrael jest w rękach Jahwe narzędziem do rozprzestrzeniania prawdziwej religii Ja-

hwe (por. Iz 44,23; 46,13) i okazania chwały Jahwe wśród ludzi. Ale w o wiele większym stopniu dokona 
się to przez działalność Sługi Jahwe. Będzie On najdoskonalszym wyrazem Izraela, skupiającym w sobie 
wszystkie jego cechy najszczytniejsze, bo i Izrael jest przecież Sługą Jahwe (w.3). Pomimo wzniosłego 
wyboru i misji, nad życiem Sługi Jahwe ciąży znamię bezsensu podjętych wysiłków (w.4). Przemawianie 
Jego zdaje się czymś nowym i wywołującym zdziwienie (w.2), tak iż wyznaje: «Na próżno się trudziłem, 
na darmo i na nic zużyłem swe siły» (w.4). Mocą Jego jest jednak całkowite zawierzenie Jahwe. Ono też 
kieruje całym jego życiem (w.4b.5). Bóg posługuje się Nim dla zgromadzenia Ludu Izraelskiego i nawró-
cenia Jakuba (w.5n). Co więcej, Jahwe ustanawia Go światłością świata (w.6). W Nim i przez Niego ob-
jawi się zbawienie Boże [hebr.: ješîa‘] aż po krańce świata. Przez Niego Jahwe zrealizuje swój zbawczy 
zamysł. 
Poruszone w tej Pieśni tematy, rozprowadzające myśli zawarte już w Pieśni I, będą dokładniej sprecyzo-
wane w Pieśniach następnych. 

c. Pieśń III: Sługa jako pilny i wierny uczeń Jahwe: Iz 50,4-11 

(1) Sługa Jahwe mówi o Sobie (w.4-9). Pieśń ta podkreśla rysy Sługi nie tyle jako Proroka, ile Na-
uczyciela mądrościowego oraz wiernego ucznia Jahwe, jak niegdyś młody Samuel (1 Sm 3). Jahwe obda-
rzył Go językiem, jak pojętnego ucznia (w.4a) – w przeciwieństwie do Mojżesza, który opierał się misji 
przemawiania i miał być może wadliwą wymowę (Wj 4,10). Sługa odznacza się darem przemawiania ja-
ko mędrzec i Prorok obdarzony Duchem Jahwe (por. Iz 42,1). Jahwe pobudza Jego ucho każdego ranka 
do pilnego słuchania Słowa Bożego (w.1c), kładąc swe Słowo w Jego usta, żeby udzielał krzepiących po-
uczeń i odpowiedzi ludziom strudzonym (w.1b). 

Sługa otrzymuje więc misję reformatora duchowego, który ma ponownie ożywić wątpiących i zmę-
czonych i przekonywać, by zrzucili z siebie sceptycyzm, pełen ponurych myśli, jakoby Jahwe ich opuścił 
(Iz 49,14). Wiersz ten streszcza zwięźle opisy misji Proroków (por. Pwt 18,17nn; Am 3,7n). 

Strudzeni, o których mowa, to w pierwszym rzędzie «bojący się Jahwe», czyli pobożni Judejczycy 
(w.10a), ale ponadto inni, którzy brną w ciemnościach pozbawionych światła (w.10b). Misja Sługi zwraca 
się zatem nie tylko do Żydów, ale i pogan, którzy nie znają jeszcze Prawdy Objawienia. Zdanie to podej-
muje doniosły wątek z Pieśni II (Iz 49,1.5n). 

Sługa nie uchyla się od słowa, z jakim Jahwe zwraca się do Niego (Iz 50,5), choćby jego ceną miało 
stać się prześladowanie (w.6). Jest w tym podobny do Izajasza, który również spontanicznie przyjął po-
słannictwo Prorockie (Iz 6,8). 

Prorok ukazuje dalej scenę sądu, jakim poddano Sługę Jahwe. Zostaje on bity, wyszydzony, szarpią 
go za brodę. Są to męki uchodzące za najbardziej poniżające w Izraelu (por. Ezd 9,3; Prz 10,13; Lb 12,14; 
Pwt 25,9): Sługa Jahwe zostaje skazany jako bezbożnik! 

Mimo krzyczącej niesprawiedliwości, stoi on przed sądem niezachwianie, zdawałoby się nieczuły na 
obelgi, nastawiając twarz jak kamienny głaz (w.7; por. 6b). Już Ezechiel (Ez 3,9n) podkreśla, że sam Ja-
hwe czyni jego czoło twardsze od diamentu. Do Jeremiasza powiada Jahwe, że czyni go miastem warow-
nym, słupem żelaznym i murem spiżowym, który będą zwalczać, ale go nie przemogą (Jr 1,10.18n; 5,3). 
W uzasadnieniu wskazuje Sługa na pewność płynącą z świadomości, że sam Jahwe jest z Nim, wspoma-
gając Go (w.7a.9a) i uniewinniając (w.8). Nikt nie zdoła się Mu przeciwstawić w dyskusji ze względu na 
Ducha Jahwe, który w Nim przebywa. Przemogą go dopiero siłą fizyczną. Chociażby jednak cały świat go 
potępił (por. Hi 13,19), potępienie to się nie liczy wobec sprawiedliwego sądu samego Jahwe (w.8n). 
Wszelka chwała ludzka bowiem przeminie jak strzępy odzieży zżarte przez mole (w.9b). Obraz ten 
uprzedza już surowy sąd potępienia wiecznego, na który wskazuje Chrystus, mówiąc o ‘robaku’ który nie 
umiera (Mt 9,43.45.47; por. jednak też już: Iz 41,8; 66,24). 

Cały ten fragment o cierpieniach Sługi (Iz 50,5-9) zostanie jeszcze raz podjęty w Pieśni IV o Słudze 
(Iz 52,13-53,12). Kreśli on niejako już z góry w żywych barwach sąd, jakiemu zostanie poddany Chrystus, 
oraz poniżające tortury jakim poddano Jego Osobę (por. Mt 26,67; 27,30nn). Spośród dotychczasowych 
postaci biblijnych, fragment ten przypomina najbardziej życie Jeremiasza, który znosił wiele cierpień i 
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prześladowań za głoszenie Słowa Bożego. 

(2) Zachęta do naśladowania Sługi Jahwe (w.10n). Wiersze 10n zawierają ostrzeżenie i zarazem za-
chętę do wstępowania w ślady Sługi Jahwe (podobnie jak Ps 2,10n). Zwracają się nie tylko do Izraelitów 
żyjących «bojaźnią Bożą», ale również do pogan, którzy chodzą jeszcze w ciemności. Prorok zachęca do 
całkowitego zawierzenia Jahwe (w.10b), podejmując znamienny temat z Proto-Izajasza, Proroka Zawie-
rzenia (por. np. Iz 7,9b; 28,16). 

W.11 ukazuje los tych, którzy nie posłuchają głosu Sługi, i wzgardzą Jego posłannictwem. Jahwe 
ogłasza na nich wyrok. Odważyli się rozpalić ogień buntu przeciw Bogu – i od tego ognia zginą. Tekst ten 
jest jedną z najwcześniejszych wzmianek nauczania o ogniu wiecznego potępienia (por. Iz 66,24; Jr 17,4). 

d. Pieśń IV: Męczeńska i odkupieńcza śmierć Sługi Jahwe: Iz 52,13-53,12 

Jest to ostatnia, najdłuższa z Pieśni o Słudze Jahwe, najbogatsza w doniosłe pouczenia teologiczne. 
W pierwszych wierszach przemawia Jahwe (Iz 52,13-15). Następne wiersze przytaczają pokutną pieśń 
Ludu, względnie Proroka (53,1-6). W dalszych słowach przemawia znów Prorok (53,7-10), zaś podsu-
mowania końcowego dokonuje ponownie sam Jahwe (53,11-12). Cechą charakterystyczną tego fragmentu 
biblijnego jest niespotykany dotąd nacisk na zbawczą wartość cierpienia i bolesnej śmierci Sługi Jahwe, 
jej opis podobny w pewnych szczegółach do Ps 22 oraz teologiczna interpretacja cierpienia, które osta-
tecznie zostaje uwieńczone triumfem. Misja Sługi Jahwe skończy się zatem zwycięstwem, odniesionym 
jednak po przejściu przez morze cierpienia i męki. 

(1) Przemawia Jahwe: Iz 52,13-15. 

Pieśń jest napisana niejako ‘ex post', z perspektywy już przebytej drogi męki i osiągniętego zwycię-
stwa. Pierwsze wiersze zapowiadają z góry dwa oddalone bieguny: najpierw dno poniżenia i upokorzenia 
(52,14), po czym nastąpi niepojęte wywyższenie Sługi Jahwe do szczytów chwały (w.13). Sługa Jahwe 
przejdzie przez upokarzające cierpienia, których Prorok każe się domyślać w Pieśni II (Iz 49,4), otwarcie 
wspominając o nich w Pieśni III (Iz 50,6). Poniżenie i męka Sługi rozegrają się publicznie, na oczach tak 
Izraela, jak i narodów pogańskich i ich królów. Męka doprowadzi Sługę Jahwe do stanu poniżej ludzkiej 
godności, gdyby to było możliwe. Z wyglądu nie jest On już podobnym do człowieka (Iz 52,14a). W dru-
giej fazie zostanie Sługa Jahwe wywyższony (w.13b), jak to podkreśli również NT (por. J 12,32; Ef 
1,20n; Flp 2,9). Prorok podkreśla to wywyższenie za pomocą trzech różnych czasowników, stopniując 
niejako proces triumfalnego pochodu Sługi po męce. 

Ta właśnie druga faza życia Sługi Jahwe wywoła największe zdumienie i zapewni Mu cześć nawet 
królów, tzn. osób najbardziej skłonnych do bałwochwalstwa, a zarazem ubóstwianych za swego życia. 
Autor opisuje ich zdziwienie typowo biblijnie: przytłoczeni widokiem Sługi Jahwe i tego, co się z Nim 
dzieje, zamkną przed Nim swe usta (por. Ps 107,42; Hi 5,16; 29,21), zatykając je ręką (por. Mi 7,16; Hi 
21,5). Zrozumieją, że chodzi o zbawczą tajemnicę prawdziwego Boga (por. 52,15; słowa te są przytoczo-
ne w Rz 15,21). 

(2) Iz 53,16 

Przemawia lud – lub Prorok. «Któż uwierzyłby w to, co nam dano słuchać?» Są to słowa bądź ludu, 
bądź może Proroka jako uosobienia Ludu. W myśli przenosi się do okresu, gdy urzeczywistni się wyrocz-
nia o Słudze Jahwe. Dzieło Sługi Jahwe tak bardzo przekroczy wszelkie ludzkie rachuby, będzie tak dez-
orientujące, że zapowiedzi tych wydarzeń spotkają się z największym niedowierzaniem: «Któż uwierzy 
temu...» (w.1a). Sceptycyzm ten odnosi się zresztą do samej w ogóle możliwości tego rodzaju objawienia, 
czegoś zbyt nieprawdopodobnego, by mogło się kiedykolwiek spełnić, a z drugiej strony dotyczy potęgi 
Jahwe [«ramię Jahwe...»]. Jest zaiste nieprawdopodobne, by tak wielkie poniżenie Sługi Jahwe miało być 
przejawem «ramienia Jahwe» (w.1b). Dotychczasowe zapowiedzi mesjańskie odbiegają zbyt daleko od 
obrazu umęczonego Sługi Jahwe. Pomazaniec Jahwe miał być piękniejszy od innych ‘synów ludzkich’; 
wdzięk miał się rozlewać na Jego wargach (Ps 45,3). Któż miałby uwierzyć, że w nakreślonej przez Pro-
roka nędznej postaci objawi się «Przedziwny Doradca, Bóg Wszechmocny, Odwieczny Ojciec, Książę 
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Pokoju» (Iz 9,5)? Nastroje z czasów Jezusa wykazują, że Żydzi żyli mesjanizmem w zasadzie nacjonali-
stycznym. Tylko niewielu Żydów uwierzyło w posłannictwo z Deutero-Izajasza o Słudze Jahwe, względ-
nie zapowiedzi z Ps 22. Chrystus będzie wysławiał Ojca, Pana nieba i ziemi, że zakrył te tajemnice przed 
mądrymi i roztropnymi, a objawił je prostym (Mt 25,17). 

w.2. Zaczyna się dokładniejszy opis wydarzeń, które wprawią w osłupienie królów i narody (por. 
52,14n). Narodzenie Sługi będzie niskie, nieznane przed światem, podobne do ledwo z ziemi pokazujące-
go się pnia, a nawet jedynie korzenia wystającego z wyschniętej ziemi (w.2a). Obraz ten jest zapewne 
aluzją do proroctwa Iz 11,1: «Wyrośnie różdżka z pnia Jesse, wypuści się odrośl z jego korzenia». Chodzi 
o odrośl (w.2a) z góry przewidzianą przez samego Jahwe, na której wzrost Jahwe spogląda z upodoba-
niem (w.2a): «Om wyrósł przed Nim [Jahwe] jak latorośl». 

Prorok porównuje Sługę równocześnie do korzenia (podobne wyrażenie u Iz 11,10: «Owego dnia... 
korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów»). Obraz ten zapowiada nędzne warunki życia Sługi. Do-
patrywano się w Nim skrajnego ubóstwa i upadku dynastii Dawidowej w okresie mesjańskim (Iz 11,1.10; 
Am 9,11). 
w.2b przedstawia samą postać Sługi. Jej cechą jest brak czegokolwiek przyciągającego uwagę, brak oznak 
czci i władzy. Widać tylko poniżenie i prostą surowość pozbawioną wdzięku. 

w.3. Wiersz ten podejmuje obrazy z Pieśni III o Słudze Jahwe (Iz 60,6), wzbogacając je w nowe ce-
chy. Sługa jest nie tylko zasądzony, obity i oplwany, lecz również odepchnięty i wzgardzony przez ludzi, 
stając się uosobieniem Męża boleści. Cierpienia Sługi musiały być spotęgowane do ostatecznych granic, 
skoro na Jego widok trzeba sobie twarz zasłaniać ręką (por. też Iz 52,14n), jak na widok trędowatego. Nic 
dziwnego, skoro Jego oblicze jest zniekształcone od uderzeń i zbryzgane plwocinami oprawców (50,6). 
Jak wynika z ostatniej części wiersza (w.3b), musiało to być cierpienie straszne – i długotrwałe. 

w.4. Widok ten domaga się odpowiedzi na pytanie o powód tego cierpienia. Zgodnie z powszechnym 
przekonaniem, cierpienia fizyczne są karą za winę moralną: Sługa byłby wielkim grzesznikiem (w.4b). 
Kolidowało to jednak z rzeczywistością, gdyż wszyscy znali Jego niewinność. Nasuwał się więc wniosek: 
musi to być kara, względnie cierpienie ZASTĘPCZE. Niewinny cierpi za winnych! Ci, którzy patrzą na 
Sługę, widzą że dźwiga On ciężar ich grzechów. Stwierdzenie to prowadzi do przewrotu dotychczaso-
wych wyobrażeń. Idea ta występuje tutaj po raz pierwszy w ST. Stąd słowa zdumienia z w.1 (por. też 
52,14n) oraz wysiłki krytyki racjonalnej, usiłującej narzucić tekstowi interpretację odmienną od tradycyj-
nej, której świadkami byli już Apostołowie (por. Mt 8,17). Wyrażenia «skazany, chłostany i zdeptany» 
oznaczają być może trędowatego (por. Kpł 13; 2 Krl 15,5), symbol największej kary Bożej (por. Lb 
12,10-15). 

Myśl tego wiersza jest osnuta wokół faktu, że ludzie zreflektowali się, iż sąd nad poniżonym Sługą 
został przeprowadzony zbyt pochopnie. W oparciu o ciężar Jego cierpień sądzono o wielkości Jego winy 
moralnej, która ich zdaniem domagała się gniewu Bożego. Toteż nikt nie okazywał Mu współczucia. 
Obecnie zaś dotarło do ich świadomości, że prawda jest odwrotna: niewinny wziął na siebie ich winy i 
cierpienia! Któż by się zdobył na heroizm, by wziąć na siebie trąd drugiego człowieka, wraz z wszystkimi 
cierpieniami fizycznymi i duchowymi, by Bóg tamtego człowieka obdarzył ponownie zdrowiem? Tym-
czasem Sługa Jahwe skierował na swe plecy razy, które należały się sprawiedliwie ludziom, którzy na 
Niego patrzą. 

w.5. To co poprzedni wiersz wypowiada tylko domyślnie (cierpienie zastępcze), ukazuje obecny 
wiersz bez osłonek: cierpienie ciąży na Słudze za NASZE ‘grzechy’: w.5a. W tym wierszu powraca aż 4-
krotnie z dużym naciskiem wypowiadany zaimek ‘nasz’, podkreślający z naciskiem zastępczy charakter 
cierpień Sługi Jahwe. Cierpienia te muszą być niezmierzone, skoro mają być ekspiacją za ‘nasze’ winy, 
czyli za grzechy wielu. Prorok opisuje cierpienia za pomocą szeregu obrazów potęgujących wrażenie wy-
wołane niewysłowionymi cierpieniami Sługi: 
a) Zostaje On ‘przebity’, jak baranek wiedziony na rzeź (w.5a). Podobne wyrażenie spotykamy w 2 in-
nych tekstach mesjańskich (Za 12,10; Ps 22,17); 
b) Zostaje On zmiażdżony, czyli zupełnie zdruzgotany za nasze winy; 
c) Nastawia On swe plecy na chłostę, która nam się należała; 
d) Jest On cały okryty ranami. 
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Zdumiewające jest to, że bolesna ekspiacja nie wyszła na uzdrowienie Jemu samemu, jakoby tego 

domagała się logika Izraelska. Natomiast z odzyskanego zdrowia, dzięki męce Sługi, korzystają wszyscy 
sprawcy Jego cierpień! Przez to, że Sługa poddał się chłoście, MY uzyskujemy ‘pokój’ [szalom], wkra-
czający w atmosferę Łaski i błogosławieństwa Bożego nad tymi, którzy są przedmiotem Bożego upodo-
bania. Dzięki Jego ranom uzyskujemy zdrowie i przebaczenie naszych win. 

w.6. Wiersz ten ukazuje ponownie ideę zastępczego cierpienia, mającego zbawczą wartość. Nie cho-
dzi o zwykły paralelizm, ulubiony w świecie semickim, lecz o te całkiem nowe idee. 
– w.6a. Przypomina ogólne rozproszenie owiec. Obraz ten żywo przypomina wyrocznię Ezechiela o Pa-
sterzu i owcach (Ez 34; por. też Jr 50,6nn; Łk 15,4). Prorok wyraża za pomocą tego obrazu stwierdzenie o 
powszechnym przekraczaniu zasad moralnych i Przykazań. To samo wyrażają słowa o zwróceniu się każ-
dego ku własnej drodze: każdy postępuje jak chce, nie bacząc na ‘drogę’ Jahwe (cel życia: być przy Bo-
gu), ani na środki wiodące do jego osiągnięcia (postępowanie zgodne z Objawieniem). 
– w.6b. Dla przeciwstawienia się temu stanowi owiec, Jahwe ‘zwalił’ [naga‘] na Sługę winę moralną 
‘nas’ wszystkich – jak orzeł, który spada na upatrzoną ofiarę. Sługa pozwolił sobie zadać głębokie rany, 
żeby Bóg ulitował się za tę cenę nad błądzącymi owcami. Podjął się heroicznej ofiary, gdy ci, za których 
cierpi, nadal grzeszyli. Gdy On poddawał się posłusznie zbawczemu planowi Boga i kroczył drogą męki i 
cierpienia, ludzie kroczyli nadal własnymi ścieżkami, kierując się zachciankami swego serca. 

(3) Iz 53,7-10. Przemawia Prorok 

w.7. «Dręczono go». Hebr. naga‘ oznacza bezlitosne dręczenie, nękanie i traktowanie niewolników, 
dłużników itp. «Dał się gnębić», dosł.: «pochylił się». Sługa nie stawia oporu, gdy Go traktują w nieludzki 
sposób, znosząc morze cierpień bez słowa buntu. Tę samą myśl podkreślają dalsze słowa: «nie otworzył 
ust swoich». 

Dla jeszcze dobitniejszego podkreślenia niezwykłości postawy Sługi ucieka się Prorok do porównania 
baranka prowadzonego na rzeź (por. Jr 11,19). Św.Jan Chrzciciel czyni niewątpliwie aluzję do tego wła-
śnie tekstu, gdy wskazuje na Jezusa jako «Baranka Bożego, który gładzi grzech świata» (J 1,29). Trzeba 
wiedzieć jednak, że aramejskie ‘baranek’ oznacza równocześnie ‘sługa’. Jan Chrzciciel posłużył się tym 
porównaniem zapewne celowo, jednakże Ewangelista piszący po grecku, wybrał znaczenie ‘baranka’ na 
przekład aramejskiego rzeczownika. Symbol ‘baranka’ wejdzie do nieodłącznych elementów tradycji lite-
rackiej i artystycznej chrześcijaństwa (por. Ap 5,6nn; 1 P 1,19). Do tego porównania dołącza Prorok jesz-
cze drugie, również zaczerpnięte z życia owiec. Porównuje cichość Sługi Jahwe do owcy, która poddaje 
się postrzyżynom bez oporu, nie wydając żadnego głosu. 

w.8. Tekst hebr. jest bardzo skażony. Poprzez «udrękę» – po torturach, jakie Mu zadano. Poprzez 
«sąd»: aluzja do skazania Sługi oficjalnym wyrokiem potępienia. W swym niewinnym cierpieniu jest Słu-
ga podobny do Hijoba, przewyższając go w tym, że zostaje skazany na śmierć. – Do zbrodni oficjalnego 
zabójstwa człowieka niewinnego dołącza się ostentacyjna obojętność ludzi, którzy Go skazali, chociaż 
Sługa cierpi właśnie za tych obojętnych: «Kto się przejmie Jego losem»?! 

w.8b. «Za nasze grzechy» (został zbity na śmierć; hebr.: «za grzechy ‘mego ludu’ został zbity...»). 
Dalsze wyrażenia z końca wiersza są paralelne do jego początku, podkreślając tym dobitniej, że Słudze 
zgotowano śmierć gwałtowną. Ten właśnie tekst czytał sługa etiopskiej królowej Kandaki (Dz 8,26-40). 

w.9. Nie dosyć było przeciwnikom Sługi skazać niewinnego i zamordować Go okrutnie. Mszczą się 
jeszcze na Jego zwłokach, wyznaczając Mu grób między bezbożnikami, czyli zbrodniarzami. Nie wiado-
mo, jak brzmiał tekst oryginalny w miejscu, gdzie TM ma ‘ašîr [bogaty]. Pierwotne przemawianie chrze-
ścijańskie dopatrywało się w tym tekście zapowiedzi pogrzebania Jezusa w grobowcu bogatego Józefa z 
Arymatei (por. Mt 27,57-60). Hebrajskie słowo można jednak lekko poprawić w ‘ośé ra‘ [złoczyńca]. Po-
za tym trzeba pamiętać, że ‘bogtaty’ było w ST równoznaczne ze ‘złoczyńcą’, gdyż zdobywanie bogactwa 
łączyło się zwykle z grzechami przeciwko sprawiedliwości. – Pomimo swej niewinności (w.9b), skazano 
Sługę Jahwe na śmierć jako pospolitego zbrodniarza, pozbawiając Go wszelkiej czci nawet przy pogrze-
bie. Zwłoki Jego potraktowano jako zwłoki złoczyńcy. 

w.10. Męka SŁugi Jahwe doszła do szczytów poniżenia. Prorok podkreśla jednak, że wszystko to 
działo się za wyraźną zgodą Jahwe, wchodząc w Jego zbawcze plany. Przez to Sługa uzyskał najwyższe 
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zasługi. Wydał swe życie za grzeszników na ofiarę [’ašâm]. Chodzi o ofiarę przebłagalną i zadośćczynną 
(por. ten termin: Kpł 5,15; 7,1n; 1 Sm 6,3). Użycie tego na wskróś liturgicznego określenia w odniesieniu 
do Sługi Jahwe wskazuje na kultowy charakter Jego ofiary. 

Ofiara Sługi Jahwe okazuje się skuteczna. Zostaje przyjęta przez Jahwe, który w nagrodę odda Słudze 
niezliczone potomstwo i przedłuży Jego dni. Nie trzeba jednak dopatrywać się tu idei zmartwychwstania. 
Chodzi o chwałę Sługi, który dotychczas był tak bardzo poniżony i odrzucony. O dalszych nagrodach, ja-
kimi obdarzony zostanie Sługa Jahwe, wspominają następne wiersze. Na końcu dodaje Prorok, że to, co 
spodobało się Jahwe w Jego zbawczych zamiarach, ziściło się dzięki Jego Słudze. Ofiara Sługi umożliwi-
ła w sposób decydujący realizację zbawczego zamysłu Jahwe względem ludzkości. 

(4) Iz 53,11-12: Przemawia znów Jahwe 

w.11. Wiersz ten oraz następny rozprowadzają myśli z w.10. Dalszą nagrodą dla Sługi Jahwe za pod-
jęcie zastępczego cierpienia i zbawczej śmierci jest dostąpienie światłości i szczęścia. Motyw światłości 
wiąże się ściśle z bliskością Jahwe, która będzie odtąd szczęściem Sługi. Jahwe stwierdza, że Jego Sługa 
wysłużył mnóstwo ludzi nieskazitelność w oczach Jahwe, połączoną z obecnością pierwiastka Bożego u 
sprawiedliwych. Stało się to dzięki temu, że zachował cierpliwość i podporządkował się totalnie planom 
Bożym, przyjmując na siebie nieprawość ludzką. 

w.12. W formie konkluzji ogłasza Jahwe uroczyście jeszcze raz niezmierną nagrodę, jaką Sługa uzy-
ska w zamian za poddanie się upokarzającej męce i śmierci. Wiersz roztacza szerokie horyzonty: nieprze-
liczone tłumy, m.in. możnych, skorzystają z dobrodziejstw wysłużonych zastępczym cierpieniem i śmier-
cią za ich grzechy (w.10n). Ostatnia część wiersza («A On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępca-
mi») jest przytoczona dosłownie u Łk 22,37 – który słowa te odnosi do Chrystusa. 

(5) Podsumowanie 

Pieśń IV o Słudze Jahwe podkreśla jak żaden inny fragment ST ekspiacyjną wartość cierpienia, po-
niesionego przez Sługę Jahwe, uosobienie niewinności i nieskazitelności. Został On potraktowany przez 
Jahwe jako złoczyńca (53,4.12) i skazany na haniebną śmierć (53,8n), która ma charakter kultowo-
ekspiacyjny (53,10). Oddał się na mękę dobrowolnie, by odpokutować za grzechy ludzi i wstawiać się za 
nich (53,4n.8.11n). Ekspiacyjne cierpienie wysłużyło dzięki niepojętemu i w zdumienie wprawiającemu 
zrządzeniu potęgi Jahwe (52,13; 55,1) zbawienie wszystkim ludziom (53,6.10nn). Stanie się ono tytułem 
do wywyższenia Sługi (52,13) i ujrzenia nieprzeliczonego potomstwa (53,10.12). Sługa nie tylko zgroma-
dzi Izraela (49,5n), ale stanie się Światłością dla pogan (42,6; 49,6; 50, 10). 

Doktryna cierpienia ekspiacyjnego sprawiedliwego człowieka pojawia się tutaj po raz pierwszy na 
kartach ST. Cierpienie było dotychczas okryte tajemnicą, zarówno w Biblii, jak i w piśmiennictwie poza-
biblijnym, np. w środowisku asyro-babilońskim. Pod wpyłwem prorockiego światła, autor Pieśni o Słudze 
Jahwe połączył liczne teksty biblijne, mówiące o zbawczym wstawiennictwie przez modlitwę (np. Rdz 
18,22nn; Wj 32,11-14; Lb 14,11-19) z nieustannie spotykaną rzeczywistością cierpienia, spajając je w 
syntezę podyktowaną wizją wiary, która nadała ludzkiej ofierze tradycyjny sens wartości odkupieńczej, 
jak o tym świadczy aluzja do zabitego baranka (53,7). Objawienie NT odniosło Pieśni o SŁudze Jahwe do 
Chrystusa, który połączył w swej Osobie dotąd rozbieżnie istniejące rysy wyroczni mesjańskich ST: rysy 
króla i Mesjasza Dawidowego (2 Sm 7; Iz 7,14; itd.) – z cierpieniami Sługi Jahwe. 

§ 27. Interpretacja Pieśni o ‘Słudze Jahwe’ 

Nasuwa się pytanie, które trafnie sformułował urzędnik etiopskiej królowej Kandaki: «O kim to pro-
rok mówi: o sobie, czy o kimś innym» (Dz 8,34)? Na przestrzeni wieków wysuwano różne modele inter-
pretacji Pieśni o Słudze Jahwe. Można je ogólnie podzielić na interpretacje typu indywidualnego – i ko-
lektywnego. 

a. Interpretacja kolektywna 
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Trudno utrzymać interpretację, że Sługa Jahwe jest równoznaczny z kolektywnie pojętym Izraelem, 

nawet gdyby ‘Izrael’ miało oznaczać Izraela w jego najdoskonalszej elicie. Przyjrzenie się Pieśniom wy-
kazuje, że Sługa Jahwe ma do spełnienia zadanie względem Sługi-Izraela, czyli różni się od Sługi-Izraela. 
Sługa Jahwe ma do Jahwe przyprowadzić Sługę-Izraela (Iz 49,5n). Między Nim a Sługą-Izraelem rysują 
się wyraźne przeciwieństwa. Sługa-Izrael jest oporny, grzeszny, trzeba go przywoływać do nawrócenia (Iz 
40,27; 41,8; 44,1n). Tymczasem Sługa Jahwe jest cały nastawiony na słuchanie słowa Jahwe (50,4n; 
53,7.9). Sługa-Izrael jest grzeszny od urodzenia (48,4; 43,27), a Sługa Jahwe jest ofiarą przebłagalną za 
grzechy innych (53,4-6.9.11n). Sługa-Izrael cierpi wbrew swej woli za swe przestępstwa (42,18-25; 
43,22-28; 47,6; 50,1), podczas gdy Sługa Jahwe znosi cierpliwie i dobrowolnie męki (53,7.12). 

b. Interpretacja indywidualna 

Do Pieśni próbowano zastosować interpretację indywidualną NIE mesjańską. W Słudze Jahwe dopa-
trywano się postaci bądź któregoś z Proroków (Jeremiasza, Mojżesza), bądź innych postaci historycznych 
(np. Joachina, Jozjasza). Okazało się to jednak niezadowalające. Można mówić najwyżej o rysach za-
czerpniętych u niektórych postaci historycznych, które znajdują odbicie w opisie Sługi Jahwe. Inne cechy 
Sługi Jahwe odróżniają Go istotnie od wszelkich postaci historycznych. Szczególnie zaś brak przytacza-
nym postaciom takich istotnych rysów Sługi Jahwe, jak cierpienie zastępcze oraz idei czynnego odkupie-
nia.  

c. Interpretacja kolektywno-indywidualna mesjańska 

Jedynie interpretacja mesjańska daje zadowalającą odpowiedź na problematykę postaci Sługi Jahwe. 
Proroctwo o Słudze Jahwe domagało się nowej aktualizacji z perspektywy NT. Interpretacja mesjańska 
nie jest jednak równoznacza z chrystologiczną w naiwnym znaczeniu: kopii przyszłych wydarzeń na kilka 
wieków naprzód. Objawienie Boże przebiega zwykle inaczej. Było powolnym dojrzewaniem i coraz głęb-
szym wnikaniem w styl Bożego postępowania w oparciu o rozszyfrowywanie ingerencji Jahwe, dokonu-
jących się w wydarzeniach, interpretowanych w świetle dotychczasowych Bożych dziejów ze swoim Lu-
dem. Pod wpływem światła Bożego, Prorok widzi jasno kierunek, w jakim potoczy się dalsza realizacja 
Bożego Przymierza i Bożych obietnic. Nie zna jednak dokładnie okoliczności, jakie będą towarzyszyły 
urzeczywistnieniu Bożych planów. 

Przeżycie skrajnego poniżenia Izraela w momencie klęski narodowej, upokarzająca niewola Izraela – 
Narodu Wybrania – w pogańskim Babilonie, a przy tym niezachwiana pewność, wraz z pogłębiającą się 
świadomością obecności Jahwe w Izraelu nawet na obczyźnie, doprowadziły refleksję prorocką pod ko-
niec niewoli Babilońskiej do nowych, dotąd nie przeczuwanych syntez teologicznych. Do dojrzałości do-
szło pojęcie winy moralnej i odpowiedzialności za depozyt dotychczasowego Objawienia, które z istoty 
swej nie mogło być zastrzeżone dla samego tylko Izraela, lecz musi być przeznaczone również dla naro-
dów pogańskich, skoro Bóg jest Bogiem jedynym, tzn. również i pogan. 

Dzieje Izraela wykazały jednak, że sam z siebie Izrael nie jest zdolny wywiązać się należycie z tak za-
szczytnego zadania. Izrael jest chronicznie niewierny i zdradza Jahwe. Niemożliwe jednak, by tak miało 
być na zawsze. Skoro Jahwe prowadzi Izraela do coraz doskonalszego poznania Boga i Jego dróg, w stylu 
Bożym leży widocznie, że obdarzy Izraela idealnym Przywódcą, który w pełni odpowie wymogom Jahwe. 
Musi On być żywym wcieleniem najdoskonalszych cech dotychczasowych Sług Jahwe. Skupi w sobie 
wszystkie znamiona, dotąd przypisywane oczekiwanej postaci, cudownej latorośli Dawida: cechy najdo-
skonalszego króla, najdoskonalszego pasterza, proroka, nauczyciela i Sługi Jahwe. 

Obserwacja dotychczasowego Izraela i jego odnoszenia się do wysłańców Jahwe pozwala jednak z 
góry przypuszczać, że posłannictwo to skończy się tragicznie. Całkowite poddanie się zamiarom Jahwe 
sprawi jednak, że Sługa ten przyjmie bez oporu wszystkie zniewagi i cierpienia, chociaż sam będzie cał-
kowicie niewinny. Zdecyduje się nawet na męczeńską śmierć za grzechy tych, którzy do tego doprowa-
dzą. 
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W epoce niewoli Babilońskiej zabrakło narodowi osoby króla-pośrednika. Duchowe dzieje Izraela 

doświadczonego ogromem poniżenia wysunęły wówczas nowy typ pośrednika: pośrednictwo zastępcze 
przez cierpienie. Prorok nie wątpi, że Jahwe doprowadzi swe zbawcze zamiary do pełni, pomimo ciągłej 
niewierności swego Ludu. W tym kierunku zdąża dynamizm Bożych planów. Przy tym wszystkim jednak 
postać Sługi z Pieśni oscyluje stale pomiędzy jednostką, a społecznością Izraela. Żeby zrozumieć tę bar-
dzo charakterystyczną cechę, trzeba zastanowić się wnikliwiej nad tym, jak Izraelici pojmowali relację 
między jednostką – a społecznością. 

Jako punkt wyjścia do właściwej interpretacji Sługi Jahwe trzeba przyjąć sens mesjański. Nie znaczy 
to oczywiście, jakoby każda z wypowiedzi Pieśni miała oznaczać odnośny epizod z życia Chrystusa. 
Transcendentna pewność Proroków (tym samym całego ST), że Jahwe zrealizuje dawne obietnice w spo-
sób przerastający swe dotychczasowe ingerencje, nie była jeszcze równoznaczna z wiedzą o okoliczno-
ściach, w jakich wspomniane obietnice się spełnią. Pan Bóg nie uważał za stosowne ani konieczne, by 
udzielić w tym względzie jaśniejszego objawienia, tym bardziej, że czas zbawienia jest zawsze gotowy (J 
7,6). 

Słowo Jahwe objawiało jednak coraz precyzyjniej ogólne uwarunkowania wszystko przerastającego 
zbawienia, jakie nastąpi ‘w owym dniu’. Domagało się to co jakiś czas nieznacznych korektur w dotych-
czasowym myśleniu Izraela, a nawet nowych potężnych syntez rysów, których wzajemnego związku do-
tąd nie dostrzegano, lub nie przeczuwano. Jedna z takich frapujących syntez dokonała się pod Tchnieniem 
Ducha Bożego w Pieśniach o Słudze Jahwe. Niezachwiana pewność odnośnie do wierności Jahwe zawar-
temu Przymierzu i obietnicom, każe Prorokowi zwrócić się z posłannictwem pocieszenia w pierwszym 
rzędzie do współczesnego sobie pokolenia. Pewność o nastaniu tego ‘nowego’ w Izraelu oscyluje jednak 
wciąż między Izraelem pojętym jako całość Narodu Wybrania, czyli Izraelem jako Sługą Jahwe, a jakąś 
indywidualną postacią, która stanie się pełną realizacją określenia: ‘SŁUGA JAHWE’. 

Dla zrozumienia tej zrazu dezorientującej oscylacji między Sługą-Izraelem, a Sługą Jahwe jako po-
stacią indywidualną, trzeba jeszcze raz powrócić do terminologii ‘Sługi Jahwe’ w omówionych już roz-
działach Iz 40-55, by w oparciu o nią wniknąć głębiej w kryjącą się pod nią typową dla Semitów i Izraeli-
tów formę myślenia, dotyczącą relacji między jednhostką – a społecznością, w której ona tkwi. Sam fakt, 
iż dotychczasowe Księgi biblijne używają określenia ‘Sługi Jahwe’ zarówno w sensie indywidualnym, jak 
i kolektywnym, a poza tym odnoszą je do osób tak spośród Izraela, jak i spoza Izraela, sprawia, że trudno 
przyjąć z góry ustalone znaczenie tego zwrotu, czy to w całej Księdze Iz 40-55, czy też w 4 omówionych 
Pieśniach. Zresztą Pieśni tych nie należy uważać zbyt sztywno za ‘ciało obce’ w kontekście, w którym się 
znajdują. Początek Pieśni rysuje się z zasady wyraźnie. Natomiast ich zakończenie jest płynne, przecho-
dząc stopniowo w kontekst, który je unosi. Wnikliwsze porównanie wykazuje, że pojęcie ‘Sługi Jahwe’ 
nie jest jednoznaczne. Nie tylko w całokształcie Pieśni, ale nawet w poszczególnych Pieśniach. W szeregu 
miejscach narzuca się sens kolektywny: Izrael jako naród święty jest Sługą Jahwe (Iz 41,8n; 43,10; 
44,1.21; 45,4). Nie przeszkadza to, że ten sam naród jest też nazwany narodem grzesznym (Iz 42,19), a 
Jahwe odkupuje tego swojego ‘Sługę’ (Iz 48,20; 44,22). 

Określenie ‘Sługa Jahwe’ nie jest w tym wypadku bynajmniej czymś nowym. Z takim znaczeniem 
spotykamy się już we wcześniejszych pismach biblijnych (Pwt 32,36.43; 1 Krl 8,23; Jr 30,10; Ps 69,37). 
Pojęcie ‘Sługi Jahwe’ przechodzi od zwykłej przynależności kogoś do Jahwe – do cechy misji, jaką Ja-
hwe obdarza swojego Sługę, i na odwrót. 

Trzeba więc pogodzić się ze stwierdzeniem fluktuacji pomiędzy sensem indywidualnym, a kolektyw-
nym. Już Delitzsch zauważył (koniec 19 w.), że postać Sługi Jahwe można by porównać do piramidy, któ-
rej podstawą jest cała społeczność narodu Izraelskiego, zawężającej się następnie coraz bardziej do wy-
branej elity (‘Resztki, ubogich Jahwe’), dochodząc do największego skondensowania ideału Sługi Jahwe 
w Osobie Chrystusa, wieńczącej tę piramidę. Tę samą myśl wyrażali uczeni żydowscy Średniowiecza. 
Podkreślali, że mówiąc o narodzie, trzeba zakładać istnienie Króla-Mesjasza. Mówiąc o Królu-Mesjaszu, 
trzeba widzieć w Nim cały naród. 

Zjawisko to domaga się cofnięcia do bardziej pierwotnej formy myślowej w Izraelu, której zbadaniem 
zajął się m.in. N.Wheeler Robinson (1929), nadając jej nazwę ‘osobowości korporacyjnej’ (corporative 
personality), a następnie rozpracował w cennej monografii J.de Fraine, SJ (1959). 
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§ 28. Biblijne pojęcie ‘JA’ od dużej litery: 
wyjaśnienie fluktuacji między jednostką a społecznością 

Przy mówieniu o stosunku zachodzącym między społecznością a jej pojedynczym przedstawicielem, 
Izraelici przechodzą często spontanicznie i w sposób niezauważony od indywiduum do społeczności – i 
na odwrót. Do tego stopnia, że granice między tymi dwiema rzeczywistościami zdają się bardzo płynne. 
Zjawisko to jest obce mentalności ludzi Zachodu, dla których jednostka jest zawsze kimś ostro wyodręb-
nionym i odgraniczonym od społeczności. Ale i tutaj trzeba się dostosować do podstawowego żądania 
Piusa XII, że egzegeta musi się cofnąć myślą w owe odległe wieki Orientu (Divino Afflante Spiritu), by 
poznać m.in. tę formę myślenia, jaką posłużyło się Objawienie Boże. 

W miarę możności należy przy interpretacji tekstu biblijnego unikać wprowadzania terminologii i po-
jęć wypracowanych przez późniejszą filozofię i teologię. Pojęcia te oddają wprawdzie niekiedy bardzo 
szczęśliwie myśl tekstu biblijnego, ale mimowoli kojarzą się z wyobrażeniami obcymi mentalności staro-
żytnego Izraelity. Do takich pojęć należy np. pojęcie ‘osoby’, ‘osobowości’ (tj. tego, dzięki czemu osoba 
jest osobą), ‘osoby moralnej’ (wielości osób fizycznych związanych jednością woli), a nawet nowo ukute 
wyrażenie ‘osobowości korporacyjnej’. 

Wymienione wyrażenia, mające ściśle określoną treść filozoficzną, nie występują w Piśmie świętym. 
Występuje w nim natomiast bardzo charakterystyczne dla rozważanego problemu pojęcie – i rzeczywi-
stość: ‘JA’, które można by określić jako ‘JA’ pisane od dużej litery: służące do oznaczenia równocześnie 
indywidualości, co i wielości osób. 

a. Zasadnicze cechy pojęcia ‘JA’ od dużej litery 

Oto zasadnicze cechy biblijnego pojęcia ‘JA’ od dużej litery: 
1. Ponadczasowość. Pojęcie ‘JA’ od dużej litery rozciąga się ponad teraźniejszością tak w daleką prze-
szłość, jak i przyszłość;  
2. Realizm. Przejawia się w nim charakterystyczny realizm, cechujący stosunek między jednostką a spo-
łecznością, której jest czsątką. Tym różni się to pojęcie od personifikacji. Grupa jest tu rzeczywistością 
realną, bytową, która uobecnia się w każdej ze swych jednostek. 
3. Płynność między krańcami. Związek istniejący między jednostką a społecznością cechuje się ciągłą 
płynnością. Ułatwia to niezauważone przechodzenie od jednostki do wielości – i na odwrót. Dla człowie-
ka Zachodu jest to najbardziej dezorientujący rys omawianego pojęcia. 
4. Pojęcie ‘JA’ od dużej litery jest nadal aktualne nawet w wypadku, gdy w ramach duchowo-religijnego 
rozwoju społeczności na przedni plan wysunie się jakaś wybitna jednostka. Nawet wówczas społeczność 
nigdy nie schodzi całkowicie z horyzontu uwagi. 

A zatem, w pojęciu ‘JA’ od dużej litery, jednostka i społeczność przechodzą ciągle w siebie. Duże 
‘JA’ zajmuje miejsce pośrednie między wypowiedziami jednostki (1-os-sg), a społecznością (1 os-pl). 
Zjawisko to obserwujemy często w Psalmach. ‘JA’ Psalmów niejednokrotnie nie jest ani czysto jednost-
kowe, ani nie jest wcieleniem grupy, ani nawet ‘JA’ dużym całej społeczności. Jest ono wszystkimi tymi 
trzema rzeczywistościami naraz, z wciąż zmieniającym się akcentem pierwszeństwa, które jednak ani 
przez moment nie traci z widoku całokształtu pozostałych elementów. Gdy zatem społeczność wywodzi 
się od jakiejś prajednostki (od pra-JA), zjawisko obejmuje zarówno tę wybitną jednostkę, jak i społecz-
ność. Innymi słowy, pojęcie to obejmuje: 

a. Pra-JA, z którego wywodzi się społeczność;  
b. Samą w sobie społeczność; 
c. Oraz realną jedność obydwu krańców. 

ad a. ‘JA’ dużą literą – a pra-JA 

W ST zauważamy zjawisko ‘rozprzestrzeniania się JA dużą literą’ w przeszłość i przyszłość. Takie 
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znaczenie ma np. zwrot: ‘Być zgromadzonym do swych ojców’ (rozprzestrzenienie się w przeszłość; por. 
Rdz 25,8.17; 35,29; Lb 27,13). To samo dotyczy przyszłości. Praojciec zawiera w sobie już wszystkich 
przyszłych potomków, np. w tekstach o zawieraniu Przymierza między ‘Tobą i twoimi potomkami’ (Rdz 
9,9; 17,7n). Obietnica ‘przedłużenia’ Abrahama w duży naród (Rdz 12,1), tak iż Patriarcha jest uważany 
od pierwszej chwili swego powołania za jednostkę, która żyje nadal w wybranym narodzie i działa w nim 
nadal. Ma to znaczenie praktyczne zwłaszcza przy starotestamentalnym pojęciu solidarności między pra-
ojcem i jego potomstwem (Rdz 17,9.19; 26,3n.24; 28,3n.13n; 32,13; 35,12; 46,3; 48,4; itd.). 

Sytuację tę umożliwia posiadanie néfeš [zwykle: dusza, życie, osoba, osobowość], pojętej nie tyle ja-
ko część składowa człowieka, ile jako przejaw jednoczącej witalnej mocy, która uzdalnia do rozciągnięcia 
osobowości w ramach społeczności – czy to w kierunku dobra, czy też zła. 

To samo zjawisko ma miejsce w społeczności domowej, która jest rozciągnięciem osoby ojca (por. 
Rdz 7,1.7.13). To samo powiedzieć trzeba o czyimś posłańcu: jest on nie tylko przedstawicielem swego 
pana, ale wirtualnie nim samym, jego rozciągnięciem. Innymi słowy każda społeczność (rodzinna, domo-
wa, narodowa) jest zawsze rozciągnięciem określonej pra-osoby, która będąc ‘JA’ jednostkowym, jest za-
razem ‘JA’ od dużej litery, które z biegiem czasu rozszerza się w ‘MY’ potomstwa. 

ad b. ‘JA’ od dużej litery – a społeczność 

Jednostka i społeczność tworzą jedną totalną rzeczywistość. Nie jest to jedynie personifikacja poetyc-
ka. Nie chodzi też tylko o jednostkę jako ideał. Wyczuwanie tej realnej jedności jest instynktowne. Spo-
łeczność jest pojęta jako całość psychiczna na sposób jednostki. Ma to miejsce nie tylko w wypadku ro-
dziny czy rodu, ale nawet miasta (por. charakterystyczny tekst: 1 Sm 5,10!), którego ‘MY’ (mieszkańcy 
miasta) stanowi tak intensywną jedność, że przejawia się w zaimku osobowym ‘JA’ pojętym jako jednak 
całość psychiczna. Dla ilustracji można by przytoczyć wiele przykładów, np. Rdz 18,20 (Sodoma i Gomo-
ra – jako ‘ktoś’ jeden; Rdz 49,27.13; liczne wyrażenia Proroków określających Izraela jako ‘syna’, ‘dzie-
wicę’, oblubienicę, winnicę, trzodę, własność). Naród nie jest tu pojmowany abstrakcyjnie – z pominię-
ciem jednostki, ani też nie jest to czysta personifikacja, czyli tylko obrazowy sposób mówienia, lecz jako 
bytowa rzeczywistość zaktualizowana w każdej poszczególnej jednostce. 

ad c. ‘JA’ od dużej litery – a płynność obydwu krańców: jednostki-społeczności 

Płynność pomiędzy jednostką a społecznością przejawia się m.in. w niemal nie zauważanym prze-
chodzeniu z mowy w singularis – na mowę w pluralis, i na odwrót (por. np. charakterystyczne: Pwt 29,1n; 
Lb 20,14-18). Świadczy to o tym, że nie ma dużej różnicy między licznymi jednostkami, a ‘JA’ od dużej 
litery. Ma to poważne znaczenie zwłaszcza przy interpretacji Psalmów, gdzie tak często występuje zjawi-
sko właśnie owego ‘JA’ od dużej litery. A także wówczas, gdy przemawia jednostka jako reprezentant 
społeczności: stanowi ona wówczas realnie tę społeczność i posługuje się w 1-os-sg w celu przemawiania 
w imieniu całej społeczności. Dopiero kontekst wykaże, na który z krańców jest chwilowo położony ak-
cent, z tym że i wówczas z widnokręgu ani przez moment nie ginie żaden z obydwu krańców. Ten wła-
śnie ‘środek POMIĘDZY’ JA jednostki, a MY społeczności, można określić trafnie jako ‘JA’ od dużej li-
tery. 

b. ‘JA’ od dużej litery a solidarność w Izraelu 

Opisane zjawisko pozwala jaśniej zrozumieć problem solidarności w pojęciu Izraelitów, np. w odnie-
sieniu do mieszkańców jakiegoś miasta. 
1) Społeczność ta nie wywodzi się w tym wypadku wcale od jakiegoś pra-JA, ale opiera na samej tylko 
przynależności do miasta. Stąd właśnie w tym wypadku można mówić o nieuświadomionej, instynktow-
nej wspólnocie, którą cechuje charakter czegoś niemal bezosobowego. 
2) Zupełnie innym typem solidarnej wspólnoty jest przynależność do jednego i tego samego Boga. Kla-
sycznym tego przykładem jest cherem wykonany na Achanie i jego rodzinie (Joz 7,1.4.11.15.24n). ‘MY’ 
Izraela tworzy tak ścisłą i realną wspólnotę, że Jahwe może przemawiać do niej w singularis (w.7n.11). 
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Dopiero w ramach ‘JA’ od dużej litery istnieje określona jednostka, tzw. ‘JA’ jednostkowe (sam Achan), 
w którym aktualizuje się ‘MY’ narodu w czynie dobrym lub złym. Związek pomiędzy nimi – to nie tylko 
zwyczajna solidarność. Naród naprawdę JEST ‘w’ jednostce, i to w sposób, który nie znajduje odpowied-
nika w czysto naturalnych stosunkach międzyludzkich. 
3) W ramach więzów naturalnych, najmocniej przejawia się solidarność tam, gdzie społeczność wywodzi 
się od jakiegoś jednostkowego ‘pra-JA’ w drodze naturalnego zrodzenia. Społeczność ta tworzy realną 
jedność, skupiającą się w pra-ojcu, zarówno w pionie (potomstwo rozszerzające jego osobowość drogą 
biologicznego pochodzenia przez zrodzenie), jak i wszerz (aktualnie istniejące potomstwo, zaktualizowa-
nie siły ‘promieniowania’ swego pra-ojca). 
4) Istnieje jednak i druga, jeszcze wyższa forma solidarności, która nie opiera się na więzach biologicz-
nych, lecz czysto religijnych. Taka więź istnieje między Mojżeszem a narodem Izraelskim. Mojżesz jest 
pra-ojcem Izraela tylko w sensie duchowym, jako pośrednik Przymierza. W ten sposób staje się on obra-
zem funkcji, jaką Chrystus spełnia wobec Kościoła. 

Przegląd przykładów biblijnych ilustrujących obecne rozważania wykazuje, że terminologia biblijna 
przechodzi raz po raz spontanicznie od ‘TY’ (singularis) – do ‘WY’ (pluralis), i na odwrót. Np. Wj 32,34: 
‘TY’ oznacza tu najpierw Mojżesza jako jednostkę, podczas gdy drugie‘TY’ oznacza równocześnie Moj-
żesza i cały naród, do którego można mówić również przez '‘TY’. Mojżesz i naród są wprost utożsamieni. 
Lub Wj 34,10.27: Mojżesz i naród nie występują ‘obok’ siebie jako dwie różne rzeczywistości. W Mojże-
szu streszcza się naród, tak iż Przymierze Jahwe z Mojżeszem jest równocześnie Przymierzem zawartym 
z narodem. 
Lub Wj 33,16: im bardziej indywidualność wyrasta ze społeczności, tym mniej płynne staje się przecho-
dzenie od niej do wielości, przy czym jednak mimo wszystko nadal pozostaje wciąż pewne realne utoż-
samianie między nimi, trudne do zrozumienia dla mentalności wychowanej na Arystotelesie. Równocze-
śnie zaś poszczególne jednostki społeczności nie rozpływają się wcale, lecz tworzą bardzo realną, nie tyl-
ko moralną, całość, tworząc właśnie ‘JA’ od dużej litery. 

5) Zjawisko to ma swoją pewną paralelę również w naszej cywilizacji, przede wszystkim w dziedzi-
nie sportu. Obserwuje się tu twory o charakterze 'MY’, którymi żyje i poprzez które działa człowiek, ja-
koby obudziła się w nim jakaś wyższa całość-osoba, przerastająca znacznie jego prywatną osobowość. 
Czynnikiem wywołującym tego rodzaju zjawisko jest zwłaszcza jakieś potężne przeżycie, wyzwolone 
zwykle przez postać określonego przywódcy (Führera; Duce). Ten właśnie wpływ ‘promieniowania’ po-
staci przywódcy jest bardzo charakterystyczny dla pojęcia ‘JA’ od dużej litery. Zaznacza się on na po-
czątku istnienia pewnej grupy. Siła jego ‘promieniowania’ wciela się kolejno w poszczególnych przed-
stwicieli społeczności na przestrzeni historii i pobudza jej rozwój. Funkcja jednostki w ramach społecz-
ności pozwala w ten sposób wyodrębnić pojęcie ‘JA’ od dużej litery – od pojęcia ‘masy’, w której zatraca 
się oblicze poszczególnych jednostek. 

c. Dynamizm cechujący pojęcie ‘JA’ od dużej litery 

W związku z tym należy podkreślić, że pojęcie ‘JA’ od dużej litery nie ma w sobie nic z pojęcia sta-
tycznego. Jest ono rzeczywistością na wskróś dynamiczną. Polega na ustawicznym prądzie, przebiegają-
cym od jednostki do kolektywu i z powrotem, co jest tak bardzo charakterystyczną cechą mentalności se-
mickiej. Chodzi zatem o dynamiczną, i tym samym płynną jedność – między grupą a jednostką w jej ra-
mach. Z punktu widzenia statycznego grupa nie schodzi się oczywiście nigdy z jednostką jako taką. Jed-
nak duch izraelski ujmuje wraz z jednostką równocześnie konkretną więź wiążącą ją z grupą. Toteż rze-
czywistość pojęcia ‘JA’ od dużej litery można zrozumieć jedynie w ustawicznym, dynmicznie i dialek-
tycznie pojętym prądzie wstępującym i zstępującym pomiędzy jednostką, a społecznością, która ją unosi. 
Uwaga kieruje się wprawdzie to na jeden, to na drugi kraniec tej globalnej rzeczywistości, z tym jednak, 
że nigdy nie traci z oczu obydwu stron jednej i tej samej dwuczłonowej całości. 

Ściśle biorąc, pojęcie to jest niewyobrażalne. Rzeczywistość tę można pojąć jedynie przy uwzględ-
nieniu nieustannego ruchu myślowego. Tym samym też omawiane ‘JA’ od dużej litery, nie jest jakimś 
‘JA’ tylko ogólnym, ani też jakimś ‘ponad-JA’, w którym członkowie społeczności dopatrywaliby się dla 
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siebie ideału do naśladowania. ‘JA’ od dużej litery nie jest rzeczywistością ponad wieloma jednostkami, 
ale jest rzeczywistością ‘w’ nich, pojmowaną jako dynamiczny splot istniejących pomiędzy nimi więzi. 
Wszystko jest tu w stanie płynnym, w dialektycznym ruchu od jednostki do społeczności – i na odwrót. 
Przykładem jest np. Wj 34,10 (wyraźne utożsamienie Mojżesza i narodu). ‘TY’ nie jest ani czysto indy-
widualne, ani czysto kolektywne, ale jest obiema tymi rzeczywistościami naraz. Mojżesz jest samym na-
rodem – w sensie dynamiczno-dialektycznym. 

‘JA’ od dużej litery jest to zatem zdolność niejako ‘streszczania się’ i ‘rozciągania’ osobowości w 
społeczności – i na odwrót. Podobnie również u Deutero-Izajasza, Sługa Jahwe obejmuje obie rzeczywi-
stości naraz: jednostkę – i społeczność, z tym że uwaga kieruje się wtedy bardziej bądź na jeden, bądź na 
drugi kraniec, w zależności od kontekstu. 

d. Pojęcie ‘JA’ od dużej litery – a Lud Boży-Kościół 

Kościół jako ‘Lud Boży’, to wprawdzie przenośnia, chociaż obrazowy charakter tego pojęcia nie wy-
suwa się tu tak bardzo, jak w określeniu Kościoła jako ‘Mistycznego Ciała Chrystusowego’. W teologii 
biblijnej NT występuje jednak zamiennie pojęcie Kościoła jako ‘Ciała Chrystusowego’, a ‘JA’ od dużej 
litery. Pojęcie ‘Lud Boży' jest o tyle szczęśliwsze i jaśniejsze, o ile nie wiąże się z aspektem medyczno-
biologicznym ciała, a nawet wyklucza go pozytywnie. 

Dokładniejsza analiza tekstów biblijnych wykazuje, że u podstaw pojęcia obu przenośni: Ciała Chry-
stusowego – oraz Ludu Bożego, tkwi na wsrkóś biblijne pojęcie ‘JA’ od dużej litery. To samo powiedzieć 
należy o innych metaforach, zwłaszcza o metaforze ‘winnego szczepu’ (por. Iz 5,1-7; Jr 2,27; Ez 17,6; J 
15,1-8; Ps 80,9.15-18). 

 

 

e. Rola Ducha Bożego (Świętego) w pojęciu ‘JA’ od dużej litery 

1) Jednoczący charakter Ducha Bożego – więź między jednostką a społecznością 

Starotestamentalne pojęcie ‘Ludu Bożego’ staje się rzeczywistością, którą można wyrazić za pomocą 
pojęcia ‘JA’ od dużej litery – w dwojaki sposób: w oparciu o więzy etniczno-biologiczne, lub religijno-
teokratyczne. 

Etniczno-biologicznym pra-początkiem starotestamentalnego ‘JA’ od dużej litery, jest osoba Abra-
hama, który ‘żyje’ w swych potomkach i ‘rozszerza się’ w nich z pokolenia w pokolenie na mocy pocho-
dzenia naturalnego przez zrodzenie. 

Ale już na początku tak wytworzonego ‘JA’ od dużej litery, znajduje się równolegle do tej biologicz-
nej więzi wola Jahwe, zawierającego Przymierze z Abrahamem. Jahwe obiecuje ‘rozszerzenie się’ Abra-
hama w wielki naród. Dla przypieczętowania tych obietnic zawiera z nim Przymierze. Zatem przy zakła-
daniu starotestamentalnego Ludu Bożego znajduje się zarówno Abraham, jak i wola Jahwe, z tym że rola 
Abahama jest tylko pośrednicząca. Jeszcze wyraźniej ukazują się więzy religijno-teokratyczne przy wy-
prowadzeniu Izraela z Egiptu i zawarciu Przymierza Synajskiego, oraz w opisach Proroków. 

Dokładniejsze wniknięcie w teksty biblijne prowadzi jednak do wniosku, że w stosunkach między Ja-
hwe a Jego narodem ważną, a nawet istotną rolę odgrywa również DUCH Jahwe. Duch Jahwe (rűach Ja-
hwe) jest to osobowa moc Boża, objawiająca się w Przymierzu z narodem Izraelskim jako moc działająca 
w zbawczej historii. Bo właśnie Duch Jahwe wzbudza w Izraelu charyzmatycznych przewodników: Sę-
dziów, królów, Proroków. Działa On równie w innych charyzmatycznych funkcjach (kapłani, starsi, skry-
bowie, itd.). Oraz w całym w ogóle Ludzie Przymierza. Okazuje się, że starotestamentalne pojęcie ‘Ducha 
Jahwe’ wiąże się ściśle z przeżyciami zbawczych dziejów Izraela. 

Szczególnie u Proroków widzimy Ducha Bożego jako celowo i kierunkowo działającą osobową moc 
Jahwe. Realizuje ona konsekwentnie zbawczą wolę Jahwe, będąc duchowo-osobowym działaniem Jahwe 
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jako Boga Przymierza. 
Przykładem jest Iz 59,21: zawarcie Przymierza z ‘'nimi’, bo Duch Mój jest nad ‘tobą’... – Jahwe zawiera i 
odnawia Przymierze przez to, że daje swemu Ludowi po wszystkie czasy swego DUCHA i swoje SŁO-
WO. Starotestamentalny Lud Boży jawi się tu wyraźnie jako ‘JA’ od dużej litery. Bezpośrednie przecho-
dzenie od liczby pojedynczej do mnogiej i na odwrót świadczy wyraźnie o tym, że chodzi tu o naród poję-
ty jako ‘JA’ od dużej litery. 
Podobnych przykładów jest więcej, np.: «Teraz słuchaj, Jakubie, mój sługo, Izraelu, którego wybrałem (= 
TY). Przeleję Ducha mego na twoje plemię i błogosławieństwo moje na twych potomków» (Iz 44,1.3). 
Podobnie Prorok Aggeusz wiąże fakt stawania się narodu Izraelskiego wyraźnie z Duchem Jahwe: 

Agg 2,5: «Według Przymierza, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, Duch mój stale przebywa 
wśród was. Nie lękajcie się». 

Podobnie również pełna realizacja Przymierza w czasach mesjańskich będzie dziełem Ducha, który 
kształtuje Lud Boży: «Dam wam nowe serce i nowego Ducha, tchnę do waszego wnętrza... – Ducha mo-
jego chcę tchnąć w Was i sprawić, byście żyli według moich nakazów...» (Ez 36,26n; por. Jl 3,1n; Dz 
2,17-21). 

Z tekstów tych wynika, że Jahwe ingeruje w dzieje Izraela jako Ludu Bożego przez swego Ducha, 
który jest Jego osobową mocą i siłą. Duch Boży nie tylko rozpoczyna kształtowanie Ludu Bożego, ale 
towarzyszy Ludowi Bożemu przez całego jego dzieje. Pomijamy tu kwestię, czy Ducha Jahwe można w 
ST nazwać hipostazą (Osobą). Zdania autorów są podzielone. Wydaje się, że również do Boga można od-
nieść starotestamentalne pojęcie ‘rozciągnięcia’ swej osobowości. Tym samym Duch Jahwe byłby po pro-
stu ‘rozciągnięciem’ Osoby Jahwe na Lud Boży, kształtowany przez Niego przy współdochodzącym 
SŁOWIE i DUCHU Bożym. 

Rola Ducha Jahwe przy kształtowaniu Ludu Bożego ST ma zasadnicze znaczenie ze względu na to, 
że w NT dokona się ‘rozszerzenie się Chrystusa’ w ‘JA’ od dużej litery właśnie przez to, że Chrystus 
udzieli Kościołowi swojego Ducha. Istotnym tekstem będzie zwłaszcza wizja św.Pawła pod Damaszkiem: 
«Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz» (Dz 9,5). Ta wypowiedź Chrystusa w formie ‘JA’ od dużej li-
tery, wiąże się ściśle z Duchem Chrystusa, zgodnie z ogólno-Pawłowym pojęciem, że łączność Chrystusa 
z chrześcijanami dokonuje się jedynie poprzez Ducha (por. też 1 Kor 15,45: Chrystus zmartwychwstały = 
Duch Ożywiający!). Poza tym należy zwrócić uwagą, że w NT jedność więzi pomiędzy Chrystusem a Je-
go Ludem jest oparta jedynie na łaskawej, zbawczej woli Ojca («Tak Bóg [Ojciec] umiłował świat» – J 3, 
16), a nie na związku poprzez zrodzenie cielesne. Zatem w Dz 9,5 Chrystus nie podkreśla swej łączności 
z Ojcem (w przeciwieństwie do J 8,24: samo-objawienie Chrystusa: ‘JA JESTEM’ [= Jahwe] wyrażające 
Jego jedność z Ojcem, bez aluzji do Ducha), lecz swoją jedność z chrześcijanami, dokonującą się zawsze 
przez Ducha Świętego (por. np. Rz 8,9-11; 5,5; Ef 2,18; Ga 3,5.14.28; 4,4-6; 1 Kor 12,3-11; 3,16). Wy-
powiedź Chrystusa jest oczywiście zrozmiała jedynie wówczas, gdy w niej dostrzeżemy równocześnie 3 
stwierdzenia: 
– Jednostkowe ‘JA’ obecnie wywyższonego Jezusa z Nazaretu; 
– Wielość prześladowanych chrześcijan; 
– Dialektycznie pojętą jedność pomiędzy Chrystusem a chrześcijanami, dokonującą się poprzez Ducha 
Świętego. 

Udział Ducha Jahwe w kształtowaniu jedności i więzi umożliwiającej dialektyczne przenoszenie się z 
jednego krańca (jednostki) na drugi (wielość osób realnie z sobą związanych) jest na wielu miejscach ST i 
NT wyrażona pojęciem ‘namaszczenie’, które zawsze wiąże się z Duchem Bożym (Świętym). ‘Namasz-
czenie’ oznacza nadanie mesjańskiego urzędu: napełnienie Duchem Jahwe – dla dokonania zbawczych 
dzieł w Ludzie Bożym (por. Iz 61,1; cytowane w całości przez Jezusa w synagodze – Łk 4,18.21; oraz Iz 
11,2; 41,1; por. zstąpienie Ducha Świętego na Chrystusa w czasie Chrztu – Łk 3,21; prowadzenie Go 
przez Ducha na pustynię i po kraju: Łk 4,1.14; por. Rz 1,14). 

2) Jednocząca funkcja Ducha Bożego w odniesieniu do ‘JA’ od dużej litery a funkcja czasu 

Innym istotnym rysem pojęcia ‘JA’ od dużej litery, którego dynamiczna oscylacja między krańcami 
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jednostka-społeczność dokonuje się dzięki Duchowi Bożemu, jest aspekt jego czasowości. Przymierze ja-
kie Jahwe zawarł z narodem dokonało się w określonym momencie w historii i trwa nadal w czasie. 
Szczególnie wyraźnie podkreśla ten aspekt Pwt 5,2n: «Bóg wasz Jahwe zawarł z nami Przymierze... – Nie 
zawarł tego Przymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu dziś żyjemy». Trudno dobitniej wyrazić 
ważność i rzeczywistość Przymierza po wszystkie czasy. Owo ‘dzisiaj’ jest ściśle określonym momentem 
czasu, leżącym na chronologicznej linii czasu, jak to dodatkowo uwydatnia okolicznik przestrzeni ‘tutaj’. 
Treściowo jednak oznacza to ‘dzisiaj’ nieprzerwanie trwające ‘dzisiaj’ – ‘wiecznego’ Przymierza. Jahwe 
zawarł Przymierze ze wszystkimi, którzy dzisiaj słuchają przemówienia Mojżesza, chociaż nie byli oni 
obecni w momencie zawierania tegoż Przymierza. 

Mojżesz podkreśla tu mocno równocześnie element ‘przekazywania’ (traditio), dokonującego się w 
ramach Ludu Bożego, pojętego jako ‘JA’ od dużej litery. Przekazywanie zapobiega temu, by zbawcze 
dzieło Przymierza uległo skostnieniu w minionej już przeszłości. Przypomnienie Przymierza nie jest tylko 
zwykłym opowiadaniem o minionym wydarzeniu, ale uobecnieniem tego wydarzenia przez słowo, które 
zmusza do podjęcia decyzji za – lub przeciw Przymierzu. Obserwujemy tu ciągłe zachodzenie na siebie: z 
jednej strony ponadczasowego ‘JA’ od dużej litery – oraz ingerencji Jahwe mających charakter ponadcza-
sowy. A z drugiej strony ścisłe powiązania dzieła zbawienia i wzrastania Ludu Bożego z historią i cza-
sem. Lud Boży tkwi swymi korzeniami mocno w czasie, chociaż szczytami sięga nieba i ponadczasowego 
przebywania z Jahwe. 

Prorocy wiążą dzieje Izraela jako ‘Ludu Bożego’ (JA od dużej litery) ściśle z działalnością Ducha Ja-
hwe. Np. 

Iz 59,21: «Takie jest Przymierze Moje z nimi, mówi Jahwe: Duch mój, który jest nad tobą, i słowa moje, które 
włożyłem ci w usta, nie zejdą z twych własnych ust, ani z ust twoich dzieci, ani z ust potomków twoich synów, 
odtąd i na zawsze – mówi Jahwe». 

Innymi słowy Przymierze Jahwe z Izraelem pociąga za sobą i to, że Jahwe udziela Izraelowi – podobnie 
jak Słudze Jahwe (por. Iz 42,1; 49,2) swego Ducha i swoje Słowo od tej chwili aż po najodleglejsze cza-
sy. 

Wyrażenie ‘odtąd i na wieki’ oznacza nie tylko ostateczne trwanie, ale i sukcesywne wkraczanie w 
przyszłość. Duch Jahwe i Słowo Jahwe będą sprawiały, że Przymierze Jahwe będzie zawsze aktualne i 
uobecniane, aż po najdalszą przyszłość, w kolejno po sobie następujących pokoleniach. Wraz z przeka-
zywaniem Słowa Bożego, będzie przekazywany również i Duch Jahwe («Duch mój... i Słowo moje... nie 
zejdą z twych ust»; Iz 59,21; to samo wyraża Iz 44,1.3). Duch, którego Jahwe złożył na swego Sługę (Iz 
41,1) jest zatem udzielany równocześnie całemu Ludowi Bożemu na cały czasokres jego istnienia. Postać 
Sługi Bożego jest u Izajasza postacią zarówno indywidualną, jak i pojętą jako ‘JA’ od dużej litery – dzięki 
tajemniczemu, dialektycznemu wstępowaniu i zstępowaniu od cech indywidualnych na kolektywne, i na 
odwrót. Toteż dopiero Duch Jahwe przenika Lud starotestamentalny na przestrzeni całych dziejów jego 
istnienia. 

Trwała obecność Ducha Jahwe zaznaczy się w Izraelu nie tylko w najdalszej przyszłości. Już począ-
tek zbawczych dziejów Izraela jest nie do pomyślenia bez obecności Ducha Jahwe, którego najpierw 
otrzymał Mojżesz (wyraża to zwłaszcza Iz 63,10). Następnie zaś Duch Jahwe, którego otrzymał Mojżesz, 
przechodzi na 70 ‘Starszych’ (Lb 11, 17.25). 

Szczególnie dobitnie wyraża trwałą obecność Ducha Jahwe wpośród Ludu Bożego, począwszy od 
wyprowadzenia Izraela z Egiptu, tekst Aggeusza (Agg 2,5): Duch «jest przebywający» (‘ômédet – ptc.) 
wpośród was’! Użyte w tekście hebrajskim participium wyraża aspekt trwania. Czyli Duch Boży działał w 
Izraelu nie tylko od czasu do czasu, ale jest w nim trwale obecny zarówno w przeszłości, jak i w teraźniej-
szości i w przyszłości. Przebywanie Jahwe wpośród swego Ludu wiąże się zatem nierozdzielnie z udzie-
leniem swemu Ludowi daru Ducha, który przeżywa całe dzieje wraz ze swoim Ludem. 

   

§ 29. Zasady interpretacji Pisma świętego 
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a. Ogólne zasady-tytuły docierania w Piśmie do PRAWDY Objawienia 

Piśmo święte, które jest Słowem-Bożym-Pisanym, przekazuje Rodzinie Ludzkiej Boże Objawienie. 
Bóg, który człowieka stworzył jako swój żywy Obraz i swoje Podobieństwo (Rdz 1, 26n), przeznacza i 
zaprasza człowieka – mężczyznę i kobietę – do zjednoczenia z sobą w życiu na zawsze. Warunkiem tego 
jest jednak dobrowolne przyjęcie i odwzajemnienie Bożej Miłości, która cała jest Przymierzem. Człowiek 
ma jednak prawo i obowiązek poznać, Kim jest ów Bóg i Pan, który proponuje mu oblubieńcze związanie 
z sobą w życiu doczesnym – jako etapie do tego na zawsze. Bóg chętnie daje człowiekowi poznać – za-
równo siebie samego, jak i swój zdumiewający zamysł: uczynienia swego żywego Obrazu: człowieka – 
uczestnikiem swego Bożego Życia i swej Bożej Miłości. 

Bóg objawiał siebie i swój zbawczy zamysł (zbawczy poczynając od chwili zgrzeszenia człowieka) 
od prapoczątku na dwa ściśle z sobą splecione sposoby: 
a) poprzez swoje Boże INGERENCJE-WKROCZENIA w dzieje człowieka i świata, które były zawsze 
wynikiem działania Ducha Bożego, Ducha Świętego, tj. Trzeciej Osoby Trójcy Przenajświętszej; 
b) oraz objaśniające sens owych wkroczeń SŁOWO BOŻE, które jest wyrazem działania przede wszyst-
kim Drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej. 
Inicjatywa Objawienia siebie i swego zbawczego zamysłu wychodzi oczywiście zawsze od Ojca, Pierw-
szej Osoby Trójcy. 

Objawienie to z woli Ojca, który cały jest zbawczą-odkupieńczą Miłością, zawarte jest jako nie-
zmienny, utrwalony zapis w Piśmie świętym. Jest ono – przy współuwzględnieniu Tradycji Dogmatycznej 
Kościoła – «najwyższym prawidłem wiary» i postępowania dla Ludu Bożego wszystkich czasów (KO 
21b). 

Pismo św. składa się z wielu Ksiąg biblijnych. Pismo jako organiczna całość jest jednym wielkim 
‘Objawieniem’ Boga jako PRAWDY-WIERNOŚCI (’émet) w realizowaniu zbawczego zamysłu. Pismo 
jako Słowo-Boże-Zapisane powstawało bowiem za sprawą TCHNIENIA Ducha Świętego, podobnie jak 
Słowo-Boże-Wcielone zaistniało w swej ludzkiej rzeczywistości za sprawą Ducha Świętego. 

Pismo święte jako całość Ksiąg biblijnych jest jednym ciągłym objawieniem się Boga jako PRAWDY 
(w znaczeniu Bożej ’émet: stałości-wierności w realizowaniu zamysłu zbawczego Przymierza względem 
człowieka). Jest ono bowiem ‘prawdziwym’ Słowem Bożym, chociaż wyrażonym ludzką mową (KO 24b; 
12a), w którym nadal ‘rozbrzmiewa’ – w słowach Proroków i Apostołów – głos Ducha Świętego (KO 
21b). Do objawiającego się w Piśmie św. żywego Boga-PRAWDY, czyli tego, co w Piśmie św. jest obja-
wione, docieramy na różne sposoby. Oto najogólniejsze tytuły, każące uznawać Pismo w jego organicznej 
całości za jedno wielkie Objawienie Boga Żywego, tzn. Boga jako Prawdy: 
– Do Boga-Prawdy docieramy w Piśmie św. przez sam fakt, że jest ono mową Bożą; 
– jest ono Boskim świadectwem Bożego mówienia; 
– jest ono Boskim świadectwem narastającego Bożego mówienia i zbawczego ingerowania, aż do odku-
pieńczej śmierci i Zesłania Ducha Prawdy włącznie; 
– jest ono terenem ciągłego, pełnego miłości spotykania się Ojca Niebieskiego ze swymi dziećmi (KO 
21d). 

Przede wszystkim zaś docieramy na terenie Pisma św. do Boga jako PRAWDY przez stałą zażyłość z 
Nim, tj. modlitewne rozważanie Słowa Bożego i modlitewny dialog z Bogiem (por. KO 21d.25e). 

b. Trudności w docieraniu do Prawdy Objawienia w Piśmie 

Treść Pisma św. jest jednak pełna dynamizmu. Słowo-Boże-Pisane nie ma nic wspólnego z jakim-
kolwiek ‘wykładem’, nawet z dogmatyki, czy teologii moralnej. Jest ono w swej przeważającej mierze 
opowiadaniem o Bożych ingerencjach i objaśniających je Bożych Słowach. Porusza treści z przeróżnych 
dziedzin: historii, geografii, kultury, zawiera opisy o wzlotach i upadkach Rodziny Ludzkiej itd. Mimo to 
całokształt Pisma jest – również już na przestrzeni ST – jedną wielką Ewangelią: Orędziem o zbawieniu 
człowieka w Chrystusie, Synu Bożym i Synu Człowieczym. 

Człowiek, jako wezwany do zjednoczenia z Trójjedynym w życiu na zawsze, ma niewątpliwie prawo, 
by poznać jasno i bez pozostawania w wątpliwościach: jakim jest Bóg (dogmat; treść wiary), oraz jakie są 
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warunki osiągnięcia życia – wiecznego (zasady postępowania moralnego). Skoro Pismo św. jest z woli 
Bożej «najwyższym prawidłem wiary» (KO 21b), muszą istnieć równie jasne drogowskazy, by móc po-
znać, co w Piśmie jest objawione, ciesząc się gwarancją samego Boga jako PRAWDY-WIERNOŚCI w 
objawieniu – i realizowaniu swego zamysłu: zbawienia człowieka w Chrystusie. 

Chociaż istnieją wyżej wymienione tytuły, które każą uznawać Pismo jako takie za jedno wielkie ob-
jawienie Boga-Prawdy, pragniemy poznać szczegółowe wskazania, pomocne zarówno do szukania, jak i 
znajdywania tego, co w kolejnych fragmentach Pisma jest objawione. 

W Piśmie istnieją fragmenty, w których PRAWDA OBJAWIENIA leży niemal ‘na wierzchu’. To, co 
tu jest objawione, narzuca się już przy pierwszej lekturze (np. 1 Kor 13: hymn o miłości; opisy Męki Syna 
Człowieczego i jej zbawczy sens: na odpuszczenie grzechów; itd.). Są jednak również fragmenty Pisma, 
gdzie wcale nie tak łatwo dotrzeć do tego aspektu PRAWDY, który tu jest objawiony, tzn. za który Bóg 
tym samym bierze pełną odpowiedzialność jako sprawę objawioną. Niektóre fragmenty zarówno ST, jak 
NT, stwarzają poważną trudność w zrozumieniu objawionej myśli Bożej, zwłaszcza gdy brzmienie tekstu 
zdaje się kłócić z Prawdą Objawienia, jasno sformułowaną na innych miejscach tegoż Słowa-Bożego-
Pisanego. Przykładem są np. opisy okrucieństw, zabójstw ludzi zdawałoby się nawet niewinnych, wytę-
pienia mieszkańców itd. – z powołaniem się na polecenie Boże. 

Za naczelną i niepodważalną zasadę interpretacji uchodziła zarówno w czasach ST, jak i za życia 
Chrystusa i we wczesnym okresie chrześcijaństwa, Boża powaga Pisma św. jako Słowa Bożego: Bóg nie 
może – ani sam się mylić, ani wprowadzić w błąd. Z biegiem wieków, m.in. w ramach dyskusji z od-
szczepieńcami-apostatami, z Żydami, w zderzeniu z filozofią grecką, rzymską czy innymi nurtami my-
ślowymi, trzeba było wykazywać i bronić, niekiedy z niemałymi trudnościami, Prawdę Bożego Objawie-
nia zawartego w Piśmie świętym. Najczęściej powodem trudności w właściwym rozumieniu Słowa-
Bożego-Pisanego było to, o czym św.Augustyn w tej właśnie sprawie pisał do św.Hieronima na ostatnim 
miejscu wyliczonych przez siebie 3 powodów owych trudności: 
a) albo kodeks był błędny; 
b) albo tłumacz nie zrozumiał oryginału; 
c) albo ja nie rozumiem myśli Bożej (św.Hieronim, List 82, c.1,2; PL 277). 

Chrześcijaństwo 5-go w. zdołało szczęśliwie przezwyciężyć – po zaciętych dyskusjach – trudności w 
właściwym rozumieniu Tajemnicy Chrystusa (oraz Maryi): że Jego jedna jedyna OSOBA: wyłącznie Bo-
ża – łączy sobą dwie różne NATURY: Bożą (współistotną Ojcu i Duchowi Świętemu) – oraz ludzką. 
Analogiczne trudności toczyły się przez długie wieki, aż po nasze czasy, w odniesieniu do swoistych 
dwóch NATUR Pisma św.: Bożej – i ludzkiej. Jeszcze pap. Leon XIII odwoływał się w kwestii trudności, 
jakie stwarzają niektóre wypowiedzi biblijne (z dziedziny zwłaszcza przyrody i historii) w zasadzie jedy-
nie do BOŻEJ NATURY Pisma świętego (enc. Providentissimus Deus – 1893). Dopiero w naszym wieku 
zaczęto coraz precyzyjniej uświadamiać sobie to, co było treścią wiary od początku Kościoła: że Pismo 
św. jest wprawdzie SŁOWEM BOŻYM – ale podanym na sposób ludzki. 

Pap. Pius XII usankcjonował w swej enc. Divino afflante Spiritu (1943), określanej jako '‘magna 
charta libertatis’ dla podejmowania badań naukowych nad Biblią, tzw. zasadę literacką (egzegetyczną) in-
terpretacji Pisma św. Doczekała się ona wkrótce kolejnych potwierdzeń ze strony Magisterium Kościoła: 
w Liście Papieskiej Komisji Biblijnej do kard. Suhard w Paryżu (1948), oraz w enc. Piusa XII Humani 
generis (1950; problematyka prehistorii biblijnej, ewolucjonizmu itd.). Ostatecznie zaś weszła wspomnia-
na zasada literacka znajdywania Prawdy Objawienia w Piśmie św. – w nauczanie Soborowe, w Konstytu-
cji Dogmatycznej Dei Verbum (1965; KO 12a-e). 

c. Zasada literacka znajdywania Prawdy Objawienia w Piśmie 

Zasada literacka skupia się na sposobach uściślenia intencji autora biblijnego. Intencja jego jest rów-
noznaczna z etapem kształtującego się sądu teoretycznego w ramach procesu poznawczego. Sąd teore-
tyczny jest aktem zrozumienia pewnej treści poznawczej, która może pochodzić: bądź z Bożego Objawie-
nia w ścisłym znaczeniu (gdy Bóg daje do poznania zarówno TREŚĆ poznawczą, jak i światło do jej zro-
zumienia), bądź z Bożego Objawienia w szerszym znaczeniu (materiał poznawczy pochodzi z naturalne-
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go poznania, a tylko Bóg naświetla go, tak iż prorok-autor biblijny interpretuje te dane z Bożego punktu 
widzenia). 

Zarówno Duch Święty, który w proces poznawczy wkracza od etapu sądu TEORETYCZNO-
PRAKTYCZNEGO (treść poznawcza = ‘prawda’, zaczyna ukazywać się coraz bardziej jako przemożne 
‘dobro’, z którym trzeba się podzielić!), jak i objawiające SŁOWO BOŻE (Druga Osoba Trójcy! chary-
zmat Objawienia-poznania prorockiego), pozwala SIEBIE – Boga – ograniczyć INTENCJĄ proroka-
autora biblijnego. Duch Święty rozplanował Objawienie Boże na epoki i czasy i dawkuje w procesie po-
znawczym to, co – i jak – ma być poznane przez autora-człowieka. Dzięki dołączającemu się do chary-
zmatu Objawienia – drugiego charyzmatu: Natchnienia Pisarsko-Biblijnego, Lud Boży uzyskuje pewność, 
że intencja człowieka-autora pokrywa się w pełni z intencją Boga-Autora Pisma św. Tak zasadę literacką 
ujmuje Konstytucja Soboru Watykańskiego II: 

KO 11d: «Ponieważ więc to wszystko, co TWIERDZĄ autorowie natchnieni czyli święci pisarze, winno być 
uznane za STWIERDZENIE również Ducha Świętego, należy WYZNAWAĆ [kwestia wiary! – w charyzmat 
natchnienia], że Księgi Pisma UCZĄ... PRAWDY, która z woli Boga... miała znaleźć [urzędowy] zapis w Świę-
tych Pismach». 

Po przypomnieniu, że INTENCJA tak Ducha Świętego, jak i autora biblijnego – pokrywają się w pełni 
dzięki charyzmatowi Natchnienia Biblijnego, rozprowadza Konstytucja DV szczegółowiej wspomnianą 
ZASADĘ LITERACKĄ docierania w Biblii do tego, co w danym jej fragmencie jest OBJAWIONE. Sto-
sowanie owej zasady koncentruje się stale na możliwie precyzyjnym poznaniu INTENCJI autora-
człowieka, czyli jego sądu teoretycznego, który zmierza do przekazania określonego pouczenia: 

KO 12a: «Skoro zaś Bóg w Piśmie świętym przemówił przez ludzi na sposób ludzki, przeto wykładający Pismo 
święte – chcąc dotrzeć do tego, co On sam chciał podać nam do wiadomości – winien uważnie wybadać, co w 
rzeczy samej oznaczyć zamierzali święci pisarze i co spodobało się Bogu ujawnić za pomocą ich słów. 
12b: W celu wydobycia intencji świętych pisarzy należy zwrócić uwagę między innymi również na ‘gatunki li-
terackie’. 
12c: PRAWDA bowiem bywa przedkładana i wyrażana w sposób zróżnicowany w tekstach czy to w różnej 
mierze historycznych, czy też prorockich, albo poetyckich, względnie w innych rodzajach wyrażania się». 

Konstytucja Dei Verbum rozprowadza omawianą zasadę literacką szczegółowiej, zwracając uwagę na ko-
nieczność zbadania środowiska kulturowego, potocznych sposobów wyrażania się itd. Wszystko to ma 
służyć do lepszego zrozumienia intencji pouczeniowej autora-człowieka i tym samym tego, co tu kon-
kretnie jest OBJAWIONE, mając dzięki charyzmatowi Natchnienia gwarancję Bożej Prawdy. Zasada lite-
racka jest zasadą aposterioryczną docierania do Prawdy Objawienia. Gdy mamy gotowe Pismo, nie wi-
dzimy ani autora-człowieka, ani Autora-Boga. Analizując gotowy tekst biblijny pod kątem użytego w nim 
gatunku literackiego, usiłujemy odtworzyć – w kierunku odwrotnym – proces powstawania tegoż tekstu: 
od gotowego tekstu – do intencji autora w chwili powstawania Biblii. Mianowicie to co jest TWIER-
DZENIEM biblijnym gotowego tekstu, jest wiernym odzwierciedleniem uprzedniej intencji autora-
człowieka, czyli jego sądu teoretycznego. Taką drogą dochodzimy w opariu o gotowe, dzisiejsze Pismo – 
do objawiającego się tu żywego Boga. 

d. Zasada teologiczna znajdywania Prawdy Objawienia w Piśmie 

Sama z siebie zasada literacka nie zdołała w pełni rozwiązać trudności w docieraniu do Prawdy Ob-
jawienia w Biblii. Bóg zastrzegł sobie w ramach ‘wprowadzania Kościoła w Prawdę Objawienia’, będą-
cego szczególnym dziełem Ducha Świętego (por. J 16,13), że dopiero w czasie Soboru Watykańskiego II 
(1962-65) dojrzeje do zaowocowania – dopełniająca do tamtej – druga, tym razem aprioryczna zasada in-
terpretacji Pisma św. i Prawdy Objawienia: zasada teologiczna interpretacji Pisma świętego. Można ją też 
nazwać równoważnie: motywem formalnym PRAWDY Objawienia, względnie transcendentną zasadą in-
terpretacji Pisma-Objawienia. 

Jest to zasada aprioryczna, tzn. wiadoma z góry. Mianowicie już nawet wstępny konakt z Bogiem 
prowadzi do zasadniczego wniosku, że Bogu, objawiającemu siebie i swój zbawczy zamysł, nie może 
chodzić o nic innego, jak o to jedno: by człowiek Jego – jako Boga Przymierza – zrozumiał, i podjął Jego 
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zamysł w stosunku do siebie, tj. by dobrowolnie przyjął i ukochał Bożą propozycję: stania się uczestni-
kiem Jego Bożego Życia i Jego Bożej Miłości – na zawsze. Czyli: by człowiek – mężczyzna i niewiasta – 
zechcieli podjąć Bożą Oblubieńczą propozycję: stania się Oblubienicą – ich jedynego, Bożego Oblubień-
ca – z Krzyża. Jest z góry pewne, że zarówno Boże SŁOWO (Druga Osoba Trójcy; charyzmat Objawie-
nia), jak i Boży DUCH (Trzecia Osoba Trójcy) będą gwarantować SOBĄ w Piśmie św. – i całym w ogóle 
Objawieniu – przedstawione treści z jakichkolwiek zakresów, ale wciąż tylko pod jednym jedynym kątem 
widzenia: naszego zbawienia w Chrystusie, czyli na ile owa treść wkracza w jaki bądź sposób pod ten 
aspekt: Boga jako PRAWDY-WIERNOŚCI względem swego żywego Obrazu. 

Trzeba wyznać, że Kościół zawsze tak właśnie wierzył, karmiąc się Słowem-Bożym-Pisanym i roz-
poznając w Piśmie świętym. swego Pana i Boga. Niemniej sprawa ta pozostawała do niedawna, tj. do 
sformułowania ostatniego Soboru w tym względzie, swoistą jedynie intuicją wiary (sensus fidei), czekają-
cej na uświadomione sformułowanie jako wreszcie uwyraźnionego, jasno określonego artykułu wiary. 
Kościołowi zostałoby zaoszczędzonych wiele gorzkich chwil, gdyby zasada ‘teologiczna’ interpretacji Pi-
sma świętego została słownie ujęta-sprecyzowana znacznie wcześniej! Należy jednocześnie zdumiewać 
się nad niezałamywaniem się wiary w obliczu trudnych do odpierania ataków ze strony krytyki historycz-
nej, przyrodniczej, literackiej i wielorakiej innej, usiłującej wykazywać rzekome błędy w Objawieniu Pi-
sma świętego. Z drugiej strony należy wyrazić wdzięczność Trójjedynemu, że pozwolił nam doczekać 
szczęśliwych czasów dojrzałości Kościoła, gdy za sprawą Ducha Świętego zdołano jasno sformułować i 
ten aspekt wiary. 

Zasada teologiczna (lub: transcendentny motyw Prawdy Objawienia) jest sformułowana w tekście 
Soborowym w III. rozdziale Konstytucji Dogmatycznej o Bożym Objawieniu (Dei Verbum – 1965): 

KO 11d: «Ponieważ więc to wszystko, co twierdzą autorowie natchnieni czyli święci pisarze winno być uznane 
za twierdzenie również Ducha Świętego, należy wyznawać, że Księgi Pisma uczą – niezłomnie, wiernie i bez 
błędu (firmiter, fideliter et sine errore) 
PRAWDY, która (inde Scripturae libri VERITATEM) z woli Boga, działającego (quam Deus) ze względu na 
nasze zbawienie (nostrae salutis causâ) miała znaleźć [urzędowy] zapis w Świętych Pismach (quam Deus Litte-
ris Sacris consignari voluit, firmiter, fideliter et sine errore DOCERE profitendi sunt)». 

Zasadę określa się jako teologiczną, gdyż wychodzi ona ‘od Boga’ – i zmierza wprost do Pisma świę-
tego. Jest ona ‘transcendentnym motywem PRAWDY OBJAWIENIA’, gdyż przerasta wszelkie inne ka-
tegorie interpretacji. Ukazuje u Boga jedyny MOTYW (u Boga równoznaczny z NIM samym: Bóg JEST 
sam w sobie ODKUPIEŃCZO-OBLUBIEŃCZY!), który Boga ‘pobudził’ do obdarzenia Bożego Ludu 
Słowem-Bożym-Pisanym («...z woli Boga... miała [PRAWDA] znaleźć urzędowy zapis...»). Ukazuje za-
razem EFEKT, tj. WYNIK owej ‘woli Bożej’: w postaci gotowego Pisma św. A przede wszystkim w po-
staci realizacji tej zdumiewającej Rzeczywistości, jaką jest sama w ogóle Boża ’émet (PRAWDA-
Wierność): dokonane Odkupienie w Jezusie Chrystusie. Tego właśnie – Pismo św. – uczy! 

Przytoczony tekst Soborowy przedstawia zrazu trudną do uchwycenia i zrozumienia pozorną sprzecz-
ność: Boża PRAWDA, w jej znaczeniu objawieniowym (Objawienie biblijne), jest rzeczywistością na 
wskróś dynamiczną! U Boga PRAWDA jest pełnią ‘żywego ŻYCIA i żywej MIŁOŚCI’. Bóg nie jest ‘sta-
tyką’, ani teorią! Nie jest ‘zimnym marmurem’! Jego Miłość, Jego Przymierze, to nie abstrakt-teoria! To 
pełnia życia – wiecznego! Do którego zaprasza – w ramach swego zdumiewającego zbawczego zamysłu – 
swój żywy Obraz: mężczyznę i kobietę, proponując im Odkupienie w Chrystusie, który JEST Drogą i 
Prawdą i Życiem (por. J 14,6). 

Z kolei również Pismo – jest pełnią dynamiki. To nie ‘wykłady’, ani sucha teoria! To żywe, zwykle 
rwącym stylem, charyzmatycznie zapisane wspomnienia o Bożych namiętnych wkroczeniach w samobój-
cze (z Bożego punktu widzenia) dzieje Bożego Obrazu, zdążającego z zasady na oślep ku zgubie – 
wiecznej; zawierzającego ZŁEMU, odwiecznemu Zwodzicielowi i Mordercy od początku (por. J 8,44; 
Ap 12,9), byle tylko nie wierzyć pełnemu odkupieńczej Miłości SŁOWU BOŻEMU! 

Stwierdzamy zatem pełnię ‘dynamiki’: tak u Boga – jak w konkretnym Piśmie świętym. Tymczasem 
tekst Soborowy powiada, że «Księgi Pisma uczą ... PRAWDY...»! Tekst Soborowy stwierdza zatem coś 
przeciwstawnego do dynamiki Pisma. «UCZĄ» dotyczy aspektu teoretycznego, doktrynalnego; tego wła-
śnie, co w Piśmie świętym jest ‘OBJAWIONE’! Słowa Soborowe ukazują INTENCJĘ Boga, objawiają-
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cego siebie i swój zbawczy zamysł, z pewnego dystansu. Przyznajemy, że Bogu objawiającemu siebie i 
swój zbawczy plan musi oczywiście chodzić o POUCZENIE – poprzez swoje Słowo-Boże-Pisane! O to 
samo będzie chodziło i wybranemu przez Boga autorowi-człowiekowi: o pouczenie biblijne, choć podane 
w tak barwnej, pełnej dynamizmu szacie! ‘Pouczenie’ nawiązuje wprost do etapu rozumowego, który fi-
lozofia określa ‘sądem teoretycznym-abstrakcyjnym’! Wierzymy – przyjmując wiarą charyzmat NA-
TCHNIENIA biblijnego, że sąd teoretyczny autora biblijnego pokrywa się w pełni z INTENCJĄ-
twierdzeniem samego SŁOWA BOŻEGO (Druga Osoba Trójcy; dokonujące się OBJAWIENIE), jak i 
INTENCJĄ-stwierdzeniem DUCHA ŚWIĘTEGO (Trzecia Osoba Trójcy; On wkracza w proces pisania 
od etapu umysłowego: sądu teoretyczno-praktycznego). Żeby jednak tę właśnie intencję, która staje się za-
razem – za sprawą Ducha Świętego – POUCZENIEM PRAWDY OBJAWIENIA, Lud Boży w ogóle ‘'p-
rzyjął-zaakceptował’, musiał ją autor-człowiek zaprezentować pod tak pociągającą i uroczą szatą literacką 
(= SPOSÓB przekazania owego pouczenia biblijnego), żeby się spodobała, wzruszyła i pozwoliła ‘prze-
łknąć’ być może gorzką dawkę nawoływania do nawrócenia (PRAWDA OBJAWIENIA). Autor biblijny 
dokonuje przemyślenia owego: ‘W JAKI SPOSÓB to, co zrozumiałem z Objawienia, PRZEKAZAĆ?’ – 
na etapie sądu teoretyczno-praktycznego. Tu dokonuje się – pod ciągłym Tchnieniem Ducha PRAWDY – 
wzajemne dawkowanie aspektu ‘prawdy’ (w sensie logicznym) – z aspektem ‘dobra’ (zbawczego: by owa 
‘prawda’ została przyjęta). 

Rozumiemy zatem soborowe sformułowanie o tym, że «Księgi Pisma [dynamika Biblii!]... uczą [sta-
tyka/abstrakt sądu teoretycznego] ... PRAWDY». Bóg ‘musi’ w jakiś trudny dla nas do zrozumienia spo-
sób niejako ‘przecisnąć się’ przez sąd teoretyczny autora biblijnego, choć sam jest pełnią dynamizmu 
ŻYCIA-MIŁOŚCI. Dopiero po przejściu przez jego wąski sąd teoretyczny – PRAWDA Objawienia roz-
szczepia się ponownie w pełnią dynamizmu gotowego Pisma, korzystającego z wszelkich możliwości 
ekspresyjno-impresyjnych ludzkiej mowy i gatunków literackich, jakimi autorowie biblijni się posłużą. 

Konstytucja uściśla jeszcze pojmowanie ‘PRAWDY’, której Pismo ‘UCZY’ – za pomocą trzech 
przysłówków: firmiter – fideliter – sine errore (niezłomnie – wiernie – bez błędu). Zbadanie historii 
owych wyrażeń tekstu Soborowego wskazuje niezbicie na fakt, że Sobór w pełni zaakceptował biblijne, 
tzn. objawieniowe znaczenie występującego tu rzeczownika: VERITAS – PRAWDA, jako wierne od-
zwierciedlenie znaczenia hebrajskiego ’émet/’amân (być stałym, nieugiętym, niezawodnym, nie do poru-
szenia-zmienienia w raz podjętym zamiarze; być wiernym w raz obranym stylu postępowania względem 
jakiejś osoby). 

Historia cytowanego tekstu, oraz uzasadnienia teologiczne świadczą o tym, że owo firmiter (NIE-
ZŁOMNIE) dotyczy zbawczej WOLI Boga u Niego samego. Bóg jest niezłomnie-nieugięcie WIERNY w 
raz w stosunku do człowieka, swego żywego Obrazu, obranym zamyśle: zbawienia go w Jezusie Chrystu-
sie, Synu Bożym. 

Drugi przysłówek: fideliter (WIERNIE), dotyczy kresu-efektu tak pojętej Bożej Wierności-stałości-
niezłomności. Wierność (’émet!) zakłada komponent ‘czasu’, w którym można zweryfikować, czy w tym 
wypadku Bóg istotnie jest stały-wierny w przeprowadzaniu swego zbawczego zamysłu względem czło-
wieka. Przysłówek ten dotyczy wprost Historii Zbawienia w całym jej dynamizmie: od raju po śmierć 
Odkupieńczą na Krzyżu, i aż po eschatologię. Pomimo wszelkiej oporności człowieka względem Boga-
Przymierza, Boga-PRAWDY-WIERNOŚCI. Bóg nigdy nie wycofa swego Oblicza pełnego hésed wâ-
’émet (łaskawej miłości i wierności-prawdy). Człowiek zawiedzie, ale Bóg NIE zawiedzie. I jest wciąż 
odkupieńczy. Wciąż szuka zabłąkanej owcy, syna marnotrawnego! 

Trzeci przysłówek: sine errore (BEZ BŁĘDU) – stanowi, zgodnie z kontekstem, ale i na podstawie 
historii cytowanego tekstu, negatywne odzwierciedlenie-odbicie dokładnie tej samej treści, którą pozy-
tywnie wyrażają dwa poprzednio omówione przysłówki: firmiter – fideliter (niezłomnie – wiernie). To 
negatywne sformułowanie jest ukłonem wobec naszej mentalności, która oczekuje potwierdzenia również 
od strony negatywnej tej samej treści, która została już pozytywnie sformułowana. Skoro zatem przy-
słówki: «niezłomnie – wiernie» dotyczą zbawczej Woli u samego Boga [ta nigdy się nie zmieni, chyba że 
człowiek tę zbawczą Wolę Bożą definitywnie odrzuci], oraz realizacji w czasie zbawczego zamysłu Bo-
ga-PRAWDY-Wierności [po tysiące razy, na przestrzeni całej historii zbawienia, konkretnie sprawdzana, 
niezłomność w realizowaniu zbawczego zamysłu], trzeba się zgodzić, że owo ‘sine errore’ (BEZ BŁĘDU) 
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dotyczy też tego samego aspektu Boga jako PRAWDY-WIERNOŚCI, a nie czegokolwiek innego.  

Innymi słowy, owo ‘BEZ BŁĘDU’ oznacza, że jedynie pod tym właśnie kątem widzenia: naszego 
zbawienia w Chrystusie, Pismo święte NIE zawiera – i nie może zawierać – żadnego '‘błędu’. Inaczej: 
pouczeniem biblijnym (jako odzwierciedleniem sądu teoretycznego autora-człowieeka i tym samym Au-
tra-Boga) nie jest, i nie może być cokolwiek, co by od zbawczego zamysłu Boga względem człowieka 
miało odwieść. ‘BŁĘDEM’ byłoby w Piśmie świętym – i w ogóle w Objawieniu Bożym – coś o tyle, o ile 
by było pouczeniem-nauką Objawienia, że człowiek powinien podejmować jakieś działanie, które by go 
winno było odciągnąć od Bożego oblubieńczego zamysłu: uczynienia go uczestnikiem życia wiecznego. 
Nie jest natomiast ‘błędem’ Pisma świętego, jeśli autor biblijny nie poda ściśle naukowo pewnych faktów 
historycznych, nie będzie się wyrażał językiem poprawnie naukowym o zjawiskach przyrodniczych, czy z 
jakichkolwiek innych zakresów ludzkiej wiedzy. To bowiem nie wkracza w kąt widzenia PRAWDY-
WIERNOŚCI Boga swemu zbawczemu zamysłowi: odkupienia człowieka w Chrystusie. 

Skoro mamy tak sformułowaną zasadę teologiczną, którą winniśmy się posługiwać przy interpretacji 
PRAWDY Objawienia w konkretnych fragmentach Pisma, wypada korzystać z niej i ją przykładać z 
wielką wdzięcznością – mądrze, i po myśli Bożej. Będzie chodziło przede wszystkim o trudniejsze do 
zrozumienia fragmenty Pisma. Dla przykładu sprawa cheremu (wycinania ludzi ‘ku czci Jahwe’!). Che-
rem nie jest wymysłem Izraela, i nie pochodzi żadną miarą z ‘Objawienia’ Bożego! Był praktyką szeroko 
stosowaną w ówczesnym środowisku kulturowym. Mojżesz, względnie Jozue czy ich następcy – jedynie 
regulują stosowanie tej zakorzenionej praktyki wojennej. ‘PRAWDA OBJAWIENIA’ wyraża się w prak-
tyce cheremu w tym, że właśnie Boża WIERNOŚĆ w prowadzeniu człowieka, zastanego na etapie barba-
rzyństwa, do zbawienia w Chrystusie, doprowadzi dość rychło do całkowitego wyeliminowania tej okrut-
nej praktyki. W tym przejawia się dynamizm wierności (’émet) Boga swemu zamysłowi Odkupienia na-
wet względem tak okrutnego człowieka. Cherem ulegnie przekształceniu w ekskomunikę, która przecho-
wała się do dziś w Kościele. 

e. Zasady dopełniające znajdywania PRAWDY OBJAWIENIA 

Może się okazać, że i stosowanie łącznie wziętej zasady tak literackiej (gatunki literackie), jak i zasa-
dy teologicznej – nie ukaże w pełni zadowalającego rozwiązania pytania: w czym w danym miejscu wy-
raża się PRAWDA OBJAWIENIA. 

Sam tekst Soborowy daje do zrozumienia, że omówione zasady interpretacji Prawdy Objawienia 
spełniają rolę jedynie pomocniczą. Wynika to np. ze słów Konstytucji: 

KO 12b: «...należy zwrócić uwagę między innymi również ...[na gatunki literackie]». 

Wciąż aktualne pozostaje to, co powiedziano już wyżej: do objawiającego się tutaj, w tym określonym 
miejscu Biblii, Boga jako Prawdy, dociera się w pierwszym rzędzie poprzez wciąż podtrzymywaną zaży-
łość z Pismem oraz modlitewny dialog przy lekturze Pisma świętego z mówiącym tu Ojcem. PRAWDA-
OSOBA mówiącego Boga odrywa się wtedy swoiście od tekstu, przechodząc do otwierającego się na Nią, 
względnie NIEGO, ludzkiego serca. Człowiek zaczyna rozumieć Boga właśnie w Jego Prawdzie-
Wierności: zbawienia go w Chrystusie. 

Przy wszelkiej interpretacji Pisma świętego trzeba jednak mieć na uwadze zasadniczy fakt: Pismo 
święte nigdy nie było – i nie jest – własnością kogokolwiek z ludzi! Właścicielem i Panem Słowa-
Bożego-Pisanego jest wyłącznie sam On, Bóg Trójjedyny. Ponieważ zaś Pismo święte jest – jak i samo 
Słowo-Boże-Wcielone, «Drogą i Prawdą, i Życiem» dla Ludu Bożego, chodzi o zbyt wielką stawkę, by 
jego interpretację zostawiać arbitralnym opiniom ludzi zostawionych samym sobie. Sam Bóg dobrze za-
bezpieczył poprawne, tzn. charyzmatyczne rozumienie i wyjaśnianie Słowa-Bożego-Pisanego, podobnie 
jak i Słowa-Bożego-Przekazywanego (Tradycji dogmatycznej). 

Do tej rzeczywistości nawiązują kolejne słowa omawianego tekstu Konstytucji Dei Verbum: 
KO 12f: «Ponieważ jednak Pismo święte trzeba odczytywać i wykładać w tym samym Duchu, w którym zostało 
napisane, trzeba – w celu poprawnego wydobycia sensu świętych tekstów – niemniej pilnie zwrócić uwagę na: 
treść i jedność całokształtu Pisma, uwzględniając żywą Tradycję całego Kościoła oraz analogię wiary». 

Z tą wypowiedzią trzeba złączyć nieco wcześniej sformułowaną inną jeszcze zasadę: 
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KO 10a: «Święta Tradycja oraz Pismo święte składają się na jeden sakralny depozyt Bożego słowa powierzony 
Kościołowi.... 
KO 10b: Zadanie zaś autentycznego wykładania słowa Bożego czy to pisanego czy też przekazywanego powie-
rzone jest samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła. Władzę tę sprawuje on w imieniu Je-
zusa Chrystusa. 
KO 10c: Tenże Urząd Nauczycielski nie jest jednak ponad słowem Bożym, lecz przeciwnie, jemu właśnie słu-
ży... 
KO 10d: Jest więc rzeczą jasną, że święta Tradycja, Pismo święte i Urząd Nauczycielski Kościoła, wedle naj-
mądrzejszego zamysłu Bożego, tak się ze sobą zazębiają, że jedno nie może istnieć bez drugich. Wszystkie zaś 
razem, każde na swój sposób, przyczyniają się pod działaniem jednego Ducha Świętego skutecznie do zbawie-
nia dusz». 

Nie wnikając tu w bliższe określenie rzeczywistości, jaką stanowi Tradycja – i z kolei Urząd Nauczy-
cielski (Magisterium Kościoła), trzeba jedynie zdać sobie sprawę z świadomości samego Kościoła odno-
śnie do podstawowych założeń wszelkiej interpretacji Prawdy Objawienia. 

1) Ten sam DUCH Święty. U ich podstaw tkwi świadomość, że całość Pisma świętego, pomimo iż 
poszczególne Księgi biblijne powstawały na przestrzeni co najmniej półtora tysiąca lat, jest wynikiem 
TCHNIENIA jednego i tego samego DUCHA Świętego. Dotyczy to tak ST, jak i Ksiąg NT. Stąd też 
Księgi te należy interpretować w tym samym Duchu Świętym, jaki tkwi u źródeł ich powstania. To samo 
co chciał powiedzieć Duch Święte wtedy – w chwili powstania kolejnych fragmentów Pisma świętego, 
twierdzi-stwierdza i dzisiaj, choć dziś dysponujemy ponadto perspektywą, której byli pozbawieni ludzie 
okresu ST: czasem pełni Objawienia w Chrystusie. 

2) Jedność w ciągłości Ksiąg biblijnych. Drugim punktem wyjścia wszelkiej poprawnej interpretacji 
Pisma świętego jest uwzględnienie narastającego charakteru Bożego Objawienia: od Starego Testamentu 
– po czasy Nowego Testamentu. Ponieważ zatem Bóg objawiał niektóre aspekty siebie jako Prawdy – 
stopniowo, nie ma co oczekiwać w Starym Testamencie wyraźnie objawionego np. dogmatu Trynitarne-
go. ST nie znał jeszcze (z wyjątkiem samej końcówki okresu starotestamentalnego) właściwego rozwią-
zania dręczącego problemu retrybucji pośmiertnej. Również odczytywanie Woli Bożej wyrażonej w De-
kalogu nie dorastało do dojrzałości cechującej Lud Boży okresu pełni wylania Ducha Świętego w Osobie 
Chrystusa i po Jego powrocie do Ojca. Z tego tytułu ‘Prawda Objawienia’ niejednego miejsca ST okaże 
się w pełni dopiero po uwzględnieniu całości Pisma świętego. W ST Bóg nie wypowiedział się jeszcze 
‘do końca’! ST oczekuje z utęsknieniem dopełnienia w NT. 

3) Tradycja. Słowem Bożym jest zarówno Pismo święte, jak i Tradycja – ta dogmatyczna. Jest ona 
Słowem-Bożym-Przekazywanym. Ona to, jako ‘żywa Tradycja’, nie będąca zatem wcale równoznaczna z 
sztywnym, skostniałym sposobem rozumienia Biblii, zapewnia mocą Ducha Świętego, który utrzymuje 
Kościół w wiecznej młodości, właściwe rozumienie Słowa-Bożego-Pisanego (por. KO 7e.8cd). Stąd sło-
wa Soboru: 

KO 9c: «W ten sposób Kościół czerpie pewność swoją odnośnie do wszystkiego, co jest objawione, nie tylko z 
Pisma świętego samego dla siebie». 

4) ‘Analogia wiary’ i ‘zmysł wiary’. Analogia wiary polega na wyszukiwaniu wewnętrznego związku 
i wzajemnej proporcji pomiędzy poszczególnymi tajemnicami, względnie nowymi aspektami Depozytu 
Objawienia, które dotąd nie zostały należycie doprecyzowane w urzędowym nauczaniu Kościoła. Ów 
nowy aspekt wiary, w który Duch Święty wprowadza Kościół na danym etapie jego rozwoju, jest zgodny 
z analogią wiary oraz zmysłem wiary, gdy za nim przemawiają zarówno argumenty za jego stosownością 
(rationes convenientiae) oraz badania nad Tradycją i Pismem, jak z kolei rozumowanie teologiczne, wy-
kazujące nie tylko niesprzeczność tego aspektu względnie danej interpretacji z wyraźnymi danymi Obja-
wienia, lecz ponadto ich pozytywną zgodność z całokształtem Objawienia Bożego. 

5) Magisterium Kościoła. Pierwszy Namiestnik Chrystusa, św.Piotr, zwraca uwagę: 
2 P 1,20: «To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyja-
śnienia...» 

Bóg dobrze zabezpieczył interpretację swego własnego SŁOWA-PISANEGO, by nie było narażone na 
arbitralne manipulowanie sensem Pisma świętego. Chrystus zaś dał Apostołom mandat nauczania (Mt 



 77 
28,20; J 21,21; Dz 1,8). Nic dziwnego, że zadanie czuwania nad właściwym rozumieniem i autentyczną 
interpretacją Słowa Bożego – tak Pisanego, jak Przekazywanego, należy do ścisłych kompetencji i obo-
wiązków Bożo-ludzkiej instytucji Magisterium Kościoła (KO 10b). Kościół nie powstał samozwańczo, 
lecz został założony – przez Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa, który jest zarazem jedynym Panem i 
Właścicielem Kościoła (por. Mt 16,18n). 
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